ПРИВІТАННЯ

Подруга Галина щиро вітає дорогу їй людину – працівницю
методично-інформаційного бюро

Мама, тато, дідусь і бабуся, уся родина вітають
чергову по станції Букачівці та начальника станції Галич

Галину Степанівну АНДРЕЙКО

Марію Романівну НИЖНИК та
Романа Любомировича ФЕДОЛЯКА

із 50-річчям!
Життя запліднене думками,
Тому йому належне дай,
Забудь назавжди все погане,
Минуле сонячне згадай!
Часи краси і друзів путніх,
Роки, що линуть, мов вода,
І хай проміниться майбутнє
В душі, що вічно молода!
Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишніх працівників:

машиніста електропоїзда

Романа Михайловича МЕЛЬНИКА
та чергового по депо

Івана Петровича ІЛЬЧАКА
із 70-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я,
радості та усяких гараздів у житті!
Многих і благих Вам літ!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
Колектив дорожньої лабораторії автоматики,
телемеханіки і зв’язку щиро вітає інженера зв’язку І-ої категорії

Євгена Георгійовича САВУ
із ювілеєм!
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Хай радість приходить до Вашого дому,
Розвіє негоду, тривогу і втому!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Колективи служби колії і геофізичної станції
щиро вітають начальника станції

Ярослава Йосиповича ГОРОДЧУКА
із 50-річчям!
У цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Дружина Надія, донька Мартуся і маленький синочок Віталік
вітають коханого чоловіка та турботливого татуся

Юрія Васильовича КУЛЯВЦЯ
із 35-річчям!
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!
Колектив служби локомотивного господарства
вітає липневих іменинників

Ольгу Андріївну КАНІНСЬКУ
Оксану Василівну ГАЛАСЬ
Тараса Мироновича КОВАЛИКА
Миколу Романовича ХАМЕВКА
Марію Іванівну ГОЛДАК
Наталію Володимирівну ГРЕЧИН
Володимира Дмитровича ДОРОША
із Днем народження!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай здійсняться мрії, бажання, думки!
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедрая доля всміхалась не раз!
СПІВЧУТТЯ

Колектив та профспілковий комітет другої дистанції
сигналізації та зв’язку м. Львова сумують з приводу смерті
БАШМЕТА Абрама Борисовича.
На 84-му році життя пішов із життя колишній головний
інженер другої дистанції сигналізації та зв’язку, який 50 років
трудився на різних підприємствах Львівської залізниці.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким покійного.

із одруженням!
Хай життя подружнього стежина
Буде завжди білим цвітом вкрита,
Хай кохання ватра незгасима
Зігріває Вас зимою й літом!
Хай роки відлітають – за зимами весни,
Відпливають світанки за сині моря...
Ніжно скажете Ви на шляхах перехресних
“Так ніхто не кохав, тільки ти, тільки я!”
Колектив ВП “Вокзал Ужгород” та профспілкова
організація щиросердечно вітають щирого,
чуйного, принципового, мудрого чоловіка,
начальника пасажирської служби залізниці

Івана Омеляновича МАРТИНЮКА
із Днем народження!
Бажаємо здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних та колег і ласки від Бога!
Трудовий колектив ВП “Пасажирська служба” щиро
вітає начальника служби

Івана Омеляновича МАРТИНЮКА
із Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Дружина і сім’я Нижник вітають дорогого чоловіка і зятя

Романа Любомировича ФЕДОЛЯКА
із 30-річчям!
З ювілеєм тебе вітаєм,
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро тобі бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях твій був такий широкий,
Щоб мало було перешкод!
Щоб ювілей справляв ти сотий,
Не знав би ти тяжких турбот!

Чоловік Ярослав, доньки Олена і Люба сердечно
вітають найдорожчу людину, кохану дружину та
дорогеньку матусю, чергову по станції Рудно

Ганну Михайлівну ПАНАС
із 45-річчям!
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним!
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!
Колектив станції Жовтнева вітає
чергову по станції

Тетяну Петрівну ШКУМБАТЮК
із 40-річчям!
Нехай життя твоє квітує ніжним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Господь тебе нехай оберігає
Від зла, хвороби і журби,
І щедру ласку посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
Трудовий колектив центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
колишнього оператора центру

Марію Іванівну ЧЕБУЛАЄВУ
із Днем народження!
З Днем народження сердечно вітаєм!
Зичим щастя, здоров’я й добра!
Хай сонечко весело сяє
І квітує в серці доброта!
Хай життя завжди цвіте розмаєм
І хилить щастя повен цвіт!
Ми ще раз від душі бажаєм
Здоров’я міцного і многая літ!
Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії”
вітає інженера

Олександра Івановича ЖИХОРА
із 50-річчям!
Здорові Ви будьте, веселі та дужі,
В душі молоді і не втомлені дуже,
Хай сонечко шле Вам тепло,
Щоб квітло життя і щастя було,
Щоб мали достаток і радість у хаті,
Щоб літ накувала зозуля багато.
Даруємо квіти, веселих пісень,
Хай повниться радістю кожен Ваш день!
Колектив служби статистики щиро
вітає начальника служби

Колектив служби статистики щиро вітає начальника
відділу контрольно-ревізійної та аналітичної роботи
служби статистики

Олександра Івановича СКИГАРА

Ігоря Анатолійовича ХОМІЧЕНКА

із Днем народження!

із Днем народження!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла,
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога,
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!
Колектив служби статистики щиро вітає інженера
І категорії відділу аналізу графіка руху поїздів служби

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №2” щиро вітає своїх працівників
маляра

Марту Юріївну ДЗЯДЕВИЧ

Орисю Іванівну СУХОВІЙ

та начальника Львівського відділу служби

та швейцара

Ярослава Петровича ІГНАЦЕВИЧА

Тетяну Дмитрівну ЗДЕБ

із Днем народження!

із ювілеєм!

Хай кожен рік, що прийде ще в житті,
Дарує Вам доробки золоті!
І щоб добра й душевного тепла
Ніяка буря з серця не змела!
Здоров’я, щастя зичим на роки,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молоді,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило для Вас,
І життя було гарним й щасливим!

