ПРИВІТАННЯ

Колектив ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд №2” щиро вітає
помічника начальника з кадрів

Марію Михайлівну ПШИК
із 55-річчям!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

Дружина Софія, донька Оксана з чоловіком
Володимиром, син Любомир, онуки Іванна, Ірина,
Соломія, сестра Люба з чоловіком Іваном, сестра Ірина
з чоловіком Степаном, племінник Роман з дружиною
Марією вітають старшого електромеханіка
Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку

Романа Левковича СТРУКА
із 70-річчям!
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність як колись!
Тож бажаєм доброго здоров’я,
Щастя й усмішки в устах,
Й зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше 70!

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Бродівська дистанція колії” сердечно вітають
заступника начальника дистанції

Анатолія Арсентійовича КРАМА
із 50-річчям!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Колектив медичної служби від щирого серця вітає
колишнього провідного лікаря служби

Колектив пасажирського вагонного депо Львів, чоловік
Микола, син Роман, донечка Софійка, подруга Ольга вітають
дорогу і люблячу дружину, маму, колегу по роботі та подругу

із Днем народження!

Надію Миронівну ЧЕМЕРИС

Віру Іванівну ХОРОЗ

Шановна Віро Іванівно! Від щирого серця колектив медичної
служби вітає Вас із Днем народження! Бажаємо Вам як
енергійній, чуйній людині та яскравій особистості міцного
здоров’я, творчого натхнення, великого людського щастя,
добробуту, миру і злагоди у Вашій родині.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Доньки Надія та Ірина, зяті Роман та Ярослав,
онуки Софійка, Яринка, Настя і Тетянка щиро вітають
дорогу маму і турботливу бабусю

Стефанію Михайлівну ТРУХАН
із 55-річчям!
Турботи, клопоти, робота, діти –
Усе встигала ти робити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити!
І ось сьогодні, в день цей урочистий,
Ми просимо тебе за це нас всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих буде мало!
Якби зібрати всі слова землі,
Ми вибрали прості і невисокі,
Щоб твої дні трояндами цвіли,
І не приходила ніколи одинокість!
Хай тільки радість прикрашає дім,
Хай ладиться і на роботі, й вдома,
Хай тобі завжди щастить в усім,
І обминають горе, сум і втома...
О Боже! Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашій мамі
І збережи її для нас!!!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” щиро
вітають начальника станції Березовиця-Острів

Володимира Давидовича ДАНИЛЮКА
із ювілеєм!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сміхом й веселістю повниться хата!
Родина хай буде здорова й багата!

із Днем народження!
Шумлять літа, мов на вітрах тополі,
А в тих літах – і сонце, і дощі!
Бажаємо тобі всього доволі –
І щастя, і веселощів в душі!
Нехай здоров’я завжди добре буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За гарні справи хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе!

Чоловік Михайло, сестри Марія, Галина та брат Василь
щиро вітають кохану дружину, дорогу сестричку, економіста
І категорії Львівського заводу залізобетонних конструкцій

Стефанію Михайлівну
ТРУХАН
із 55-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм!
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько –
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Колектив пасажирського вагонного депо Ковель
щиро вітає начальника депо

Олександра Івановича
СТРЕЧЕНА
із 60-річчям!
Нехай зоря щасливо Вам сіяє,
Нехай здоров’ям Вас втішають днини,
Літа зародять радістю й добром.
До Вас, як до прекрасної людини –
Схиляємось душею і чолом!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!

5

