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Адміністрація та терком профспілки
Ужгородської дирекції залізничних перевезень
щиросердечно вітають начальника дирекції

Василя Михайловича НОДЯ

Коханий чоловік, донька, внуки та друзі сердечно
вітають агента комерційного станції Любомирськ

Колектив фінансово-економічної служби
щиросердечно вітає бухгалтера І категорії

Віру Олександрівну ЗАГАТНУ

Ольгу Василівну ТЕРЛЕЦЬКУ

із 50-річчям!
Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей!
В ньому все: робота, друзі, рідні
Радість найдорожчих Вам людей!
Дай Вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, злагоди, утіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щедрим,
Теплим, лагідним, щасливим!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато!
Хай Вас Бог благословляє -Многих літ Вам посилає!

із 60-річчям!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, подальших
успіхів у всіх починаннях, щоденних
справах, сміливих планах та сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги, оминають
негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.

Колектив ВП “Вокзал Ужгород” вітає Почесного
залізничника, начальника Ужгородської дирекції
залізничних перевезень, першого начальника
ВП “Вокзал Ужгород”

Василя Михайловича НОДЯ
із 60-річчям!
Висловлюємо Вам, шановний Василю Михайловичу,
сердечну подяку за багаторічну сумлінну та плідну
працю. І щиро бажаємо, щоб доля дарувала Вам лише
добро, щастя, родинне тепло і сімейне благополуччя.
Хай Вам легко і плідно працюється, заплановане здійснюється, задумане збувається. Радості Вам від дітей
та ніжних обіймів від улюбленних внуків.
Хай щастям сяють Ваші добрі очі,
Крокують з сонцем Ваші дні!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
А ми Вам благ усіх бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Адміністрація та терком профспілки
Ужгородської дирекції залізничних перевезень
щиросердечно вітають начальника методичного
центру ГЛБ “Красія” с. Кострино

Чоловік Олександр, доньки Тетяна і Світлана,
зяті Олександр і Денис, внуки Станіслав і Владислав
вітають дружину, маму і бабусю

Галину Михайлівну ПРИТУЛУ
із 50-річчям
Дружино, матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили
І любите нас, як ніхто в цілім світі,
З молитвами Вашими легше нам жити!
За працю невтомну,за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Бажаєм довго ще прожити,
Здоров’я Вам на сотню літ,
І щоб онуків встигли одружити,
Й благословити правнуків на світ!

Дружина Марія, дочка Зоряна, внук Віталій сердечно
вітають коханого чоловіка, дорогого батька та дідуся

Богдана Платоновича ВУЄКА
із 70-річчям!
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!

Василя Івановича БЕЛЯ
із 50-річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я, достатку
та благополуччя.
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!

Первинна профспілкова організація Управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2
вітає працівників управління
бухгалтера

Ганну Іванівну ЗУБИК
сторожа

Степана Йосиповича ГРИЦАЯ
оператора котельні

Василя Богдановича ОЛІХА
із ювілеєм!

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 “Ківерцівська дистанція захисних
лісонасаджень” щиро вітає начальника дистанції

Євгена Володимировича ГОЛУБОВИЧА
із 60-річчям!
Добрий керівник в роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді!
Порадієте на святі,
Не останній – за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром!
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив!
Працьовиті, гарні, мужні будьте Ви
І повні сил!

Адміністрація та профспілковий комітет
вагонного депо Дрогобич вітають керівника
ПТО-Ходорів, Почесного залізничника

Богдана Омельяновича КРУЧАКА
із 60-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

СПІВЧУТТЯ

На 48 році життя помер сторож контрольно-пропускного пункту Відокремленого підрозділу
“Львівський завод залізобетонних
конструкцій” ДТГО “Львівська залізниця”
РОМАНІВ Микола Петрович.
Свою трудову діяльність у
ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” ДТГО “Львівська
залізниця” розпочав у 2005 році на
посаді сторожа контрольно-пропускного пункту.
Трудовий колектив ВП “Львівський завод залізобетонних конструкцій” ДТГО “Львівська залізниця” глибоко сумує з приводу
передчасної смерті РОМАНІВА
Миколи Петровича і висловлює
щирі співчуття рідним та близьким
покійного.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Колектив служби вагонного господарства висловлює глибокі співчуття начальнику відділу з приймання рухомого складу
Ярославу Миколайовичу Марусяку з
приводу передчасної смерті сина Миколи
та висловлює співчуття рідним покійного.
Колектив відділу з приймання рухомого складу висловлює глибокі співчуття
начальнику відділу з приймання рухомого складу Ярославу Миколайовичу
Марусяку з приводу передчасної смерті
сина Миколи.
Колектив апарату безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці висловлює
щирі співчуття Ярославу Миколайовичу
Марусяку, його рідним та близьким з
приводу важкої втрати – смерті сина
Миколи.

● Посвідчення ЛВ №414570 (2010 р.) та
службовий квиток ф.3 №007519 (2011
р.), видані ВП “Колійна машинна станція
№123” РАДИСЮКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №360922 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №006340 (2011
р.), видані ВП “Івано-Франківська дистанція колії” ЗАВАЛЬНЮКУ Ю.Я.
● Посвідчення ЛВ №360841 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №006357 (2011
р.), видані ВП “Івано-Франківська дистанція колії” РИМАРУКУ В.П.
● Службовий квиток ф.3 №006298, виданий ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2011 р. БАЛАБАНУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №360786, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. ЯЦЕВ’ЮКУ Ю.Д.

із ювілеєм!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль!
Своїм теплом нехай Вас сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті ще багато літ!

Профспілковий комітет і адміністрація
ВП “Дистанція сигналізації і зв’язку станції
Львів” вітають старшого електромеханіка

Івана Богдановича САЛЮКА
із 60-річчям!
Повиростали діти, як квіти у дворі.
І 60-ліття вже стало на порі!
Не збавилось любові, не збавилось тепла,
Мудріше стало слово, щирішою душа!
Дозвольте ж привітати Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати, і спокою, і миру!

Профспілковий комітет і адміністрація
ВП “Дистанція сигналізації і зв’язку станції
Львів” вітають старшого електромеханіка

Мирослава Андрійовича КЛЬОФУ
із 60-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
То ж хай буде у Вас їх багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток, добро!
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Профспілковий комітет і адміністрація
ВП “Дистанція сигналізації і зв’язку
станції Львів” вітають начальника
виробничо-технічного відділу, голову профкому

Ярослава Михайловича ЮНИКА
із 50-річчям!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Трудовий колектив та профспілковий комітет
ВП “Ходорівська дистанція колії” сердечно вітають
налагоджувальника колійних машин і механізмів
(із дефектоскопії), члена профспілкового комітету

Віктора Васильовича РУДОГО
із 50-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає заступника старшого диспетчера відділу перевезень

Григорія Миколайовича ШМАТАЛОХУ
із 60-річчям!
Роки портретами висять.
Роки життєві й виробничі.
Та що для Вас ці 60!
Всього лише по 20 тричі!
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші
Виходить – так воно і є,
Що просто Ви – юнак зі стажем!
Тож хай щороку Вас втіша
Грай солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 – це ще не вечір!..

