ПРИВІТАННЯ

Колектив служби вагонного господарства
вітає інженера служби

Назарія ЧОПКА

Батьки, бабуся, сестра Мар’яна та вся родина щиро
вітають дорогого сина, внука та брата –
помічника машиніста локомотивного депо Львів-Захід

Сергія Тарасовича ХУДУ
та його наречену Катерину

та його дружину

Юлію БОКАЛО

з одруженням!
Хай життя подружнього стежина
Буде завжди білим цвітом вкрита,
Хай кохання ватра незгасима
Зігріває вас зимою й літом!
Нехай любов утвердить віру,
взаємність зміцнить почуття,
Цей незабутній день весілля
візьміть з собою у життя!

з одруженням!
Хай над вами небо буде ясним,
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним,
Без розчарування і біди!
Віримо, що в злагоді і мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!

Колектив відділу кадрів ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає
заступника начальника відділу кадрів дирекції

Колектив фінансово-економічної служби
щиросердно вітає провідного економіста

Анастасію Михайлівну БІДУ
із ювілеєм!
Ваш ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід,
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ,
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!

із 55-річчям!
У цей святковий світлий день
Прийміть вітання наші щирі,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай обминають Вас тривоги,
І світла стелиться дорога,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
І сяє втіхи зірка золота!

Чоловік Михайло, сестра Наталія із сім’єю, сестра Юлія
із сім’єю, тато Андрій, похресниця Софійка щиросердечно
вітають люблячу дружину, дорогу сестру та хресну маму

Вікторію Андріївну УХМАН
із 20-річчям!

Подруги Світлана та Тетяна від щирого серця вітають
прекрасну людину, вірну і надійну товаришку,
добру дружину і чудову маму

Лілію Миколаївну БЕЗУШКО

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!

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку” вітає голову
профспілкової організації, начальника технічного відділу

із Днем народження!
Нехай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття,
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки огортає!

Андрія Миколайовича СУПРУНОВИЧА
із ювілеєм!
Бажаємо Вам святкового настрою, міцного здоров’я
та довголіття, сімейного благополуччя, невичерпної
енергії та душевної рівноваги.

Колективи станцій Хоросниця та
Судова Вишня, друзі зі станцій Мостиська ІІ та
Мшана сердечно вітають
начальника станції Судова Вишня

Володимира Михайловича
ГРУНИКА
із 30-річчям та з народженням сина!
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 подарує зорепад
Любові, щастя, успіхів, надії!

Андрею Степанівну ТАРНОВСЬКУ

Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!

Батьки, бабуся, сестра Мар’яна і вся родина щиро
вітають дорогого сина, внука та брата –
помічника машиніста локомотивного депо Львів-Захід

Сергія Тарасовича ХУДУ
із 25-річчям!
Ми дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше — що ти у нас є!
Щоб лихо й тривоги тебе обминали,
Зозулі сто років життя накували!
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
Міцне здоров’я посилає!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №455024, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2010 р. СИЗЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №455982, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2011 р. БОЙЧУКУ А.П.
● Посвідчення ЛРЗ №002473, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод”
у 2010 р. БОДНАРУ М.Й.
● Посвідчення ЛВ №387648, видане
ВП “Колійна машинна станція №125” у
2010 р. ПІЛОТУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №390318, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у 2009
р. ЧУКОРУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №508265, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2012 р.
БУКОВЕЮ А.Є.
● Посвідчення ЛВ №412025, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2010 р.
СКРИПНИКУ А.А.
● Посвідчення ЛВ №472339 та приміський
квиток ф.4 №019909, видані ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2012 р. ЯЦУКУ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №462570 (2011 р.) та
приміський квиток ф.4 №015807 (2012 р.),
видані ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” ПИРОГУ М.Д.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №414887, видане
ВП “Колійна машинна станція №123” у 2012
р. СМІДЮКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №352677 (2010 р.) та приміський квиток ф.4 №011623 (2012 р.), видані ВП
“Мостобудівельний поїзд №61” ЛУЧЕЧКУ І.С.

● Посвідчення ЛВ №421836, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2010 р. ПАВЛЮКУ С.П.
● Посвідчення ЛВ №364428, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. ОЗАРКУ О.В.

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього провідника вагонів електропоїзда

Ганну Іванівну НАКОНЕЧНУ
із 60-річчям!
Хай кожен день дарує радість,
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили,
Безмежно світлих небосхилів!
Хай Бог Вас оберігає від біди,
Сьогодні, завтра і завжди!

Колектив першої зміни станційного технологічного
центру та колектив поста гірочної автоматичної
централізації ст. Львів вітають старшого оператора

Катерину Іванівну НЕСТЕР
із 55-річчям!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли!
Натхнення і настрою, щастя та сили!

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає провідного інженера відділу перевезень

Ольгу Іванівну БЕШЛЕЙ
із полуднем віку!
Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині!
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога!
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай Вам світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі на многії літа!..

Колектив станції Калинів і колеги по роботі вітають
авторитетну і чуйну, гідну високої довіри людину,
бригадира Самбірської дистанції колії

Василя Васильовича ДЕНЕГУ
із 50-річчям!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Щастя людського – без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників:
колишнього слюсаря з ремонту рухомого
складу моторвагонного депо Коломия

Богдана Йосиповича БІРЧАКА
колишнього техпрацівника ПТО вагонного депо Коломия

Ганну Федорівну СТАДНИЧУК
із 70-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!

