ПРИВІТАННЯ

Колектив служби колії щиро вітає колишнього інженера
відділу капітального ремонту

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
вітає начальника станцій Стрілки, Ясениця

Колектив бухгалтерії ВП “Господарська служба”
щиро вітає економіста

Оксану Іванівну ТКАЧ

Анастасію ГУЦАЛОВУ
та її нареченого Павла МИХАЙЛЕНКА

Ларису Богданівну БОНДАРЧУК
із ювілеєм!

із полуднем віку!

З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!

Колектив служби статистики щиро вітає інженера
1-ї категорії відділу аналізу графіка руху поїздів

Дозвольте нам Вас привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть!
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей!
І, якщо можна, постарайтесь
Зустріть столітній ювілей!

Оресту Олександрівну ПОПКОВУ

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” сердечно вітають
колишнього кухаря їдальні вагонного депо

із 55-річчям!
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Марію Петрівну ЛАБИК
із ювілеєм!

Колектив служби статистики щиро вітає
економіста Львівського відділу служби статистики

Марію Володимирівну БЛАЩИШИН
та інженера Рівненського відділу служби статистики

Наталію Петрівну ГОДУН
із Днем народження!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!

Колектив служби статистики щиро вітає старшого
ревізора Ужгородського відділу служби статистики

Наталію Юліївну ГОРБЕЙ

Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч Ваші вірні друзі!
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!

із Днем народження!

Колектив КВП СЦБ Тернопільської дистанції сигналізації і
зв’язку щиро вітає старшого електромеханіка

Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!

Ігоря Михайловича ЮРКЕВИЧА
Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає інженера відділу

із 50-річчям!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

Колектив відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста відділу

Мар’яну Петрівну КОЧМАР
із Днем народження!
Всі разом в день народження твій
Бажаємо серцем і душею
Здоров’я, бадьорості і сміху,
У всіх справах твоїх успіху
І щоб світила завжди
Тобі щаслива зірка на землі!

із 40-річчям!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба!

Оксану Іванівну ТКАЧ
із ювілеєм!
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!

Працівники служби контролю та внутрішнього
аудиту залізниці вітають начальника служби

Богдана Івановича СЛІВІНСЬКОГО
із 55-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

із Днем народження!

Анатолія Яковича КОСТІВА

З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм, –
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!

із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаємо!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Вона Вам радість принесла!
Сьогодні щиро Вам бажаємо
Здоров’я, щастя і тепла!
Ми Вам бажаємо довго жити,
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд!

СПІВЧУТТЯ

Колектив медичної служби висловлює щирі співчуття головному лікарю вузлової лікарні станції Самбір
Андрію Богдановичу Козичу з приводу смерті батька Козича Богдана
Андрійовича.
Керівництво та профспілковий
комітет вагонного депо Ужгород висловлюють щирі співчуття колишньому інженеру-технологу депо Галині
Василівні Даниляк з приводу смерті
рідного брата.
Колектив апарату безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці висловлює щирі співчуття заступнику
головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту – головному ревізору Рівненської ревізорської
дільниці Юрію Миколайовичу
Рощенку, його рідним та близьким з
приводу смерті батька – Рощенка
Миколи Івановича.

Колектив станції Стрілки щиро вітає начальника станції

Дружина Богдана, син Юрій і вся родина щиро вітають
коханого чоловіка та дорогого батька

Тараса Павловича МУКОСІЯ

Ігоря Мар’яновича ГОРБАНЯ

Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні й багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у злагоді й любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Уляну Дмитрівну ЛАЗАРЄВУ

Колектив спеціальної служби вітає начальника штабу
ЦО станції Тернопіль

Колектив дільниці Брюховичі–Рава-Руська дистанції
сигналізації та зв’язку ст. Львів вітає електромеханіка СЦБ

із одруженням!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №460738, видане ВП
“Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у 2012 р. ДЕМЕДЮКУ І.М.
● Приміський квиток ф.5уч. №000776, виданий ВП “Рівненська дистанція колії” у 2011 р.
КУЖЕЛЮ А.В. на ім’я КУЖЕЛЬ С.А.

● Посвідчення ЛВ №437616 (2011 р.) та приміський квиток ф.4 №010369 (2012 р.), видані ВП
“Підзамчівська дистанція колії” ГЛАВКУ М.О.
● Посвідчення ЛВ №396722 та приміський
квиток ф.4 №017755, видані ВП “Самбірська
дистанція колії” у 2012 р. ПРОЦАКУ Б.М.

із 50-річчям!
З ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай сонячним буде твій вік!
Ми всією сім’єю бажаєм
Щастя, радості, многая літ!
Щоб ти ніколи не хворів,
І довго-довго не старів,
І щоб у твоєму житті
Завжди все було в гаразді!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Локомотивне
депо Мукачево” вітають слюсаря з ремонту рухомого складу

Гейзо Гейзовича ШЮТЕВА
із 50-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
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!

