ПРИВІТАННЯ

Тато, мама, чоловік Іван, син Ярослав, донька Вікторія,
а також сестри Ольга та Мар’яна із сім’ями, вітають
доньку, кохану дружину, дорогу матусю, рідну сестру,
чергову по парку станції Львів

Оксану Ярославівну МАКАР
із 35-річчям!

35 – це зовсім небагато,
Це чудове і радісне свято!
Тож бажаємо щастя й долі,
Неба синього, квітів у полі,
Здоров’я, любові, краси,
Пісень солов’їних, живої роси!
Хай тебе тішить кожен світанок,
Бо 35 – це життя твого ранок!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Ужгород” щиро вітають сторожа механізованого
пункту ремонту вагонів Ужгород

Василя Степановича МИТРАКА
із 50-річчям!
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Хай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Колектив редакції газети “Львівський залізничник”
щиро вітає колишню випускову редакції

Апарат дорожнього комітету профспілки Львівської
залізниці вітає завідувача фінансового відділу

Марію Григорівну ВОЗНЯК

Степанію Андріївну СЕМАК

із 60-річчям!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І щедро Вам Господь 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!

Колектив вагономийного комплексу моторвагонного депо
Львів вітає машиніста мийної установки

Галину Григорівну ВЕРХОЛУ
із 50-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай пісня з уст Ваших часто лунає,
Хай Бог у житті Вам завжди помагає!

Колектив цеху з ремонту холодильного обладнання та
кондиціювання повітря вагонів пасажирського вагонного
депо Львів щиро вітає оглядача холодильного обладнання

Колектив станції Персенківка вітає колег:
складача поїздів

Володимира Богдановича ВОЛОШИНА
і комерційного агента

Оксану Іванівну ВІТЯЗЬ
із одруженням!
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати,
Щоб ви були дружні, успішні, багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи долаються легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Колектив станції Підбірці щиро вітає чергову по станції

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

із ювілеєм!

Надію Ярославівну КАНІНЕЦЬ
із 50-річчям, яке вона святкуватиме 28 жовтня!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Дарую Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаю Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!

Колектив цеху дефектоскопії
ВП “Стрийська дистанція колії” вітає сигналіста

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” вітає ревізора руху відділу перевезень

Надію Ярославівну КАНІНЕЦЬ

Едуарда Юліановича ФАБІНА
із 60-річчям!
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!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №446265, видане ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні” у 2011 р.
ЛЕНЧАКУ М.А.
● Посвідчення ЛВ №446191, видане ВП “Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні” у 2012 р.
ПУСТЕЛЬНИКУ Р.Г.
● Посвідчення ЛВ №428408, видане
ВП “Будівельно-монтажний поїзд
№908” у 2011 р. ПАРАЩИЧУ Д.М.
● Посвідчення ЛВ №412189, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2011 р. ІВАНЮКУ І.В.
СПІВЧУТТЯ

Колектив служби електропостачання сумує у зв’язку зі
смертю колишнього економіста
служби електропостачання
КОРДИШ Галини Іванівни
і висловлює співчуття рідним
та близьким покійної.

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають бригадира
цеху з ремонту та виготовлення деталей
із 55-річчям!

Похресниця Оксана вітає хресну маму, сигналіста
ВП “Стрийська дистанція колії”

Від щирого серця бажаєм здоров’я –
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!
Можливо, щось в житті було й погане,
Та все буває на життєвому шляху,
Тож хай 51-й, що завтра настане,
Несе все найкраще у Вашім житті!

із 55-річчям!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину!

із 50-річчям!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь Вам щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Михайла Михайловича ОЛИВКА

із 50-річчям, яке вона святкуватиме 28 жовтня!

Ірину Олексіївну БУТІКОВУ

Ганну Михайлівну АПШАЙ

із 55-річчям!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті!
Бажаємо щастя, добра і тепла, хай буде достаток і добрі діла,
До сотні років щоб дожить довелось,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулось!

Друзі та колеги з виробничого відділу
інформаційно-обчислювального центру вітають

Василя Васильовича ДУБНЕВИЧА

Надію Василівну КОСТИШЕН

Колектив служби локомотивного господарства
вітає провідного інженера відділу нормування
паливно-енергетичних ресурсів

із ювілеєм!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже на Вашім порозі,
Але серцем своїм Ви завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі,
І жилося щоб мирно й щасливо!

Колективи медичної служби та вузлової лікарні станції Коломия зі
сумом сприйняли звістку про те, що не стало прекрасної людини, колишнього головного лікаря ДЗ “Вузлова лікарня станції Коломия”
КУЧОРОВСЬКОГО Сергія Костянтиновича.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати та висловлюємо щирі співчуття
рідним та близьким покійного.

Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства – від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості від дітей, поваги від людей!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
Здоров’я і радість у хату приходить!

Колектив служби матеріально-технічного постачання
вітає інженера 2 категорії

Марину Миколаївну МІШЕНІНУ
із 50-річчям!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Чоловік Василь, батько Григорій, свекруха Катерина,
донька Оксана, син Микола, родини Романів, Кріп,
Поповець, подруги Ірина та Анна вітають кохану дружину,
уважну доньку та невістку, дорогу маму, щиру подругу

Галину Григорівну ВЕРХОЛУ
із полуднем віку!
Прийшла до Вас святкова дата
В калиновім намисті прекрасних літ,
Слова найкращі хочем передати
І золотобагряний осені привіт!
Щоб біль і горе Вас обминали,
Здоров’я і щастя в оселю ступали!
Благ усяких – горою, здоров’я – рікою!
Ніяких бід і многая літ!

Подруга Тетяна вітає найдорожчих друзів з Мукачевого

Зою та Володимира КОГУТІВ
із річницею рубінового весілля!

Сорок щасливих років долею пройшли ви поруч,
Як один – рука в руці. Дай вам Боже такої ж віри
Й кохання без краю, без міри, й земної великої наснаги!
То ж будьте щасливі, ніжні, завжди і всюди разом!

