ПРИВІТАННЯ

Колектив господарської служби щиро
вітає бухгалтера І категорії

Колектив служби з управління майновими та
земельними ресурсами щиро вітає начальника служби

Колектив служби статистики щиро вітає
начальників відділів служби

Ганну Павлівну ФЕДОРОВИЧ

Марію Василівну ЛЕСЮК

Олександру Михайлівну ПЕХ

із 55-річчям!

із ювілеєм!

Ольгу Михайлівну ЮРГУ

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!

Бухгалтерія ВП “Господарська служба” вітає
бухгалтера І категорії служби

Ганну Павлівну ФЕДОРОВИЧ

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 відділу з організації тендерних
закупівель вітає економіста І категорії відділу

Наталію Олегівну ДІДЕНКО
із Днем народження!

із Днем народження!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь Вам щастя й сили посилає!
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Хай кожен день ясніє небо чисте,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях!

із Днем народження!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!

Колектив станції Персенківка вітає комерційного агента

Любов Михайлівну ПЕНДЗЕЙ
із 55-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці хай завжди живе доброта!

Колектив служби статистики щиро вітає
старшого ревізора служби

Василя Михайловича ЮРЧУ
Колектив станції Хирів Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає чергового стрілочного поста

Колектив ВП “Івано-Франківські дорожні механічні
майстерні” вітає головного інженера

Ярослава Володимировича ФОРНАЛЯ

Михайла Петровича ЦВЕЮКА
із 50-річчям, яке він святкуватиме 23 лютого!

З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Колектив Спеціальної служби вітає
начальника штабу ЦО станції Чернівці

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Нехай до сотні й навіть далі
Летять, не оглядаючись, літа!
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!

Петра Олександровича КОЦЮБУ

Колектив апарату безпеки руху поїздів та автотранспорту
залізниці щиро вітає ревізора залізничного з безпеки
дорожнього руху Львівської ревізорської дільниці

із 60-річчям!

Мар’яна Васильовича ШИШКУ

У цей день святковий
Прийміть наш букет пошани й любові,
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай Вас оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!

із 60-річчям!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я, з роси і води,
І світлої долі завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
То ж чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

Реклама

СПІВЧУТТЯ

Колектив відокремленого підрозділу “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” висловлює щирі співчуття начальнику екологічної
лабораторії Олегу Михайловичу Жосану з приводу тяжкої втрати
– смерті матері Валентини Григорівни.
Глибоко сумуємо і поділяємо біль непоправної втрати з рідними та
близькими, усіма, хто знав, любив і поважав Валентину Григорівну.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Допуск на носіння вогнепальної
зброї №266703, виданий лінійним
відділом міліції на ст. Чернівці у
2012 р. ФЕДЮКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №309120, видане ВП “Вагонне депо Ужгород”
у 2012 р. ШИПУ В.В.
● Студентський квиток ВК
№08120316, виданий Львівським
коледжем Державного університету інформаційно-комунікаційних
технологій у 2010 р. БОКАЛУ А.О.
● Посвідчення ЛВ №480656, видане ВП “Тернопільська дистанція електропостачання” у 2012 р.
НЕЗНАЙОМОМУ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №415523,
видане ВП “Локомотивне депо
Чернівці” у 2011 р. ШПАК Н.М.
● Посвідчення ЛВ №415397,
видане
ВП
“Локомотивне
депо Чернівці” у 2011 р.
ПАЛІЙЧУКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №524319,
видане ВП “Львівська дистанція
колії” у 2013 р. ВОЗНОМУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №455070,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р.
ПШОНЮКУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №368196,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2010 р.
ПРИЧЕПІ І.І.

із Днем народження!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!

Друзі та колеги з профкому щиро вітають
електромеханіка інформаційно-обчислювального центру

Богдана Івановича РИБАКА
із 50-річчям!
Від щирого серця вітаємо Вас із ювілеєм. Бажаємо
Вам козацького здоров’я, довгих років життя,
міцного родинного кола, вірних друзів та надійних
колег, душевного тепла і сімейного затишку.
Хай Вас Господь оберігає,
На многії літа Вам силу посилає!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів-Захід
вітає пенсіонера, учасника війни,
ветерана залізничного транспорту

Георгія Георгійовича ПОВАРОВА
із 90-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Бажаєм Вам жити ще многая літ!

Реклама

