ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив Центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування
щиро вітає оператора копіювально-розмножувального бюро

Колектив пасажирського вагонного депо Львів вітає
дорогу і любу колегу по роботі та подругу

Олену Миколаївну ФУРГАЛО

із ювілеєм!
Летять роки, і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст!
Сьогодні височеньку верховину
Здолали Ви, мов справжній альпініст!
За пройденим не варто сумувати,
Попереду гряде весни пора!
Хай щедрим буде ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

із 40-річчям!
Вітаємо із цим весняним Вашим святом,
Нехай добро не оминає Вашу хату,
Хай щастям стелиться життя стежина
І сонячною буде кожна Ваша днина!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Колектив Бродівської дистанції колії сердечно вітає
головного бухгалтера

Оксану Володимирівну ЮЗВИШИН
та інженера з охорони праці

з одруженням!

Тетяну Мартинівну КИСИЛЬ

із 70-річчям!

із 55-річчям!

Михайла Андрійовича ТРУХАНА
із ювілеєм!

Дружина Ольга, дочка Галина, син Василь, невістка
Ганна, онуки Анастасія, Оленка та Оксанка і сваха
щиро вітають дорогого чоловіка, тата і дідуся

Володимира Васильовича ЯЦУЛУ
із 60-річчям!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм!
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ!
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Радість хай приносять внуки,
І всі люди поважають Вас!
На усяких Ви посадах побували у житті,
Та найвища в Вас посада – батько нашої сім’ї!
Щастя Вам бажаєм нині, успіхів в роботі теж,
І у нашій ми родині всі Вас любимо без меж!

Профспілковий комітет та керівництво вагонного депо
Коломия вітають працівників
майстра дільниці технічного
обслуговування вагонів на станції Надвірна

Сім’ї Вархоляків зі Львова та Маланичів з
Челябінська сердечно вітають дорогого родича, доброго
сім’янина та чудову людину

Володимира Васильовича ЯЦУЛУ
із 60-річчям!

Романа Ілліча КАЛИНОВИЧА
електрозварника ручного зварювання ПТО Ларга

Валентина Михайловича МУДРИКА
оглядача-ремонтника вагонів ПТП Бурштин

Івана Романовича ПОЛЯНИЧКА

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!

із 50-річчям!
Дозвольте з ювілеєм привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають!
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!

Колектив ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт”
щиросердечно вітає слюсаря-ремонтника
Мостиської дільниці

Ію Миколаївну КРИНИЦЬКУ
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Щоб повнилась до краю день за днем
Добром і щастям золота криниця!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Донька Катерина, зять Володимир, онуки Богдан і
Віталій щиро вітають маму та бабусю, маляра
металоконструкцій Будівельно-монтажного поїзда
служби електропостачання

Марію Іванівну КАЛІЧАК
із 55-річчям!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчили робити добро!
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненька, уклін до землі!
Бажаєм довго ще прожити,
Здоров’я доброго на сотню літ,
Щоб правнуків Ви встигли одружити,
Благословити їх у світ!

Хлопці з групи 3Р-69 Львівського коледжу
транспортної інфраструктури вітають
своїх одногрупниць зі святом весни!
Дорогі наші дівчата! Добрі, лагідні й красиві!
Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали, це для вас прийшла весна!
Ви собою полонили наші душі і серця!
То ж лишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі, і веселі, і прості!

Колектив 8-го околодка ВП “Чернівецька дистанція
колії” вітає бригадира з поточного утримання
й ремонту колій та штучних споруд

Мирослава Петровича ПАВЛЮКА
із 55-річчям!

Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Реклама

Колектив ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт” щиро
вітає начальника Мостиської виробничої дільниці

Володимира Івановича
ПАВЛИШИНА

Володимира Васильовича ЯЦУЛУ
із 60-річчям!

із 50-річчям!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!
Щоб жить – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Хай Вас оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Студенти з групи 3Р-69 Львівського коледжу транспортної інфраструктури
з найкращими побажаннями вітають викладачів

Зоряну Зенонівну ДАНИЛИК, Галину Михайлівну СЛІПЕЦЬКУ,
Ольгу Ігорівну СЕНИК, Оксану Йосипівну МАКУТУ
зі святом весни!
Зі святом весни, краси і любові!
Хай щастя і радість несе кожна мить!
Всього у житті хай буде доволі,
На кожному кроці хай завжди щастить!

Із вдячністю Ольга Кисельова та Анна Подаревська

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає колишнього інженера 2 категорії відділу
організації роботи станцій та умов перевезень

Дружина Стефанія, доньки Надія та Ірина, зяті Роман
та Ярослав, внуки Софія, Ярина, Анастасія та Тетяна
щиро вітають коханого чоловіка, дорогого татуся і
люблячого дідуся, головного інженера Львівського заводу
залізобетонних конструкцій

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!

Ольгу Іванівну САХАРУТУ
Бажаємо цій симпатичній жінці доброго
здоров’я, удачі, домашнього затишку і терпіння в цей непростий для багатьох її пацієнтів
час. На прийомі в кабінеті чи під час відвідин
хворих вдома Ольга Іванівна випромінює потік
позитивної енергетики, тепла, уваги, що має цілющий вплив
на стан її пацієнтів, дарує оптимізм і надію. Дай Вам, Боже,
сили, щоб Ви ще довго могли дарувати людям радість!

Чергова довідкового бюро вокзалу станції Ковель
Зінчук Галина та колишній начальник станції Ковель
Олексій Парвасюк щиро вітають чергового помічника
начальника вокзалу станції Ковель

Дорогенька наша імениннице! Прийми найщиріші
вітання з нагоди ювілею. Бажаємо тобі міцного
здоров’я, любові та шани від близьких. Щоб очі світилися щастям, а на душі було тепло та радісно.
Хай Господь оберігає тебе від усіх негараздів!

Сергія Васильовича РАКА

Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень!
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Галину Степанівну СТЕЦИНУ

З нагоди Міжнародного жіночого дня щиро
вітаємо дільничного лікаря
Клінічної лікарні Львівської залізниці

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
Хай сонце весняне дарує тепло!
Вітер весняний несе вам надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

