ПРИВІТАННЯ

Колектив господарської служби щиро вітає старшого інспектора

Любов Іванівну ГУМЕННУ
із 55-річчям!
Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть!
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!

Колектив ВП “Вагонне депо Тернопіль”
щиро вітає начальника ПТО Тернопіль

Мирослава Івановича ШМИГЕЛЬСЬКОГО
із 60-річчям!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде аж до сотні літ,
І доброта ніколи не згасає!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!

Мама, теща, дружина, син Борис з невісткою Мирославою,
син Віктор з невісткою Ольгою та внуки Вадим, Аліна,
Денис, Юля щиро вітають люблячого сина, коханого чоловіка,
прекрасного батька, люблячого дідуся, Заслуженого працівника
транспорту, машиніста локомотивного депо Мукачево

Степана Івановича ПЛАВ’ЯНИКА
із 55-річчям!
З Днем народження щиро вітаємо,
Щастя і здоров’я Вам бажаємо!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали Ви тяжких турбот!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці
Тернопільської дирекції залізничних перевезень вітає із
ювілеєм ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Федора Івановича СІКОРСЬКОГО
Григорія Федоровича СЕНИШИНА
із 80-річчям!

Віктора Михайловича ГЕРАСИМІВА
Тараса Петровича ПАРТОЛУ
Мирослава Ілліча КАЧУНЯ
Івана Степановича БУДІЯ
Степана Онуфрійовича УХМАНА
Йосифу Григорівну ГАДЕВИЧ
Романа Івановича МАЮКА
із 70-річчям!

Марію Володимирівну КУЛЬПУ
Надію Альбінівну ТКАЧ
Михайла Юрійовича КУРТЯКА
Михайла Франковича СУДУ
Валерія Омеляновича МАРТИНЮКА
Степана Мар’яновича ГОЯ
Марію Іванівну ДАНКОВИЧ
Чеславу Антонівну СОРБЕЙ

Чоловік Євген, донька Юля, зять Роман, внук Данилко, син
Роман, невістка Наталя вітають кохану дружину, дорогу
маму та бабусю, квиткового касира станції Підзамче

Емілію Семенівну ОЛІЙНИК
із 50-річчям!

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!

Колективи господарської служби та їдальні управління
залізниці щиро вітають кухаря їдальні

Лідію Миколаївну ПАВЛОВУ
із 70-річчям, яке вона святкуватиме 31 березня!
Вітаючи Вас з ювілеєм, дорога Лідіє Миколаївно, висловлюємо
Вам щиру подяку за багаторічну працю на залізниці, за Вашу
доброту та людяність, терпіння та мудрість. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, великого щастя і ще дуже багато світлих і
радісних днів у житті!
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!

Марію Іванівну ХМІЛЬОВСЬКУ
із 55-річчям!
Пливуть літа, мов бистрі води,
Ростуть ліси, дари дає нам сад,
На Вашім веснянім порозі
З’явилось мудрих 55!
Хоч як прожитих років шкода,
Але навіщо їх вертати –
Вони у спогадах живуть!
Щаслива Ви бабуся й мати,
Щасливі діти й чоловік!
Хай Бог Вам посилає довгий вік,
А Мати Божа береже від всяких бід!

Андрій, дочка Антоніна, батько Михайло, мама Ірина,
брати Назарій і Михайло з дружиною Світланою і
сином Дмитром та колектив ВП “Служба матеріально-технічного постачання” щиро вітають

Світлану Михайлівну ГЛАДИШ

Профспілковий комітет та керівництво
вагонного депо Коломия вітають
оператора з обслуговування та
ремонту вагонів ППВ Вадул-Сірет

Любов Володимирівну КУШНІР
слюсаря з ремонту рухомого складу
ковальсько-механічного цеху

Михайла Теодоровича БЕЗПАЛЬКА
із 50-річчям!
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти й любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити!

із Днем народження!
З Днем народження вітаємо щиро нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна,
І хай любов Тобі дарують, як богині,
А чаша щастя хай не має дна!
Будь завжди весела, привітна і щира,
Будь трішечки горда й весняно красива,
Візьми собі в подруги чесність і ніжність,
Чекай в нагороду одержати вірність!
Окрасою серця хай буде кохання,
І сповняться всі Твої мрії й бажання!

Рада ветеранів вагонного депо Здолбунів вітає
колишнього оператора ПТО Здолбунів

Галину Дмитрівну КОВАЛЬ

Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку”
вітає старшого електромеханіка зв’язку

Зеновія Євгеновича ДУНЦЯ
із 60-річчям!
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз в житті!
Здоров’я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий, довгий вік!
Нехай життя бурхлива течія
Не втопить корабель Ваших надій,
І допоможе Господь Бог
У здійсненні всіх заповітних мрій!

із ювілеєм!
Хай Бог благословляє Ваші мрії,
Дарує ласку й відвертає зло,
Хай Вас минають грози й буревії,
А серце зігріває хай тепло!
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням
Ви проживіть до сотні літ
Під Божим і людським благословенням!

Колектив стрілецької команди СК-2 воєнізованої
охорони станції Клепарів вітає стрільця

Степана Омеляновича МАЛЬЧЕВСЬКОГО
із 60-річчям!
У час ювілейний, святковий
Даруєм розкішний букет шани й любові!
Хай доля дарує довгого віку,
Щастя й радості без ліку!
Міцного здоров’я – з роси і води,
Хай щедрість і добро поруч будуть завжди!
Від нас ці щирі вітання-слова,
А Бог хай дарує многії літа!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

Дарію Іванівну МИШУРИНСЬКУ
із 80-річчям!

Марію Федорівну ЛАРЧЕНКО

із 60-річчям!

із 70-річчям!

Ганну Степанівну ЛЕВЕНЕЦЬ
Галину Михайлівну ПІХОТУ
Ірину Миколаївну ШУЛЬ
Катерину Андріївну СТЕГНІЙ

Ію Миколаївну КРИНИЦЬКУ
Михайла Романовича ГАПАЛЯКА
Володимира Івановича ЛЕЛИКА
Лідію Миколаївну ПАВЛОВУ
Марію Миколаївну ДОПІРУ
Галину Сергіївну МАМЧУР

Нехай в душі не вигасне зірниця,
І мудрість літ не буде тягарем,
Хай щастя з Вами буде день у день,
Немов вода цілюща у криниці!
Хай оминають горе і біда,
Пахучим цвітом стелиться дорога,
Добра і радості від Бога,
Поваги і здоров’я на літа!

Колектив служби організації праці, заробітної плати
та структур управління щиро вітає колишнього
провідного інженера з організації та нормування праці

Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає голову Ради ветеранів дирекції

Григорія Михайловича БОЛКУНА
із Днем народження!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонце Вам сяє, і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Ваш вік!
Ми Вам від щирого серця бажаєм
Щастя, здоров’я і многая літ!

Колектив ВП “Рівненський відділ матеріально-технічного
постачання” вітає начальника відділу

Андрія Олексійовича ЯСЕНА
із 55-річчям!
День народження – день особливий,
Він дарований Богом навік,
Хай він буде прекрасним, щасливим
І дарує тепло многих літ!
Хай Господь береже у здоров’ї
І примножує щастя й любов,
Хай у кожному дні, в кожнім слові
Будуть щедрість, повага й любов!

Рідні, друзі та колектив ВП “Локомотивне депо Львів”
щиро вітають хорошу людину, доброго колегу,
помічника машиніста на пасажирських напрямках

Ігоря Володимировича МИКОЛІВА
із 25-річчям!
Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з тобою залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові, удачі!

