ПРИВІТАННЯ

Донька Наталя, зять Андрій та онука
Андріанка щиро вітають дорогу маму і бабусю,
чергову по станції Заболотці

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

Ольгу Андріївну КАЛАЧ

Ярославу Адамівну КОЖУШКО

із 50-річчям!

із 45-річчям!

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчила 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 ти встигла одружити,
Благословити їх у світ!

Колектив станції Заболотці вітає чергову по станції

Ольгу Андріївну КАЛАЧ
із 50-річчям!
Спинити час ніхто не в змозі,
Шумує ліс і квітне сад,
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі,
У теплім колі рідної сім’ї,
І хай пісні веселі й щирі
Дарують Вам весною солов’ї!

Усім колективом Вас вітаєм!
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа!
Для Вас найкращі квіти
І найласкавіші слова!

Колектив господарської служби вітає завідувача
виробництва підприємства громадського
харчування при господарській службі

Світлану Петрівну МАКСИМЧУК
із 40-річчям!
Усього найкращого ми Вам бажаєм,
Хай з горем ніколи не стрінетесь Ви,
Хай радість усюди Вас зустрічає,
І друзі вірні будуть поруч завжди!
Хай квіти кохання встеляють дорогу,
Якою Ви йдете у вирій буття,
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!

Мама Ганна, вітчим Іван, сестричка Люба,
швагро Роман, братик Андрійчик, кохана наречена
Надійка вітають дорогого сина,
братика, швагра, коханого нареченого

Чоловік, рідні та друзі вітають

Івана Миколайовича ФЕДОРОВИЧА

Ольгу Василівну ШТЕРЕБ

із 25-річчям!

із 50-річчям!
Вітаємо, Олю, щиро!
Бажаєм добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Бажаєм, щоб щастя тобі усміхалось,
Без зла текло життя,
Лиш гарне все з тобою залишалось,
Все погане пішло в небуття!
Хай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові й удачі!

Колектив станції Коршів вітає
прибиральницю службових приміщень

Профспілковий комітет та керівництво дорожньої
стоматологічної поліклініки станції Львів вітають
головного бухгалтера поліклініки

Світлану Миколаївну БАБІЇВ

Марію Іванівну БИЦЬ
із ювілеєм!
Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди!
Здоров’я міцного й щасливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

із Днем народження!
Ну що ж, красивій
Краси не позичати,
А от чого прийдеться
Дійсно побажати, то це здоров’я,
Щастя, волі і кохання,
І хай здійсняться всі Ваші бажання!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо Ужгород
вітають начальника ПТО Мукачево

Володимира Михайловича МОХНАЦЬКОГО
із 50-річчям!

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
сумує з приводу важкої втрати –
на 74 році життя перестало битися серце колишнього диспетчера
поїзного відділу перевезень, шанованої людини, ветерана праці,
турботливого батька і дідуся
РЕШЕТНІКОВА
Альберта Опанасовича.
Висловлюємо щирі співчуття сину – старшому комерційному ревізору Львівської дирекції Віталію Альбертовичу
Решетнікову.
Керівництво і об’єднаний комітет профспілки ВП “Львівська
дирекція залізничних перевезень” висловлюють глибоке
співчуття начальнику станції
Вибранівка Марії Миколаївні
Дребіт з приводу тяжкої непоправної втрати – трагічної смерті сина Віктора.
ВП “Служба колії” висловлює
співчуття близьким і рідним з приводу смерті колишнього заступника начальника служби колії з
інженерних споруд СЕВЕРІНА
Станіслава Івановича.

Рада ветеранів моторвагонного депо
Львів вітає колишнього мийника-прибиральника

Степанію Федорівну КАРП’ЯК
із 70-річчям!
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та теплом,
Веселим спів, легкими кроки,
Хай доля повниться добром!

Колектив станції Любінь Великий
сердечно вітає квиткового касира

Віру Петрівну КУЗІВ
із ювілеєм!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многі, благії, щасливі літа!

Чоловік Володимир, донька, сини, зять, невістки, онуки
Мар’янчик, Василинка, Вадимчик, Максимко і вся велика родина від щирого серця вітають люблячу матусю,
кохану дружину, золоту бабусю, прекрасну та чуйну
людину, прасувальника бази обслуговування пасажирів
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”

Марію Василівну СКИБИК
із 55-річчям!
З ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Зичимо щастя, здоров’я, добра,
А у Бога в молитвах благаєм,
Щоб беріг Вас років до 100!
Наша люба, ріднесенька мамо,
Ми всі дякуємо Богу за Вас,
І хай наші щирі вітання
Лунають від щирого серця для Вас!

Чоловік Василь, друзі та колеги по роботі щиро
вітають кохану дружину, хорошу подругу, провідника
моторвагонного депо Львів

Вікторію Олексіївну ЮРЧУ
із Днем народження!
Хай поважають тебе люди,
Твори добро для них усіх,
Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!

