ПРИВІТАННЯ

Адміністрація та профком
ВП “Рівненська дистанція колії” вітають

Колектив цеху контрольно-вимірювальних приладів
локомотивного депо Львів-Захід щиро вітає слюсаря 5 розряду

шляхового майстра

Івана Михайловича ПАВУКА

Юрія Васильовича ТОЛОЧИКА
та чергову по переїзду

Оксану Іванівну СЕЛЕЗЕНЬ
із одруженням!
Щастя Вам бажаєм, молодята,
І кохання цілий океан!
Щоб добра нажили Ви багато
Та по дітях виконали план!
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні Ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби!

З нагоди Вашого професійного свята – Дня медичного
працівника – прийміть щирі вітання та безмежну
вдячність за Ваше чуйне серце, за повернуте здоров’я, за
людяність та порядність дорога наша

Нонно Олексіївно СИПУНОВА!
Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай
кожна мить життя радує своєю неповторністю!
Зі святом Вас! Щастя Вам і добра! І хай
клятва Гіппократа ніколи не буде Вам обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!
З повагою сім’ї Матросових, Андрушко,
Теслюк, Войцеховських та Журавльових.

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Бродівська дистанція колії” вітають
шляхового майстра з контролю за станом колії

Олександра Васильовича ГУМЕНЮКА
із 50-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 завжди хай живе доброта!

із 60-річчям!

Служба комерційної роботи та маркетингу
сердечно вітає інженера І категорії

Наталю МАНИЛО
і її нареченого Богдана
з одруженням!

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Керівництво стрілецької команди та колектив четвертої
варти охорони Управління залізниці вітають стрільця

Володимира Фановича ДАНІКА
із 60-річчям!

Чи є в світі година щасливіша за ту,
коли зустрічаються два серця, щоб усе
життя битися поруч; коли дві пісні
зливаються в єдину – пісню Великого
Кохання? Тож хай веде Вас, молодята,
щаслива доля спільною дорогою життя, встеленою калиновим цвітом любові і подружньої вірності. Бажаємо
Вам кохання, благополуччя та сімейного затишку.
Кохайте одне одного та будьте щасливі!

Колектив Центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування і
Рада ветеранів Львівської залізниці щиро вітають
колишнього завідувача відділу комплектування

Таїсію Федорівну БІЛІНСЬКУ

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 многії та благії літа!

із 70-річчям!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!

Колектив станції Хирів щиро вітає складача поїздів
Колектив цеху відокремленого підрозділу “Дорожня
ремонтно-експлуатаційна автобаза” щиро
вітає начальника автобази

Дмитра Миколайовича ПЕДАНА
із 55-річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, у сміливих планах
та сподіваннях. Нехай доля збагачує Вас
життєвою мудрістю, енергією, натхненням
та радістю сьогодення. Хай буде
щасливою кожна мить Вашого життя!!!

Ореста Степановича ЖУКА
із 60-річчям!
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем завжди молодіти,
Щоб злагода й мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Колектив ВП “Служба сигналізації і зв’язку”
сердечно вітає головного інженера служби

Колектив господарської служби щиро вітає інженера 2 категорії

Романа Івановича ЗАДОРОЖНОГО

Керівництво та профспілковий комітет вагонного
депо Ужгород вітають оглядача вагонів ПТО Батьово

Івана Миколайовича БАЛЯША

із 50-річчям!

Миколу Миколайовича МАРКУША

із 50-річчям!

із 50-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Колеги по роботі вітають машиніста-інструктора
локомотивного депо Здолбунів

Віктора Сергійовича СОПРОНЮКА
із ювілеєм!
Вам лише п’ятдесят! Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові,
Коли мудрість зоріє у кожному слові,
Тож живіть іще стільки ж у пошані й здоров’ї!

Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!

Хай молодість Ваша довго ще квітне,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
І лиш хороше, радісне й привітне
Вам у житті перетинало шлях!
Хай плани Ваші будуть ідеальними,
А задуми усі стають реальними!
Хай серце вільним птахом почувається,
І все чудово у житті складається!

Закарпатська регіональна Рада ветеранів війни та
праці Ужгородської дирекції залізничних перевезень
вітає із ювілеєм ветеранів дирекції

Керівництво та профспілковий комітет
вагонного депо Ужгород вітають начальника
пункту підготовки вагонів Батьово

зі 100-річчям!

Івана Івановича РАЙДУ

Івана Михайловича ШЕЛЕВЕРА
із 60-річчям!

Тетяну Володимирівну ФЕДЧЕНКО
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!

Ні для кого не секрет, що діти
й онуки залізничників талановиті
і в спорті, і в мистецтві, і у творчості. Батьки, дідусі і бабусі почуваються щасливими, коли їхні діти та
онуки не лише здорові, але й творчо зростають, досягають гарних
результатів. Тішиться успіхами
свого 10-річного сина Максима його
мати, бухгалтер цеху громадського харчування пасажирського вагонного депо Чернівці Інна Пранничук.
Пишається досягненнями внука
й дідусь – голова профкому депо
Федір Васильович Бідонько.
Максимко займається бальними танцями з чотирьох років у
Чернівецькому клубі спортивнобального танцю “Карнавал” під
керівництвом тренерів Оксани
та Андрія Піскарьових. Йому подобається танцювати і європейські, і латиноамериканські танці.

із 30-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!

Хлопець часто бере участь у змаганнях різних рівнів в Україні і за
кордоном. От нещодавно Максим
Пранничук разом зі своєю партнеркою Олександрою Кушнір

(на фото) взяли участь у XIII
Міжнародному фестивалі танцю
“Tropicana Cup”, що відбувся у
польському містечку Миколайки.
Пара виступала у номінації “ювенали Е” і посіла перше місце серед
48 танцювальних дуетів з усього
світу. Заняття бальними танцями
не заважають Максимові відмінно
вчитися у школі. Навпаки – танці
додають енергії у навчанні.
Одразу після фестивалю
в Польщі Максим Пранничук
з Олександрою Кушнір взяли
участь у престижних змаганнях в Ужгороді, де посіли третє
місце, і виступили на міжнародному турнірі з бальних танців у
столиці Білорусі – Мінську. Зараз
танцювальна пара готується до
участі у змаганнях в м. Штутгарті
(Німеччина).
Марія ТКАЧ

