Реклама

Нещодавно у телевізійній службі новин (ТСН) на
телеканалі “1+1” було показано відеосюжет, у якому
журналісти розповіли про біду, що спіткала молоде
подружжя залізничників зі Стрия. Антон та Вікторія
Нестеренки потребують матеріальної допомоги на
дороге лікування за кордоном їхнього дворічного
сина Сашка.
Батько Сашка Антон Валерійович Нестеренко
працює головним інженером ВП “Мостобудівельний
поїзд №63”, дружина Вікторія Богданівна – електромеханік бригади контрольно-вимірювальних приладів СЦБ Стрийської дистанції сигналізації і зв’язку,
на даний час перебуває у відпустці з догляду за 6місячним синочком.
Про хворобу старшого Сашка батьки дізналися у
листопаді минулого року. За надскладну операцію з
видалення пухлини головного мозку взялися фахівці
Закарпатського Центру нейрохірургії.
Батьки та медики сподівалися, що утворення
доброякісне, утім пухлина виявилася злоякісною і
почала швидко відтворюватися. Потрібна негайна
хіміотерапія, яка обійдеться щонайменше у 50 тис.
євро. Родина не має таких грошей і не може зібрати
їх власними силами. Організм Сашка ще не відновився після операції і надто слабкий – дитина не може

самостійно їсти й ходити, тож малюкові потрібне комплексне лікування, яке охопило б післяопераційну
реабілітацію і хіміотерапію. Дитина також потребує
особливого догляду: погодинні масажі, харчування
через зонд. У Центрі нейрохірургії наголошують: чим
швидше Сашка передадуть під опіку онкологів, тим
більше у малюка шансів на успішну реабілітацію.
Батьки дитини сподіваються, що колеги-залізничники відгукнуться на їхню біду і допоможуть врятувати малого Сашка.
Усі, хто побажає допомогти хворій дитині, можуть
переказати кошти за банківськими реквізитами:
Одержувач: ПриватБанк, р/р 29244825509100
МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу:
Нестеренко Вікторія Богданівна ІПН 3158604183
№ картки 5168 7572 4018 2214
або Банк одержувача: АТ “ОТП Банк”
МФО 300528 ЄДРПОУ 2792101094
Одержувач: Нестеренко Антон Валерійович
Рахунок № 26255031721291
№ картки 5100 9383 0014 6619
Телефон Антона Валерійовича Нестеренка
(093) 438-67-73

ПРИВІТАННЯ

Син Володимир з дружиною Світланою, син Олександр з
дружиною Світланою, онуки Анна, Вікторія, Віталіна,
Андрійко, сваха Галина, свати Віталій та Тетяна сердечно
вітають дорогу маму та бабусю, шановну сваху

Чоловік Ярослав, доньки Світлана та Катерина, зять
Юрій, внуки Станіслав, Аліна та Катерина, а також
колектив станції Батьово щиро вітають кохану
дружину, дорогу маму, люблячу бабусю, провідного
інженера станції Батьово

Галину Димівну ШЕВЧУК

Любов Іванівну ПЕТРИК

із 60-річчям!

із 55-річчям!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Хай у Вас буде їх ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Доля хай Вам щомиті сприяє
Мати успіх, достаток, добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

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!
Від щирого серця ми Вам бажаєм
Щастя, здоров’я на многая літ!!!

Колеги по роботі, чоловік Роман, дочка Юля вітають
касира вокзалу станції Львів

Профспілковий комітет управління
будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5
ст. Мукачево вітає економіста управління

Ольгу Пилипівну МАРКЕВИЧ

Катерину Михайлівну ОЛІЙНИК

із 50-річчям!

із 50-річчям!

Прийміть у цей день вітання найкращі!
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!
Чоловік Юрій та сини Олександр і Юрій вітають люблячу
дружину та найкращу маму у світі, провідника пасажирських
вагонів Ужгородської пасажирської вагонної дільниці

Ольгу Дмитрівну ТРОМПАК
із ювілеєм!
Летять літа, проходять роки,
І час невпинно в даль летить,
Та хай життєві Ваші кроки
Щомиті ангел хоронить!
Хай шле здоров’я Бог і щастя,
Кохання щире без кінця,
Нехай усе на світі вдасться,
І посмішка не йде з лиця!
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм,
І довгі – довгії літа!
ВП “Служба електропостачання”
вітає начальника ВП “Енергозбут”

Олега Віталійовича ЗАВАЛИШИНА
із Днем народження!
Шановний Олеже Віталійовичу!
Ми хочем з Днем народження Вас привітати
І побажати Вам від щирої душі:
Багато щастя і добра багато!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди стрічають!

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, щасливої долі
Господь хай пошле Вам на довгі роки!
Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишніх працівників депо
із 80-річчям!

Мама, чоловік Костянтин, сестра Тетяна, брат Леонід
з дружиною Валентиною, дочки Оля і Таня, внучка
Анастасія вітають кохану дружину, дорогу дочку,
сестру, любу матусю та бабусю

Валентину Петрівну ШАХРАЙЧУК
із 60-річчям, яке вона святкуватиме 16 лютого!
Нехай для тебе квітне цілий світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
І доля надсилає безліч літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!
Хай усмішка в очах іскриться,
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна тобі насниться,
І щастя ллється через край!
Колектив станції Сокаль щиро вітає свою колегу

Галину Ярославівну МУСІЙ
із 50-річчям!
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей!
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей!
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим спів, легкими кроки,
Хай доля повниться добром!
Профспілковий комітет, адміністрація
ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів і
колектив ПТО-Броди вітають начальника ПТО-Броди

Володимира Івановича РОМАНИШИНА

Павла Антоновича КОВАЛЬЧУКА

із 60-річчям!

із 55-річчям!

Євгена Антоновича ТИЦЬКОГО
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Колектив ВП “Енергозбут”
щиро вітає свого начальника

Олега Віталійовича ЗАВАЛИШИНА
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід;
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на обрії,
Долі бажаємо щедрої та доброї!
Хай мрії Ваші всі збуваються!
Бажаємо всього, що щастям називається!

Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми.
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!
Дружина Віра, донька Наталка, онуки Вікторія, Олег,
Михайлик та Ганнуся вітають коханого чоловіка,
дорогого тата та дідуся, складача поїздів станції Любомирськ

Олега Григоровича ЗАГАТНОГО
із 55-річчям!
Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей!
В ньому: все робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей!
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти,
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, щасливим!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато,
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!

