ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
від щирого серця вітає економіста відділу

Рада ветеранів моторвагонного депо Львів вітає
колишнього працівника депо

Віру Іванівну ЖУЛІЙ

Степанію Василівну ВЕРЕЩАК

із Днем народження!
З Днем народження вітаємо,
Щастя, радості бажаємо,
Не старіти, не хворіти,
Як вогонь, завжди горіти!
Жити довго і красиво,
Коханою бути і любити.
На роботі лише успіху,
Удома – радості і сміху!
Адміністрація та профспілковий комітет ПрАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” вітають
голову первинної профспілкової організації

Михайла Аполлінаровича СКАСКІВА

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!

Рада ветеранів війни та праці Стрийського вузла вітає
ветерана війни, почесного залізничника,
колишнього голову Ради ветеранів

Івана Костянтиновича МЕЛЬНІКОВА

із 90-річчям, яке він святкуватиме 24 серпня!
З нагоди поважного ювілею щиро бажаємо Вам
міцного здоров’я, душевного тепла, щирості людських
стосунків, втіхи у колі рідних та друзів. Хай завжди
зігріває Вас любов і вдячність людей, які пліч-о-пліч
ідуть з Вами через життя і збагачуються Вашою щирою життєвою правдою.
Життя прожить – не поле перейти,
І Ваше йде нелегкими шляхами,
Тож хай Вам Бог дарує многая літ
Здоров’я, миру і ще довго залишатись з нами!
Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає колишнього
голову Ради ветеранів Стрийського вузла

Івана Костянтиновича МЕЛЬНІКОВА
із 90-річчям, яке він святкуватиме 24 серпня!
Зичимо ще літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!
СПІВЧУТТЯ

Колективи медичної служби та відділкової лікарні
станції Рівне з глибокою скорботою зустріли звістку про
смерть колишнього лікаря-рентгенолога вузлової лікарні
станції Здолбунів
КАСПРЖИНСЬКОГО Станіслава Сігізмундовича
та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
Реклама

із 70-річчям!
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
Колектив служби статистики щиро вітає
начальника Ужгородського відділу статистики –
заступника начальника служби статистики

Іштвана Ладіславовича БОЧКАЯ
із ювілеєм!
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!

Володимира Ананійовича КІЩУНА
із 50-річчям!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!

зі 100-річчям, яке вона святкуватиме 24 серпня!
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!
Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт”
вітають заступника начальника дистанції
із 30-річчям!
Хай доля дарує щасливі роки,
Натхнення, любов і надію,
Хай втіляться Ваші прекрасні думки,
Бажання і райдужні мрії!
Хай сонце дарує проміння своє,
І небо хай буде безхмарним,
Нехай кожен день безліч вражень дає,
Життя щоб було різнобарвним!
Колектив станції Мілячі ВП “Рівненська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає
начальника станції

Марію Миколаївну ЖАКУН
та чергового по станції

Олександра Володимировича ЄМЕЛЬЯНОВА

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Миколу Васильовича МАКСИМЧУКА
із 70-річчям!

Степана Васильовича АНТИМІЙЧУКА
Миколу Михайловича БОЙЧУКА
із 60-річчям!

Ганну Андріївну БОЧАК
Володимира Івановича ЦИМБАЛІСТОГО
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей серпневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!
ОГОЛОШЕННЯ

Дочірнє підприємство “Енергомонтажний поїзд №707”
запрошує на роботу:
– інженерів контактної мережі;
– начальника технічного відділу;
– лінійних механіків.
Оплата праці висока.
Довідкову інформацію можна отримати
за тел. (044)538-03-42; (068)597-24-29.
● Посвідчення ЛВ №504076, видане ВП “Рівненська дистанція колії”
у 2013 р., та приміський квиток ф.4
№195290, виданий квитковим бюро
ст. Рівне у 2014 р. РАСІКУ Р.О.
● Посвідчення ЛВ №543889, видане
ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої охорони” у 2013 р. РАВЛЮКУ Л.І.
● Посвідчення ЛВ №474842, видане
ВП “Моторвагонне депо Коломия” у
2013 р. ВИСІЦЬКІЙ І.І.
● Посвідчення ЛВ №534879, видане
ВП “Львівський завод залізобетонних
конструкцій” у 2014 р. ДРОБКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №509720, видане
ВП “Мукачівський загін воєнізованої
охорони” у 2013 р. ПАВЛИКУ Р.Я.
● Посвідчення ЛВ №393683, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2013 р. САДОВСЬКІЙ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №485203, видане
ВП “Львівська дистанція зв’язку” у
2013 р. МАРТИНЮКУ Ю.О.
● Договір СК “Нафтагазстрах” №2010-03-34480, виданий у 2012 р.
ДІДУХУ І.Ф.

Віру Овсіївну ПАВЛЕНКО

Віталія Михайловича МІСЯЙЛА

Колектив та профспілковий комітет пасажирського
вагонного депо Львів вітають поїзного електромеханіка

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає колишнього технічного працівника дорожнього
управління робітничого постачання

Реклама

із Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й надії!
Родина Любохинців від щирого серця вітає

Богдана Івановича ЯКОВЛЕВА
із ювілеєм, який він святкуватиме 24 серпня!
Біжать роки, минають дні та ночі,
Ось так пробігло 70!
Хоча душа ніяк старіть не хоче,
Та в молодість не вернешся назад.
Не збавилось любові, не збавилось тепла,
Мудрішим стало слово, щирішою душа.
Дозвольте ж привітати Вас із ювілеєм щиро,
І щастя побажати, і спокою, і миру.
Адміністрація, профспілковий комітет та колектив
ВП “Колійна машинна станція №123” щиро вітають
колишнього начальника колійної машинної станції
№123, почесного залізничника

Богдана Івановича ЯКОВЛЕВА
із ювілеєм, який він святкуватиме 24 серпня!
Бажаємо Вам жити довго й щасливо,
Щоб кожен день був подібний до дива,
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість,
Хай сонце Вам силу й наснагу дає,
Й зозуля щасливих сто літ накує!

