ПРИВІТАННЯ

Колектив та профспілковий комітет
ВП “Львівська дистанція електропостачання” щиро
вітають інженера з організації і нормування праці

Зою Володимирівну КАРАПАТУ
із 50-річчям!
З Днем народження сердечно вітаємо,
Від щирого серця здоров’я бажаємо!
Зичимо в спокої довго ще жити,
Ніколи в житті ні за чим не тужити!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від людей і ласка – від Бога!
В небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай мати Господня зі Сином у парі
Несе для Вас щастя земне!
Адміністрація та профспілковий комітет
Ужгородської дистанції колії вітають
чергову по переїзду

Єлізавету Берталонівну ВЕРЕШ
із 50-річчям!
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла!
Колектив відділу перевезень ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” вітає оператора при черговому
по дирекції

Оксану Василівну ВОЛОШИН
із 50-річчям!
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя й удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Благословить Вас Мати Божа!
Хай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ Вам дарує!
Адміністрація та профспілковий комітет
Ужгородської дистанції колії вітають
начальника майстерні

Василя Михайловича БАНГУ
із 50-річчям!
З ювілеєм Вас вітаємо,
Здоров’я і щастя бажаємо,
Миру і злагоди в хаті,
Хай незліченні будуть роки,
Хай доля сповниться добром!
Доброго настрою та оптимізму!
Адміністрація та профспілковий комітет
Ужгородської дистанції колії вітають колегу по роботі

Віктора Олексійовича ТОМИНЦЯ
із 50-річчям!
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!
Реклама

Чоловік Ігор, сини Степан та Дмитро, доньки Марія
та Зоряна, зяті Іван та Роман, онуки Павло, Мар’янка
та Данилко і вся велика родина вітають
кохану дружину, дорогу маму та бабусю

Любов Володимирівну НАКОНЕЧНУ
із 50-річчям!
У кожного з нас своя стежка і доля,
Але щохвилини, кожнісінький день
Над мамою тільки опіка Господня,
Бо не для себе живе – для дітей!
Хай мамина доля квітує, як літо,
Дарує здоров’я, щедроти земні,
Хай дні її будуть ясні та привітні,
Збуваються мрії, минуться жалі!
Хай тішать онуки і радують діти,
Щоб сонечком усмішка рідна цвіла,
Бо доти нам легко живеться у світі,
Допоки в нім мамина світить зоря!
Адміністрація, профспілкова організація, колективи
старших медсестер та анестезіологічного відділення
щиро вітають колишню старшу медсестру
відділення анестезіології

Віру Дмитрівну БЕЛІЧЕНКО
із 75-річчям!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 75!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку радості й пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Дружина Людмила, сини Василь, Іван, Павло,
невістка Оксана та колектив монтерів колії
11-го околодку Стрийської дистанції колії вітають
коханого чоловіка, дорого батька, монтера колії

Василя Івановича МИКИТИНА
із 50-річчям!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, любові і тепла!
Хрещена мама Лариса щиро вітає свого похресника –
механіка радіозв’язку вокзалу станції Львів

Сергія Павловича ШАВУЛУ
із початком трудової діяльності та 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, надії!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №509680 (2012 р.) та приміський квиток ф.4 №202895 (2014 р.), видані
ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони”
ШУПТАРУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №517771, видане ВП
“Управління будівельно-монтажних робіт і
цивільних споруд №3” у 2012 р., та приміський
квиток ф.4 №189635, виданий квитковим бюро
ст. Ковель у 2014 р. ПОПІЦІ Р.В.
● Приміський квиток ф.4 №198460, виданий ВП “Стрийська дистанція колії” у 2014 р.
ПОЛЬОВОМУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №504260 та приміський квиток ф.4 №198559, видані ВП “Стрийська дистанція колії” у 2014 р. МАЦЬКІВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №489590, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р.
МЕЛЬНИКУ В.Я.
● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-40941,
виданий ВП “Ківерцівська дистанція колії”
СОСОВСЬКОМУ В.Б.
● Договір добровільного медичного страхування
СК “Нафтагазстрах” №20-10-03-40976, виданий
ВП “Ківерцівська дистанція колії” ДУЖУКУ Ю.М.

Кохана дружина, вдячні діти та внуки вітають
дорогого чоловіка, люблячого батька та дідуся

Володимира Кириловича ГАБІНСЬКОГО
із 80-річчям!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Ми щиро хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб ніжки Ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили,
Дай, Боже, лиха Вам не знати,
І соту зиму з нами зустрічати,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!
Колектив Першої служби вітає
колишнього начальника служби

Володимира Кириловича ГАБІНСЬКОГО
із 80-річчям!
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води!
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!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Любляча дружина Оля, дочка Надія, мама, брат Петро
сердечно вітають коханого чоловіка, дорогого батька,
сина та брата

Володимира Івановича КВІСА
із 70-річчям!
Зичимо ще літ багато,
Радості й 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!
Колектив ремонтно-ревізійної дільниці Львівської
дистанції електропостачання вітає працівників дистанції
електромеханіка

Івана Михайловича ЗАМИХІВСЬКОГО
та техніка

Марію Ігорівну ДАВИД
із одруженням!
В цей день особливий вітаємо Вас!
Хай радість в душі розквітає!
Прийміть найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Ваших сяє!
Хай доля дарує щасливі роки,
Натхнення, любов і надію,
Хай втіляться Ваші прекрасні думки,
Бажання і райдужні мрії!
Реклама

