ПРИВІТАННЯ

Колектив служби статистики щиро вітає
інженера ІІ-ї категорії Ужгородського відділу
служби статистики

Галину Дмитрівну МІСЯЙЛО
із Днем народження!
В День народження бажаємо
Радості, сонця й тепла,
Щоб завжди усміхалися очі,
А душа молодою була!
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Люблячі батьки, дідусь, бабуся, сестра та дружина
вітають дорогого сина, внука та брата,
коханого чоловіка

Артема Олександровича
ГАБІНСЬКОГО
із 25-річчям!
Твій ювілей – то мудрості пора!
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі,
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я!
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю!
Колектив механічного цеху ВП “Моторвагонне депо
Львів” вітає слюсаря механоскладальних робіт

Степана Федоровича ГУЛИКА
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 молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!
СПІВЧУТТЯ

Рада Об’єднання ветеранів війни та
праці Львівської залізниці з глибоким
сумом сповіщає, що на 78-му році пішов зі життя колишній головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Львівської дирекції залізничних
перевезень, голова Ради ветеранів
ДН-1, почесний залізничник
БОЛКУН Григорій Михайлович,
і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким.
Ветерани-залізничники Львівської дирекції сумують із
приводу смерті голови Ради ветеранів
БОЛКУНА Григорія Михайловича
і висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким
покійного.
Ветерани Стрийського вузла зі сумом та скорботою
зустріли звістку про смерть голови регіональної Ради
ветеранів Львівської дирекції
БОЛКУНА Григорія Михайловича
та висловлюють глибоке співчуття і поділяють біль непоправної втрати з рідними та близькими.
Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” та об’єднаний профком дирекції сумують із приводу смерті почесного залізничника, голови Ради ветеранів
Львівської дирекції та колишнього головного ревізора з
безпеки руху поїздів та автотранспорту дирекції
БОЛКУНА Григорія Михайловича
і висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким
покійного.
Колектив Підзамчівської дистанції колії глибоко сумує
з приводу передчасної смерті монтера колії
ЛИТВИНА Ростислава Орестовича
та висловлює співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив ВП “Мостобудівельний поїзд №61” висловлює щирі співчуття начальнику підрозділу Костянтину
Павловичу Іщуку з приводу смерті батька Іщука
Павла Івановича.
Колектив ВП “Служба приміських пасажирських перевезень” висловлює щирі співчуття першому заступнику
начальника служби Віктору Володимировичу Корзуну
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

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

Людмилу Михайлівну ДОВГАНИК

із Днем народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття!

Колектив юридичної служби ДТГО “Львівська
залізниця” вітає начальника служби

Володимира Ярославовича ГАЛАСА

із Днем народження!
Щиро бажаємо міцного здоров’я,
щастя, добра, миру, благополуччя,
невтомності, нових здобутків у повсякденній відповідальній діяльності
та успішного здійснення всіх професійних та особистих задумів.
Нехай Ваша творча енергія і
життєлюбність, організаторський
талант, відданість справі та
високий професіоналізм і надалі
слугують для нових досягнень та
добробуту, а в усіх Ваших справах супутниками будуть
визнання, успіх, задоволення від праці, повага колег та
любов близьких людей!
Рада ветеранів війни та праці
Львівської дирекції залізничних перевезень вітає
із ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Ганну Михайлівну ХАРЧЕНКО
Дмитра Васильовича ЯХВАКА
із 80-річчям!

Осипа Олексійовича ЗАРІЦЬКОГО
Миколу Юліановича МАТІЇВА
із 70-річчям!

Василя Миколайовича ЛЕВИЦЬКОГО
Мирославу Йосипівну ЖЕНЧАК
Степана Казимировича БУНЯКА
із 60-річчям!

Ганну Дмитрівну ГАРДАШ
Марію Дмитрівну КАЛИЧ
Віру Семенівну СУСЛИК
Марію Степанівну ГЛУШКО
Ірину Михайлівну САВЧУК
Надію Григорівну ПІДГАЙНУ
Лесю Іванівну ЧІКЕЛЬ

Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!

Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 80-річчям!

Віру Пилипівну ТУЧИНСЬКУ
із 70-річчям!

Галину Трохимівну ЗУЄВУ
Івана Васильовича ГЛИНЯНКА
Зінаїду Дем’янівну МІЩУК
із 60-річчям!

Валентину Володимирівну ШЕВЧЕНКО
Надію Ананіївну ЗИКОВУ
Марію Пилипівну КИРИЧУК
Світлану Степанівну ПОЦИКАЙЛО
Олександра Михайловича КОЛПАКОВА

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці

Сафту Дмитрівну ТАЩУК
Дмитра Михайловича ЧУНЬКІВСЬКОГО

із 70-річчям!
Вітаємо щиро в день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Колектив станції Стрілки сердечно вітає
квиткового касира

Галину Миколаївну ТОВАРНИЦЬКУ

із 50-річчям!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Колектив та профспілковий комітет Львівського
центру механізації колійних робіт вітають виконавця
робіт колійної колони №1

Андрія Омеляновича ВОВКА

із Днем народження!
Бажаємо, щоб щастя Вам усміхалося,
Життя щоб минало без зла,
Лиш гарне із Вами завжди залишалося,
А все погане ішло в небуття!
Нехай завжди лунають теплі слова,
І серце від болю не плаче,
Хай обертом йде голова
Від щастя, любові й удачі!

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Лівію Сергіївну БОРОНІЛОВУ
Андронія Лук’яновича МОРОЗА
із 80-річчям!

Антона Захаровича РОМАНИШИНА
Ярослава-Тараса Павловича КОРУНЯКА
із 70-річчям!

Михайла Михайловича КІЗЛИКА
Ярослава Степановича ДУТКУ
Юлію Василівну БАЙДАК
із 60-річчям!

Людмилу Іванівну СОКОЛОВУ
Володимира Васильовича БОЙКА
Петра Михайловича ТЕРЛЕЦЬКОГО
Анатолія Яковича ЗДАНЕВИЧА

Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід!
У серці молодість плекайте
Й живіть до ста щасливих літ!

Об’єднана Рада ветеранів війни і праці
Львівської залізниці сердечно вітає
колишнього машиніста локомотивного депо Стрий

Володимира Васильовича АНТОНИКА
із 90-річчям!
колишнього машиніста тепловоза локомотивного
депо Львів

Володимира Івановича КВІСА

із 70-річчям!
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!

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає пенсіонерів
із 80-річчям!

Володимира Кириловича ГАБІНСЬКОГО
із 70-річчям!

Богдану Євстахіївну КУЧЕРГУ

Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Регіональна Рада ветеранів війни та праці
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” вітає ветеранів

Степана Андрійовича ОЖГЕВИЧА
Ірину Романівну ЛЕВИЦЬКУ

із Днем народження!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

