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ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ ТА КРАСИ, ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ ТА КРАСИ, 
ЛЮБІ НАШІ ПАНЯНКИ!ЛЮБІ НАШІ ПАНЯНКИ!
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Чарівні жінки й дівчата!
Раді з березнем вітати,
«Вісімку» в календарі
Вам готові дарувати.

Завжди красиві будьте й ніжні, 
У морі квітів навкруги.
Ми Вас вітаємо сердечно,
Найкращі, милі, дорогі!

 
Чоловіки нехай цінують,
Складають оди та пісні,
Хай Вашу усмішку шанують
Не тільки рано навесні.
 

Чоловічий екіпаж
Департаменту розподільчих

електромереж

МИЛІ ЖІНКИ!
Вітаємо вас із першим святом весни, з розквітом при-

роди, з торжеством жіночності, з 8 Березня! Бажаємо 
вам вічної краси, ніжності і величезної любові. Нехай 
збуваються мрії, а кожен новий день приносить лише 
радість та посмішки.

Прийміть побажання добра, любові, удачі, успіху, 
завжди гарного настрою, відмінного здоров’я, успішної 
кар’єри, достатку емоційних фарб, самореалізації, від-
криття в собі нових талантів, а ще — приємних комп-
ліментів, дорогих подарунків і справжнього жіночого 
щастя!

Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Не відкрию великої таємниці, якщо повідомлю, що в Кол-цен-

трі — майже абсолютно жіночий колектив. І чимало хто мені за-
здрить, оскільки я працюю із красивими, чарівними дівчатами, 
котрі постійно дарують посмішки не лише в Кол-центрі, але й 
усім споживачам, які звертаються до нас.

Недарма цей святковий день припав на початок весни, коли 
природа прокидається, розцвітає, дарує нам свої радість та те-
пло, на які ми усі чекаємо кожного дня.

І в цей чарівний день хочеться привітати усіх дівчаток, коле-
жанок, Україночок зі святом весни, краси і жіночності! Нехай ко-
жен Ваш день буде таким, як цей: наповнений усмішками, лю-
бов’ю, турботою, радістю та щастям.

Будьте щасливими, почуваючись справжніми королевами. З 
8 Березня, милі дами!

Іван ГЛАБЧАСТИЙ, 
начальник Кол-центру

ЛЮБІ ЖІНКИ!
Щиро вітаємо Вас зі святом весни, любові та краси — 

Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Немає галузі у нашому житті, де б не працювали жін-

ки, демонструючи при цьому високу майстерність, ціле-
спрямованість та відданість справі. Ви гордість і краса! 
Ми пишаємося Вами і безмежно вдячні Вам за праце-
любність, старанність та відповідальність. У цей день ми 
висловлюємо слова вдячності за Вашу ніжність і красу.

Хай перші теплі сонячні промені весни принесуть Вам 
гарний настрій, чарівні посмішки, найкращі квіти, ніжні 
слова коханих, увагу та піклування близьких людей.

З повагою,
колектив

оперативно-диспетчерської служби 

Висловлюємо найщиріші привітання з нагоди 
свята чарівної половини людства і свята весни! 
Шановні дами! Залишайтеся й надалі найчарівні-
шими, найжіночнішими, найкрасивішими, найко-
ханішими, найзвабливішими, найзагадковішими, 
най, най, найкращими!!!

Колектив служби засобів обліку
та метрологічного забезпечення

У цей день дозвольте невеличку ремарку до питан-
ня «Бути чи не бути цьому святу взагалі?» 

Особисто моє переконання: так, ми повинні люби-
ти та цінувати жінок завжди, а не лише сьогодні. Але 
сьогодні ми висловлюємо їм свої почуття солідарно — 
усім чоловічим загалом. 

Тому — ЗІ СВЯТОМ, дорогі наші, любі та рідні! По-
други, сестри, дружини, матері! Добре знайомі і зовсім 
не знайомі нам представниці чарівної статі! 

Справжнього жіночого ЩАСТЯ вам — в усіх його 
проявах!

Сергій ПЕТРЕНКО, 
директор з інформаційних технологій 

ІЗ 8 БЕРЕЗНЯ,
МИЛІ, ЧАРІВНІ ЖІНКИ! 

Ви — наші мрії, наше кохання, 
наша наснага. Ви — ті, заради кого 
варто жити і робити цей світ кра-
щим. 

Окрім цих щирих зізнань, при-
йміть від усієї чоловічої частини 
Дирекції технічної зичення любові, 
добра і щастя. Нехай ваші обличчя 
завжди осяває посмішка, а у ваших 
серцях — буяє вічна весна!

Руслан СЛОБОДЯН,
директор технічний  

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Міжнарод-

ного жіночого дня 8 Березня — свята весни, оновлення і краси!
Кожна з Вас несе в собі найсвітліше та найпрекрасніше, що є 

у житті, дивовижну здатність гармонійно поєднувати натхненну 
працю, творчий підхід, ініціативність та компетентність з жіноч-
ністю, красою і неповторністю. Материнська щедрість, доброта і 
ніжність, невтомна турбота і терпіння, розум та активна життєва 
позиція жінок сприяють збереженню миру, злагоди та стабіль-
ності у суспільстві. 

Від усієї душі бажаю Вам щастя, здоров’я, творчих успіхів, не-
перевершеності, молодості, краси, гармонії, впевненості у своїх 
силах, здійснення найзаповітніших мрій, світла, тепла і добробуту 
у Ваших родинах.

Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен день буде сповне-
ний радістю, любов’ю, оптимізмом та вірою у краще майбутнє.

З найкращими побажаннями,
Олег КОЗАЧУК,

в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»
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ШАНОВНІ, ДОРОГІ, ПРЕКРАСНІ,
КОХАНІ ЖІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ!

Прийміть сердечні вітання з нагоди Міжна-
родного жіночого дня — 8 Березня! Ваші енергія, 
відповідальність, активна життєва позиція несуть 
у світ злагоду, добро і любов. 

Щиро бажаємо Вам завжди бути щасливими, 
здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай 
Вас завжди супроводжує впевненість у завтраш-
ньому дні!

З найкращими побажаннями,
чоловічий колектив
Летичівського РЕМ

8 Березня — день Жінки — повинно бути особистим святом 
кожної свідомої людини. Людини, небайдужої до природних 
цінностей та людських пріоритетів. Рід, родина, мати, сестра, 
бабуся, подруга, — всі ці статуси важать багато для кожної лю-
дини в суспільстві. Для чоловіків, крім того, дівчина, особливо 
дружина — уособлення затишку, роду, продовження життя. 
Жінка — це та, яка щодня піклується про своїх близьких, дару-
ючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність.

Від усієї душі хочеться привітати всіх наших красунь і розум-
ниць зі святом!

Бажаємо Вам у це прекрасне весняне свято тільки щирих 
привітань і емоцій, довгоочікуваних пропозицій і зізнань, а та-
кож щирих посмішок і чудового настрою. Нехай кожен Ваш 
день буде немов свято 8 Березня — дарує приємні події та 
тільки хороших і чесних людей на життєвому шляху. Відчуйте 
себе королевою і залишайтеся нею назавжди!

З повагою, 
чоловічий колектив

Кам’янець-Подільського РЕМ

З-поміж усіх свят 8 Березня вирізняється своєю особливою 
величчю, життєдайним весняним теплом, глибокою духовні-
стю і високою моральністю! Бо це — день Жінок, день наших 
берегинь!

Шановні жінки, прийміть з цієї нагоди наші найщиріші ві-
тання! Адже саме завдяки вашій ніжності та вмінню знаходити 
компроміси наші сім’ї — міцні.

Усе, чому радіє чоловіче серце, все, що дарує нам відчуття 
справжнього щастя, нерозривно пов’язане з вами. Ви даєте нам 
нові сили, допомагаєте стати кращими, добрішими, впевнени-
ми в собі. Для цього необхідні особливий жіночий талант, інту-
їція, терпіння, душевна теплота.

Щиро бажаємо вам успіхів, енергії та здоров’я. Нехай увесь 
рік з вами буде відчуття весни — світлої і прекрасної. Нехай 
ваша життєва стежина буде встелена квітами, а доля дарує ба-
гато приємних несподіванок.

З повагою та любов’ю — 
чоловічий колектив Віньковецького РЕМ

Ви красиві та вродливі.
І усі свої ми сили
Вам віддать завжди готові,
Щоби Ви були щасливі.

Нехай же посмішка Джоконди
Буде присутня повсякчас,
Щоб ми могли усі безодні 
Здолати знову задля Вас.

Олег БУРЛИК,
електромонтер

Городоцького РЕМ

8 БЕРЕЗНЯ
Дo Вас посміхається ранок весняний,
Даруючи чистих небес голубінь.
Ви завжди прекрасні, кохані, жадані,
Серця зігріває Ваш погляд ясний.

Нехай Вам завжди посміхається доля,
Хай шириться простір для сонячних мрій.
Хай низько вклоняються квіти довкола,
Бо Ви у цей день — королеви весни!

Колектив чоловіків
Деражнянського РЕМ

В цей святковий день весняний,
Вам — найкращим, незрівнянним —
Шлемо сонячні вітання
І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання 
Птахів щебіт-передзвін.

Дирекція та профком
Білогірського РЕМ

МИЛІ, НАЙКРАСИВІШІ ТА НАЙЧАРІВНІШІ!
Весь чоловічий колектив Красилівського РЕМ

вітає Вас із весняним святом — 8 Березня 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, нев’янучої молодості на 

багато весен, кохання і гармонії! Щоб у Ваших ніжних душах 
завжди цвіла весна, у Ваших родинах були лад, тепло і затишок.

Нехай прекрасні почуття зігрівають Ваші серця і дарують 
окрилення для нових успіхів у сфері, якій Ви присвятили свої 
знання і таланти. Залишайтеся завжди такими ж неповторними, 
трепетними та загадковими.

І нехай Ваші кохані та близькі чоловіки піклуються про Вас 
цілий рік, а не тільки в цей день. Ми від усієї душі приєднуємо-
ся до всіх побажань і поздоровлень, які Ви вже отримали і ще 
отримаєте.

Гарного Вам настрою і веселої хвилі!
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ШАНОВНІ НАШІ, ДОРОГІ
І ЧАРІВНІ КОЛЕЖАНКИ!

Дозвольте від щирого серця привітати 
вас з цим гарним весняним святом 8 Бе-
резня!

Нехай у цей березневий день посміха-
ються всі навколо, нехай всі дивляться на 
вас із захопленням і, яка не була б за вікном 
погода, хай у вашому серці буде світло та 
ясно від уваги й любові друзів, рідних та 
коханих.

Бажаю чарівного настрою, ніжних чо-
ловічих обіймів, запаморочливих успіхів 
у кар’єрі, захоплень до душі, сімейної ста-
більності, яскравих емоцій і вражень, фі-
нансової незалежності, щасливих усмішок і 
безліч таких чарівних днів, як сьогоднішнє 
весняне жіноче свято!

З повагою,
від імені чоловічого колективу, 

Олександр ГЕТЬМАН,
директор Славутського РЕМ

ШАНОВНІ, ДОРОГІ, ПРЕКРАСНІ,
ЧУДОВІ, КОХАНІ ЖІНКИ! 

Прийміть сердечні вітання з нагоди чу-
дового весняного свята — 8 Березня! Ваші 
енергія, відповідальність, активна життєва 
позиція несуть у світ злагоду, добро і лю-
бов. Бажаємо Вам завжди бути щасливими, 
здоровими, оточеними ніжністю і турбо-
тою. Нехай Вас завжди супроводжує впев-
неність у завтрашньому дні!

Чоловіча частина колективу 
Старокостянтинівського РЕМ

Дорогі наші жінки, найпривабливіші
і найдобріші! Любі наші дружини, дочки,

матері, тещі, подруги і всі-всі представниці
прекрасної статі!

Вітаємо вас з днем 8 Березня! Бажаємо, щоб ваші 
серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб 
кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, 
допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди 
коханими, залишайтеся такими ж неповторними, ніж-
ними і теплими!

Щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!

Чоловічий колектив
Хмельницького РЕМ

ВЕСНА
Шепоче дощ фіалковими пелюстками,
Весняний дух витає навкруги,
Із первоцвітів виплетену хустку,
Закручують діброви і луги.

Берізка юна косу розплітає,
Струмок дзвінкий розхлипавшись біжить,
І день весняний ритму набирає,
І нам у сурми радості сурмить!

Весна жа гуче стукається в двері,
Нас зігріває в полум’ї своїм,
А ми з тобою в дружній атмосфері
Втікаємо стежинами від зим.

Десь вітер грає на віолончелі,
Приводячи природу в жвавий рух,
І павучок пряде свої куделі,
Лаштує хитрі засідки для мух.

В’яжуть шворку горобці на дроті
І ластівки своє гніздечко в’ють.
І думка у весняному польоті,
А значить щастю і удачам — буть! 

Анатолій ПАСІЧНИК
від імені колективу

Новоушицького РЕМ

В весняний день, в чудове свято
Жінок всіх хочемо вітати.
В дарунок — квіти та слова вітання.
Нехай в житті вас супроводжує кохання.
Немає кращого видовища на світі,
Як жінка чарівна в веснянім цвіті.
Весняне сонце світить вранці крізь фіранку,
Щоб ці слова ви слухали щоранку,
Щоб ви були усміхнені й веселі.
Хай заздрять вам усі супермоделі!

Олег ТОТКАЙЛО,
керівник ОДГ

Хмельницького РЕМ

ШАНОВНІ ЖІНКИ!
Прийміть найщиріші вітання в день 

першого весняного свята 8 Березня — 
свята краси, гармонії і любові.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, поваги та злагоди в сім’ях. 
Веселого Вам настрою, милосердної долі, 
невичерпного достатку, добра та благопо-
луччя!

Колектив чоловіків
Шепетівського РЕМ

ШАНОВНІ ЖІНКИ!
Вітаємо Вас із прекрасним святом —

Міжнародним жіночим днем!
Від усієї душі зичимо Вам величезного жіно-

чого щастя, благополуччя та добра! Нехай по-
руч з Вами завжди будуть любов та розуміння 
рідних, дружня підтримка товаришів та колег. 
Щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали з по-
смішкою, блиском в очах, передчуттям радості, 
впевненістю та душевним спокоєм!

Хай пролісок перший дарує Вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
Зі святом Весни Вас!
З повагою,

чоловічий колектив
Теофіпольського РЕМ

Усіх представниць прекрасної
половини людства вітаємо

з весняним святом, з 8 Березня! 
Нехай пломеніють променистими 

посмішками Ваші обличчя, кожен 
день дарує добро, турботу і ласку. 
Нехай весна живе у Вашому сер-
ці за будь-яких обставин, а домівки 
будуть наповнені радістю і благопо-
луччям. Нехай все в житті вдається, 
близькі та рідні завжди будуть здо-
ровими, а робота приносить лише 
задоволення. Нехай кожен день ра-
дує Вас увагою та турботою близь-
ких, життя сповнюється новими вра-
женнями та позитивними емоціями.

Чоловіки
Ярмолинецького РЕМ
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