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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ БАЖАЄМО: 
 

Щоб сонце завжди яскраво світило у Вашому домі,  

щоб на Вашому життєвому шляху не було ніяких перешкод,  

щоб Ваші мрії завжди збувалися, а мета  

     завжди досягалася! 
   
 

Бажаємо завжди приймати мудрі ТА справедливі рішення! 
Нехай вистачає сил, здоров'я, терпіння, щоб улюблена робота приносила  

тільки радість, а Ваші друзі та колеги 
приносили Вам лише добрі та хороші новини! 



 
 

   

  Бажаємо миру і світлої долі, 
  Запалу, енергії, сили доволі. 

  Творчого вогнику, віри й наснаги, 
  Щедрості серця, людської поваги.  

  На довгих стежках Вашої ниви 
  Будьте завжди Ви здорові й щасливі!  
 

 

 

 

Дорогая Татьяночка Викторовна!  
Желаем Вам оставаться такой же сильной,  

смелой, уверенной в делах, бодрой и активной в спорте,  

веселой, энергичной на отдыхе. 

 Пусть дома Вас всегда окружают заботой, вниманием. 

  Мы Вас любим, ценим и уважаем.  

С праздником! 
 

 

 

 

Хай серце Ваше завжди щедрим буде 
І широко відкритим для людей, 
Хай молодеча сила сповнить груди, 
Додасть наснаги і нових ідей. 
Бажаємо , щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з Вами в майбуття. 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води. 

 

 

  



 

    Желаем Вам здоровья, растущей 

работоспособности, оптимистичного 

настроя на протяжении всей Вашей 

жизни.  

Хотим выразить свою огромную 

благодарность за  директорский та-

лант, который Вы умело сочетаете 

с такими удивительными человече-

скими качествами, как доброта, 

 приветливость и чувство юмора. 

 

     
 

   

 
 Хай Вам завжди посміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки, 
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, бажання й думки. 
Снаги трудової - без ліку, 
Пошани й добра - від людей, 
Щасливого й довгого віку 
Бажаємо Вам у цей день. 
 

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Викторовна, позвольте поздравить Вас С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ. 

 Здоровья Вам надежного, счастья полного, любви настоящей, 

 исполнения самых заветных 

желаний. 

 Пусть ваша жизнь будет веч-

ным обретением счастья. 
 

Пусть ученики ценят Вас 

и оправдывают Ваши ожида-

ния, а родные – любят и поддерживают.  



 

 

Пусть всегда сопутствует  удача  

И благополучие во всѐм,  

Сами разрешаются задачи,  

Счастьем наполняется                                                                                

ваш дом!  

Пусть включат сегодня солнечный свет  

В глазах пусть гирлянды зажгутся!  

И пусть сегодня со всех планет 

Вам поздравленья шлются! 
 

 

 

 

 
 

 

День рожденья – особенный день! 

От души Вам сегодня желаем, 

Чтоб цвела в вашем сердце сирень, 

Чтобы жизнь вам дарила подарки, 

Не скупилась на счастье и власть, 

Чтоб прожив ее пылко и ярко, 

Вы воскликнули – ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ! 
 

 

 

 

 

ЗИЧИМО невичерпного здоров'я, невсипущої 
енергії, нових творчих здобутків  
і особистого успіху, миру, добробуту в родині.  

         БАЖАЄМО, щоб у Ваших помислах , діях й надалі панувала 
мудрість, а у серці – добро й тепло від людської вдячності. 
 

 

 

 

З любов’ю 

учні Міського юридичного ліцею  


