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    20-го вересня ДП «Красилівський агрегатний завод» 
відсвяткував 51-у річницю від дня заснування підприємства 

та День машинобудівника

 Шановні працівники ДП «Красилівський агрегатний завод» та ветерани підприємства!

Щиро вітаємо вас з Днем машинобудівника та з 51-ю річницею від дня заснування Красилівського агрегатного заводу – 
підприємства, якому ви присвячуєте себе, свої знання та вміння. Заснований у 1968 році, завод пережив різні часи. Від дня 

заснування заводу й дотепер його працівники докладали і докладають багато зусиль до вдосконалення роботи, проявляють 
ініціативність, наполегливість, обізнаність у справі. Все це сприяло становленню та подальшому розвитку підприємства. 

І сьогодні трудовий колектив заводу продовжує і примножує славні традиції наших попередників.
Зараз, у цей нелегкий для економіки країни час, завдяки вашій щоденній наполегливій праці завод поповнює державний бюджет 

України, забезпечує всіх нас робочими місцями. Стабільна робота заводу – це добробут наших сімей, це запорука успішності 
держави, зміцнення її позицій на світових ринках. Саме ви, наші працівники, з розумінням і терплячістю переносите всі труднощі 
й негаразди, підтримуєте непохитність і сталість підприємства, забезпечуєте його безперервну діяльність. Висловлюю всім вам 

сердечну вдячність за відданість нашому заводу, і бажаю кожному з вас здоров’я, щастя, добробуту, нових звершень в ім’я України!

З глибокою повагою – директор ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександр Процюк та голова профспілки Микола Галиш

Восьмого вересня красилівчани та гості міста відзначали 575 річницю з часу 
першої писемної згадки про Красилів.

До святкування долучилися і працівники нашого підприємства. Організовано і 
масово заводчани зібралися на перехресті вулиць Грушевського та Островського 
для участі у параді вишиванок. Колона ДП «КАЗ» була найчисельнішою зі всіх 
організацій та підприємств міста. 

Майже триста працівників крокувало у колоні, яку очолювали прапороносці. 
Міський голова Ніла Островська привітала учасників параду зі святом та подяку-
вала за участь працівників підприємства у відзначенні Дня міста.

Адміністрація підприємства, профспілковий комітет вдячні працівникам заво-
ду за активну участь у заходах, патріотизм та взаєморозуміння.
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Двадцятого вересня колектив ДП 
«Красилівський агрегатний завод» від-
святкував 51-у річницю створення під-
приємства та День машинобудівника. 
На честь річниці було проведено уро-
чистий захід. Заводчан привітали ди-
ректор підприємства Процюк О. Ф. та 
голова профспілкового комітету Галиш 
М. І. Працівників підприємства також 
привітали очільники місцевої та район-
ної влади: Островська Н. В., Білик М. М., 
Склонний Д. В. 

У зв’язку із святкуванням 51-ої річ-
ниці з дня заснування заводу та Дня 
машинобудівника, відзначаючи трудові 
успіхи працівників, за поданням адміні-
страції та цехових комітетів підрозділів 
заводу та на підставі спільного рішення 
адміністрації заводу та профспілкового 
комітету, за вагомий особистий внесок 
у розвиток підприємства та високий 
професіоналізм було нагороджено гра-
мотою ДК «Укроборонпром» та цінними 
подарунками таких працівників заводу:

– Загребенюка Олександра Петрови-
ча – слюсаря з механоскладальних ро-
біт цеху № 95;

– Жира Олександра Володимировича 
– слюсаря з механоскладальних робіт 
цеху № 74;

– Гудзя Сергія Володимировича – опе-
ратора верстатів з ПК цеху № 73;

– Лопатіна Сергія Веніаміновича – 
фрезерувальника цеху № 75;

– Шемчука Олександра Васильовича 
– заступника начальника цеху № 75;

– Ярошука Віктора Феодосійовича – 
електромонтера з ремонту та обслуго-
вування ЕМС.

За вагомий особистий внесок у розви-
ток підприємства, враховуючи значний 
та високий професіоналізм нагородже-
но грамотою та цінним подарунком та-
ких працівників заводу:

– Шильнікова Сергія Вікторовича – 
електрозварника на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах цеху № 73;

– Кізюна Олега В’ячеславовича – слю-
саря з механоскладальних робіт цеху № 
73;

– Дубенюка Анатолія Сергійовича – 
токаря цеху № 73;

– Васьковського Василя Олексійови-
ча – фрезерувальника цеху № 73;

– Шаповалова В’ячеслава Олексійо-
вича – старшого майстра механічної 
дільниці цеху № 73;

– Рудого Олександра Михайловича – 
фрезерувальника цеху № 73;

– Легенчука Віктора Ларіоновича – 
слюсаря з механоскладальних робіт 
цеху № 74;

– Рибачук Тетяну Григорівну – штам-
пувальника цеху № 74;

– Гришпенюка Юрія Івановича – пре-
сувальника виробів з пластмас цеху № 
74;

– Гуменюка Вадима Васильовича – 
різальника металу на ножицях і пресах 
цеху № 74;

– Галамагу Миколу Володимировича – 
слюсаря-інструментальника цеху № 75;

– Кравчук Тетяну Федорівну – началь-
ника ПДБ цеху № 75;

– Янковського Андрія Миколайовича 
– слюсаря-інструментальника цеху № 
75;

– Сікалюка Юрія Петровича – мийни-
ка транспортних засобів та вікон цеху № 
85;

– Хомішена Павла Вікторовича – во-
дія навантажувача цеху № 85;

– Сокол Раїсу Петрівну – старшого 
майстра виробничої дільниці цеху № 95;

– Ткачука Андрія Івановича – слюсаря 
з механоскладальних робіт цеху № 95;

– Бондар Оксану Олександрівну – 
гальваніка цеху № 95;

– Антонюка Олексія Олексійовича – 
рамника цеху № 95;

– Мойсеєнок Вадима Олеговича – ма-
шиніста компресорних установок ЕМС;

– Шуляка Василя Івановича – елек-
тромонтера з ремонту та обслуговуван-
ня електроустаткування ЕМС;

– Шахновську Валентину Миколаївну 
– старшого бухгалтера;

– Цибу Валентину Олександрівну – 
економіста з планування II категорії;

– Панчук Любов Яківну – завідувача 
складу ВЗМіЗЗ та ЕК;

– Іванюк Тетяну Валентинівну – за-
ступника начальника ВКіТН;

– Федорчука Леоніда Васильовича – 
інженера-конструктора I категорії тех-
нічного відділу;

– Нахильчука Сергія Андрійовича – 
провідного інженера-технолога техніч-
ного відділу;

– Ящук Наталію Вадимівну – фахівця 
із закупівель ВЗ;

– Зорькіну Аллу Іванівну – інженера з 
метрології ВТК;

– Кравчука Віктора Степановича – ро-
бітника з благоустрою ГВ.

За вагомий особистий внесок у роз-
виток підприємства та високий про-
фесіоналізм нагороджено грамотою 
Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації таких працівників заводу:

– Хахай Зою Григорівну – шліфуваль-
ника цеху № 73;

– Сивак Галину Іванівну – слюсаря з 
механоскладальних робіт цеху № 95.

За вагомий особистий внесок у розви-
ток підприємства та високий професіо-
налізм нагороджено грамотою Хмель-
ницької обласної ради таких працівників 
заводу:

– Стельмащука Володимира Валенти-
новича – оператора верстатів з ПК цеху 
№ 74;

– Шарлай Василя Васильовича – слю-
саря зі складання металевих конструк-
цій цеху № 75.

За вагомий особистий внесок у розви-
ток підприємства та високий професіо-
налізм нагороджено грамотою Краси-
лівської райдержадміністрації і районної 
ради таких працівників заводу:

– Осіпенка Олександра Васильовича 
– електрозварника на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах цеху № 73;

– Яремчука Сергія Олексійовича – во-
дія автотранспортних засобів цеху № 
85;

– Кльоц Людмилу Володимирівну – 
інженера-конструктора II категорії КБ;

– Загребенюк Ольгу Миколаївну – 
контролера складально-монтажних та 
ремонтних робіт ВТК;

– Поліщука Миколу Анатолійовича – 
начальника цеху № 74.

За вагомий  особистий внесок у роз-
виток підприємства та високий профе-
сіоналізм нагороджено грамотою Кра-
силівської об’єднаної територіальної 
громади таких працівників заводу:

– Казмірука Миколу Ярославовича – 
фрезерувальника цеху № 73;

– Гобу Віктора Івановича – муляра 
цеху № 75;

– Янчука Івана Васильовича – нала-
годжувальника холодноштампувально-
го устаткування цеху № 74;

– Кізюн Віру Григорівну – маляра цеху 
№ 95;

– Побережного Артура Володимиро-
вича – головного технолога.

Урочистості закінчилися концертом, 
які підготували для колективу ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» самоді-
яльні артисти  Центру культури і дозвіл-
ля «Перлина».

Відзначення 51-ої річниці з дня заснування заводу та Дня машинобудівника
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Що ж, сподіваємось, що на новій посаді організаційні і професійні здібності Віталія Васильовича будуть вдосконалюватись, а заслужена повага серед колег і колекти-
ву заводу надихатиме його на подальший професійний ріст. 

Лишається тільки побажати Віталію Васильовичу натхнення, творчої наснаги, зберегти та розвивати в собі ділові якості та плідну енергію ще на довгі роки. Нехай у 
всіх планах і починаннях його супроводжують яскравий успіх і чергові перемоги, а робота приносить тільки задоволення й щедрі результати. 

Редактор газети Іван Длужневський

Ще в березні цього року на посаду за-
ступника начальника виробництва ДП 
«Красилівський агрегатний завод» був 
призначений Омелянчук Віталій Васи-
льович. Чому саме Віталій Васильович 
був поставлений на цю ділянку роботи? 
Відповіді годі й чекати та уточняти, чому 
саме він. Протягом багатьох років ми 
можемо спостерігати на багатьох при-
кладах, як куються керівні кадри саме 
на підприємстві. Працівники, які мають 
відповідну освіту з набуттям необхід-
ного рівня практичного досвіду, та такі, 
що проявили себе як здібні організато-
ри, продовжують свій кар’єрний ріст на 
різних керівних посадах. Від цього ви-
робництво тільки виграє. Таким людям 
не потрібно вивчати профіль, спеціалі-
зацію і особливості структури підпри-
ємства, а також довго розповідати про 
перспективи технічного та економічно-
го розвитку. Це вже є командні високо-
класні спеціалісти, яких керівники заво-
ду мають вчасно помітити та просувати 
на відповідні керівні посади. 

Що і сталося у цьому випадку. Віталій 
Омелянчук працював на посаді голов-
ного економіста, де йому не було в ди-
вину, для прикладу, розробляти і орга-
нізовувати впровадження заходів щодо 
підвищення продуктивності, ефектив-
ності та рентабельності виробництва, 
якості продукції, зниження собівартості, 
забезпечення зростання продуктив-
ності праці, досягнення ефективних ре-
зультатів за умов раціоналізації витрат 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів.

Так що призначення на посаду за-
ступника начальника виробництва ста-
ло логічним продовженням та застосу-
ванням попередньо набутого досвіду 
на новій посаді. Що ж говорить про це 
сам заступник з виробництва, а сьогод-
ні – виконуючий обов’язки начальника 

виробництва Віталій Васильович Оме-
лянчук?

– Віталію Васильовичу, як ви сприй-
няли пропозицію щодо призначення на 
таку відповідальну та важливу посаду?

– Призначення керівництвом підпри-
ємства на посаду заступника начальни-
ка виробництва стало для мене певним 
викликом, адже я маю економічну осві-
ту, на попередніх місцях роботи я мав 
справу з цифрами і не мав достатнього 
досвіду в організації виробництва. По-
трібно було починати все з «нуля».

– Ви попрацювали тільки півроку на 
цій посаді. Які ви зробили висновки?

– Сучасною вимогою до успішних 
підприємств є концентрація зусиль в 
першу чергу на виробництво шляхом 
удосконалення технологій, оптимізації 
виробництва, запровадження нових 
принципів управління. На ДП «КАЗ» 
приділяють достатньо уваги вищевка-
заним тенденціям.

– Ваше призначення мало на меті 
підсилити ланку виробництва. Чи спра-
цювало таке підсилення?

– Крок за кроком, щодня я пізнавав 
та відкривав для себе «науку» організа-
ції виробництва. І результати не забари-
лися.

– Ці результати сталися завдяки ва-
шій роботі? 

– Ні, я так не вважаю! Ці успіхи є на-
слідком спільної командної роботи, бо 
головне та найбільше надбання нашо-
го підприємства – це наші працівники. 
Їхня працелюбність, відповідальність, 
культура виробництва і потенціал да-
ють можливість виконувати поставлені 
завдання та з впевненістю дивитися в 

завтрашній день.
Знаючи Віталія Васильовича, як жит-

тєрадісну та щиру людину, навіть не 
здогадувався, що його можна віднести 
до категорії тих людей, про яких кажуть: 
«скромність прикрашає людину». А щоб 
скласти остаточну картину, я звернувся 
до керівників підрозділів – його колег: 
а що вони думають про нього? Цікаво 
було почути їхню думку, а особливо те, 
як керівники підрозділів оцінюють його 
роботу за шість місяців перебування на 
займаній посаді?

Кадри вирішують 
все?

Начальник цеху № 95 Білик О. А.:
– Люди його підтримують та поважа-

ють. Він – людина слова. Сказав – зро-
бив… Дисциплінований, толерантний 
та вихований. Майстри і працівники із 
задоволенням працюють з ним. Буває 
таке, що хтось щось і не зробить, але він 
завжди об’єктивно зважує на причини та 
робить справедливі висновки, а у випадку 
якихось непорозумінь – шукає причини та 
ліквідовує їх. Але основною перевагою, на 
мою думку, є те, що Віталій Васильович, як 
керівник, вміє працювати з людьми.

Начальник цеху № 74 Поліщук М. А.:
– Маю констатувати той факт, що на по-

точний час робота стала більш злагодже-
ною. Покращилася диспетчеризація між 
цехами, а також завантаження працівни-
ків та станків у цеху. 

Налагодились особисті, дружні відноси-
ни і просте людське спілкування між ке-
рівником та працівниками, тому набагато 
простіше стало звертатися з різними пи-
таннями, внаслідок чого працювати стало 
простіше та зрозуміліше.

Усім стало помітно, що Віталій Васильо-
вич не демонструє навмисно свої успіхи 
на новій посаді, про це за нього говорять 
результати, це викликає довіру, тому за-
ступник начальника виробництва сприй-
мається як частина однієї команди.

Начальник цеху № 73 Главацький С. А.:
– Стало помітним те, що після призна-

чення Віталія Васильовича на посаду за-
ступника начальника виробництва, стало 
більше уваги до людей, які почали краще 
сприймати керівництво, а також відпові-
дальніше ставитися до своїх посадових 
обов’язків. Це відбувалося і через те, що 
заступник начальника виробництва на-
магається завжди оперативно вирішити 
питання, з якими до нього звертаються, 
та ухвалювати правильні рішення. Багато 
приділяється уваги впровадженню нових 
технологій. Оперативніше почали прово-
дитися заходи, що впливають на хід вико-
нання плану, це стосується і проведення 
нарад, на яких обговорюється виконання 
нагальних завдань. Нові спеціалісти теж 
не залишаються поза увагою керівника. 
Відчутно зменшилася кількість прогулів. 
З іншої сторони, почало враховуватись 
більше пропозицій, які висувають робітни-
ки, і які Віталій Васильович намагається 
впровадити, зокрема і на рівні адміністра-
ції заводу. Нормалізувалася психологічна 
обстановка в цеху, стало спокійніше пра-
цювати, що дає можливість виконувати 
план, а, відповідно, і мати достойну заро-
бітну плату та піднімати престиж нашого 
підприємства. 

Головний економіст Мисик В. С.:
– За липень і серпень 2019 року рі-

вень виробництва військової техніки 
на підприємстві зріс більше, ніж на 
п’ять відсотків. Зокрема це можна 
було спостерігати на прикладі виробу 
МАЛЮК, а також комплектів деталей 
до цього виробу. Саме виробництво 
цього виробу у липні-серпні збільши-
лося майже втричі. Це є значним про-
ривом і свідчить про правильну орга-
нізацію праці та виконання завдань, 
які ставляться перед працівниками. 
Також було збільшено виготовлення 
товарної продукції та на 13 відсотків 
зменшено об’єм незавершеного ви-
робництва. Будемо сподіватися, що 
така тенденція збережеться до кінця 
року, і ми будемо зменшувати об’єми 
незавершеного виробництва, виготов-
ляючи деталі тільки покомплектно, 
відповідно до потреб, що передбачені 
в плані виробництва.

Вважаю, що чимала заслуга у покра-
щенні, стосовно організації виробни-
цтва, в обсягах і якості продукції, за-
ступника начальника виробництва, а 
останнім часом і виконуючого обов’яз-
ки начальника виробництва Віталія 
Васильовича Омелянчука, оскільки це 
людина, яка має великий досвід робо-
ти на підприємстві у якості головного 
економіста, що відіграє важливу роль 
на теперішній посаді. Стало помітно, 
що віднедавна наявні ресурси поча-
ли використовуватись більш продук-
тивно та ефективно. Зрозумілішою 
стала завантаженість працівників, 
які отримують гідну заробітну плату 
та задоволення від роботи, оскільки 
віддача та ефективність роботи Віта-
лія Васильовича є максимальною, що 
він демонструє людям і виробництву 
в цілому.
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо. 
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці. 

Після копіювання фотографії повертаються

Четверта сандружина. 1981 рік. Фото надала Антоніна Пічугіна

1 травня 1978 року. Парад. Фото надала Шевчук Е. О.



АГРЕГАТНИЙ № 35  жовтень 7

– Синку, а кого ти більше слухаєш: 
маму чи тата?

– Звичайно, маму!
– Чому?
– Бо вона більше говорить!

От які вони – теперішні діти! Дочці 
16 років, а вона вже цілими ночами по 
клубах вештається, займається невідо-
мо чим! Навіть свою матір не привіта-
ла з 30-річчям.

Вчора написала на брудній маши-
ні сусіда – «Помий мене!» Сьогодні 
дивлюсь, а на моїй машині написано 
–«Приходь, помию!!!»

Простояв у черзі до психіатра за тою 
бісовою довідкою для ДАІ, – про те, 
що психічно здоровий і не перебуваю 
на обліку. Поки стояв у черзі, то так 
розпсихувався, що психіатр взяв та по-
ставив мене на облік.

Вирушили чоловік з дружиною на ри-
боловлю. Чоловік:

– Орисю, дай мені хліб, рибу підгоду-
вати треба.

– Поки ми їхали, я його з’їла.
– Тоді давай кашу.
– Я її теж з’їла.
– Тоді, Орисю, доїдай черв’яків, і вер-

таймось додому.

– Ой, Катю, біда у мене! Чоловік на 
риболовлю поїхав і на дзвінки не від-
повідає! Мабуть, коханку собі завів!

– Юлю, ну й чого це ти зразу про пога-
не думаєш! Може, він просто втопився!

Математик забігає у фотоательє:
– Надрукуйте мені фотографії, термі-

ново!
– 9 на 13?
– 117. А чому ви питаєте?

Чоловік каже дружині:
– Давай подаруємо твоїй мамі стіль-

ки грошей, скільки їй виповнилось ро-
ків.

Дружина:
– Ого! Що, аж 50 тисяч подаруємо?
– А що, їй аж 50 тисяч років випов-

нилось?!

– Лікарю, коли у мене були розхитані 
нерви, пам’ятаєте, що ви мені пореко-
мендували?

– Пам’ятаю. Завести коханця.
– То поясніть тепер моєму чоловіко-

ві, що я не шльондра, а лікуюсь!

– Чоловіче, а чому це у вас обидва 
вуха перев’язані?

– Та то я білизну прасував, і раптово 
телефон задзвонив.

– І що?
– Ну як що?! Замість слухавки праску 

до вуха притулив.
– А, от як… а що ж з вашим другим 

вухом?
– Та це я коли перше вухо обпік, то 

швидку допомогу викликав.

          Бути здоровим i жити довго
Вживання звичайної води 

допоможе омолодити організм 
на 10 років

В’яла шкіра і зморш-
ки, які утворюються з 
часом, відразу видають 
справжній вік людини. 
Експеримент 42-річної 
англійки Сари Сміт, 
показав, що для омо-
лодження організму не 
потрібні дорогі медичні 
засоби і різні складні 
косметичні процедури. 
Достатньо вживати 
щодня по 3 літри зви-
чайної питної води, щоб 
помолодшати на цілих 
десять років.

Вирішивши спро-
бувати «водну дієту», 
жінка зовсім не праг-
нула омолодитись. 
Головною її метою 
було позбутись частого 
головного болю і про-
блем з травленням, які довго їй надокучали. Вона знала, що функці-
онування і загальний стан всіх органів напряму пов’язані з кількістю 
вживання води. Люди найчастіше п’ють значно менше рідини, аніж 
цього вимагає організм.

Вода є найбільш універсальним розчинником, тому виводить будь-
які токсини з організму, захищає нас від згубної дії токсинів. Саме 
тому люди, які регулярно вживають потрібну організму кількість води, 
починають виглядати набагато молодшими, аніж їхні однолітки.

Проведений Сарою експеримент переконливо засвідчує цей факт. 
Лише один місяць нового способу життя допоміг Сарі відчути себе 
зовсім іншою людиною. Різні запалення на шкірі зникли, зовсім про-
пали темні кола під очима, шкіра набула гладкості і пружності, як у мо-
лодості. При цьому жінці не довелось змінювати свій звичний режим 
харчування, виснажувати себе суворими дієтами.

Сон – це важливо!
Наше самопочуття, настрій і взаємини з 

близькими людьми багато в чому залежать 
від того, як ми спали, і від тривалості нашого 
сну.

8 годин – людина відчуває бадьорість та 
впевненість у своїх силах, має гарний на-
стрій і свіжий вигляд.

7 годин – таких людей охоплює зневіра, 
доводиться робити зусилля, щоб зосередити 
увагу, слабшає короткочасна пам’ять, спо-
вільнюються реакції.

6 годин – люди реагують на все із зайвою 
дратівливістю, їм не вдається швидко при-
йняти рішення, накопичується зайва вага, 
знижується імунітет, зникає точність і сприт-
ність рухів.

5 годин – таких людей охоплює депресія, 
реакції загальмовуються вдвічі, збільшуєть-
ся ймовірність серцевого нападу, виникає 
стан, схожий на тяжке похмілля.

4 години – дратівливість таких людей пе-
реходить розумні межі, вони почувають себе 
втраченими, спустошеними і виглядають ро-
ків на десять старшими від свого віку, у них 
все валиться з рук.

Від усього серця щиро вітаємо!!!

Усі, хто бажає поздоровити своїх колег з Днем народження та іншими знаменними датами, мають пода-
ти текст поздоровлення завідуючій профспілкової бібліотеки до 20 числа місяця, що передує знаменній 
події. Для прикладу, якщо в колеги День народження, або інша знаменна дата у листопаді, то текст поздо-
ровлення потрібно подати до 20 жовтня.

Колектив цеху № 75, разом з начальником Базаром Б.В. 
вітає колишню колегу, неймовірну, привабливу, чудову, 

неповторну жінку, прекрасну господиню, улюблену маму, 
турботливу бабусю і прекрасного фахівця своєї справи 

Борійчук Ганну Дмитрівну 
з ювілеєм.

Залишайтеся такою сильною, бадьорою, красивою, якою ми Вас знаємо. 
Хай люди дарують Вам позитив, приємні слова і посмішки!

Цифри Вашого життя, які пролетіли, відміряли кількість цікавих подій у 
житті:

– зустріч із добрими людьми, друзями, колегами;
– подорожі протягом усього часу;

– спогади про важливі, приємні події;
– народження діток, онуків та багато всього іншого, що закарбувалося у 

Вашій пам’яті.
Бажаємо Вам і надалі стійко витримати усе те, 

що посилає Вам доля!

Нехай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 
щоб радісний настрій у серці не згас!
Все світле і гарне, що треба людині, 
нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою, 
хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа, 
а в серці завжди хай живе доброта!!!

Весь колектив цеху № 75 
вітає з ювілеєм 

Розізнану Оксану 
Миколаївну.

Попереду ще каруселі пригод, 
атракціони веселих подій, безліч 

несподіваних сюрпризів, нехай 
душа буде спокійною, 

а тіло – бадьорим. 
Бажаємо здійснення жіночого 

щастя, міцного здоров’я, 
хороших і вірних друзів, 

нескінченної уваги рідних! 
Жити і веселити нас своєю 

присутністю, радісно і 
безтурботно кожен день.

Летять роки, як лебеді у вирій, 
життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі, ще 
до 100 років зичимо прожить!

Хай будуть поруч Віра і Надія, як 
два крила, що впасти не дадуть,

І сам Господь по милості 
наділить ще довгих літ, 

щасливу світлу путь!


