
Привітання 
з Новим Роком 

від колег



З Новим роком Вас вітаю!
Хай успішним буде він,
Щастя, радості бажаю,
Позитивних нам новин!
Щоб були завжди здорові,
Побажаю Вам любові,
Хай здійсняться Ваші мріі,
І думки хай будуть щирі.
Пандемію нам здолати,
Сміх дитячий в кожну хату!
Тепла і злагоди в родині,
І миру нашій Украіні.
АНАНТІ ж зичу процвітання,
Нових досягнень і зростання,
Найсміливіші Ваші плани
Нехай здійсняться разом з нами!

Фірса Світлана
Новотроїцьке

Я бажаю в новий рік
Чесних друзів на поріг
Щастя цілого бідон
Щоб позаздрив Купідон
І здоров'я, щоб було,
Як у яструба крило
І любові, і добра, грошей
Повні два відра
Ось мої вам привітання-
Новорічні побажання

Завгородня Євгенія
Чернігів

Новий рік — найкраще свято,
З ним вас хочу привітати!
Хай чекає вас ялинка,
Хай пісні лунають дзвінко,
Стіл чекає хай багатий,
Дід, веселий й бородатий,
Подаруночків — гарба,
Друзів та колег — юрба.

Юрців Любов
Івано-Франківсь

Щиро вітаю колег та компанію
@ananta_medicare_company з 
прийдешніми новорічними святами! 
БАЖАЮ:
- фіолетового настрою з АНАНТАВАТІ
- гарного сну з ІЗІ НАЙТ
- стабільності з СИЛДЕНАФІЛ
- стрункості з ФАЙБОЛЕКС
-свободи з АРТІКОН
- витривалості з ГЕПАКЛІН
- солодкого життя з ГЛІБОФІТ
- здоров’я з ГРИПФЛЮ
- легкості з ЛАКТОФОР
- світлого майбутнього з МЕМОСТІМ
- гарного апетиту з НАУСИЛІУМ
- мужності з АДРІУС
- веселих свят з СОРБЕНТ-А!!!

Смірнова Олена
Високопілля

С Новым годом поздравляю! Не буду желать здоровья,
пожелаю наооборот страдать от недугов: хронического счастья,
повышенного уровня благосостояния, прогрессирующей
любви, затяжных приступов радости, обострение чувства
юмора и вечно приподнятого настроения. Болейте в своё
удовольствие и не вздумайте лечиться!

Слободянюк Аліна
Дніпро

З НОВИМ РОКОМ ВСІХ ВІТАЮ! ЩАСТЯ, 
УСПІХІВ БАЖАЮ, ДІД МОРОЗ ЩОБ 
ЗАВІТАВ, Ваші мрії поздійсняв!

Городецька Анастасія
Дунаївці

Щиро дякую 2020, що він був і завершується!!!
Всіх вітаю з прийдешнім 2021, сподіваюся що
кожен з нас отримає бажане, здійснить омріяне,
залишиться з вірними друзями і колегами. Хай
сімейне життя наповниться казкою і теплом,
дружніми посиденьками. Щиро вітаю з
новорічними святами та Різдвом Христовим!!!!

Мадерук Оксана
Івано-Франківськ



Гарного настрою,
Щирості, радості!
Щоб ніколи не хворіти
І душею не старіти,
Щоб задумане збулося,
І щоб щасливо жилося!
Вітаємо з Новим роком!

Стиранець Діана
Верхньокам'янське

Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось — все 
збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!

Шишкарева Любов
Слов`янськ

Хочу я в этот миг поздравить вас
С чудесным, новогодним наступленьем!
Пусть звезды в вышине еще ни раз
Порадуют загадочным свеченьем!

Ведь миллиарды лет в ночи светя
И год за годом, каждый, провожая,
Свидетели всех таен бытия
Познали их со края и до края.

Пускай же лунный свет и шепот звезд
Неспешно в новый год нас провожают!
И станут спутниками сбывшихся всех грез,
С высот нам добрый путь всем освещают!

Тимченко Екатерина
Токмак

С Новым годом поздравляю.
Вам желаю всем добра,
Чтобы в жизни вашей было
Много счастья, волшебства!
Чтобы Дедушка Мороз
Вам подарочки принес.
Чтобы все ваши печали
Он в мешке с собой унес!

Мороко Антоніна
Херсон

Пусть эти новые 365 дней станут лучше всех прошедших, пусть новые 12
месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем, а каждая
новая минута жизни будет ярче, радостней и веселей. С Новым годом тебя,
в котором каждая новая секунда будет наполнена только искренней
дружбой и взаимной любовью.

Ткаченко Ганна
Кривий Ріг

Девочки мальчики, мамочки папочки, 
бабушки дедушки, коллеги, друзья
Праздник спешит к нам,
Год наступающий
И в связи с этим желаю вам я:
Мира всем прочного,
неба всем чистого
Пусть все невзгоды уйдут и беда,
Крепких вам нервов, терпенья, удачи,
Зарплаты достойной💵💵
Любви навсегда ❤️
Счастья большого, светлого, доброго.
Знайте на свете живём мы не зря!
Пусть солнышко светит,
Пусть дети смеются.
Всех с Новым годом, коллеги, друзья!!! 

Єрмоленко Анастасія
Харків

Вітаю всіх з Наступаючим Новим роком!🎉🎉Бажаю, щоб у наступаючому році з нами сталося те чудо, про яке ми
всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми
були живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і
самореалізовуватися. А ще хочу побажати побільше радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і
зустрічей з вірними друзями та коханими♥️

Кривов'яза Галина
Лопатин



Каждый раз, давая себе зарок изменить что-то в
жизни, мы берем за точку отсчета Новый год. В этом
новом году пусть твоя жизнь, друг, заиграет новыми
красками. Сделай то, о чем так давно мечтал, но для
исполнения желаемого так ничего и не сделал. Пусть
у тебя все получится, а если даже и нет, то ты все
равно будешь молодец, ведь ты попробовал.
Поздравляю С Новым 2021!

Умеренкова Юлія
Київ

С Новым годом поздравляю!
Всем провизорам желаю:
Счастья, радости, везенья,
Чумового настроенья!
Пусть невзгоды, неудачи
Вас обходят стороной.
Вирусы, ковиды нынче
Вам все будет ни по чём!
Чтобы врач писал рецепт,
Почерком красивым.
Чтобы каждый пациент
Был довольно милым.
Чтобы все зауважали
Нашу фармация.
И никто не смел сказать:
"Эй кассир, скорее!"
С праздником, мои друзья,
Всем нам крепких нервов

Кузурман Катерина
Толмак

Коллеги, милые друзья!
Вас поздравляю с Новым Годом!
Ведь мы единая семья,
Оставим в старом все невзгоды.
Спокойно жить с АНАНТАВАТИ я желаю,
Уничтожить боль СПАЗГО помочь готов,
Бороться с простудой ГРИПФЛЮ помогает,
ИЗИ НАЙТ может подарить хороших снов.
Будьте здоровы с препаратами фирмы Ананта!
Против вирусов, бактерий вы восстаньте! 

Крамаренко Аліна
Вільнянськ

2020 рік виявивсяважким та складним роком. Але не дивлячись ні на що в ньому було і багато
позитивних моментів для кожного. Ми всі зараз живемо в очікуванні чогось... неймовірного і хорошого.
Хочеться побажати усім здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ваші родини оминають будь які
негаразди та біди. Щоб Новий рік приносив нові успіхи і досягнення. Зараз головне,щоб усі рідні та
близькі нам люди були здорові. Ще хочеться побажати сімейного затишку. Адже сім'я - це велике
багатство. Не дарма кажуть,що щасливий той,хто щасливий вдома. Миру нам та Божої благодаті. З
наступаючим НОВИМ РОКОМ. Нехай він буде найкращим для кожного з нас!!!

Долюк Тетяна
Глинськ

Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь ― почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам 
щедрым,
В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной 
страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!

Воробей Катерина
Маріуполь

В дверь стучится Новый год.
Что он нам с тобой несёт?
Тепла, радости, любви
И пожелания мои.
Я желаю ежедневно,
Чтоб вас солнышко будило,
Чтобы птицы песни пели
И удача приходила.
Чтоб достойную зарплату
Вам платили непременно;
На работу, как на праздник
Вы б ходили несомненно.
Будьте счастливы, любимы,
Пусть обходят вас ненастье.
Всех коллег, друзей, знакомых-
С Новым годом, с новым
счастьем!

Єрмоленко Ксенія
Харків



На лапках м'якеньких, Бик пухнастий,
До тебе хай прийде цей Новий рік.
Усміхнеться тепло і скаже: "Ну, здрастуй!"
І радо ввійде на поріг.
Тебе він осипле добром і коханням
І, глянувши хитро з-під вій,
Здійснить всі твої заповітні бажання
І щастям наллє келих твій.
І новою долею сповниться небо,
Й годинник 12 проб'є ...
І в світі все буде від серця, для тебе -
Таким, як вітання моє!

Слюзко Олена
Долинська

Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! 🌲🌲🌲🌲🧨🧨 🎉🎉 І хочеться всім
побажати, щоб у наступаючому 2021 році🐂🐂 з нами сталося те чудо,
про який ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно
обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були
живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення,
натхнення, родинного щастя та добробуту.Бажаю досягати нових
вершин і самореалізовуватися, успіхів в роботі. А ще хочу побажати
безліч радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і
зустрічей з вірними друзями та коханими людьми. Веселих Вам свят!

Хижевая Виктория
Кам'янське

В дорозі, що занесло снігом
Іде Снігуронька із Дідом.
Червоний є у них мішечок,
Там подарунків по вершечок.
Є для дорослих і малят,
Для хлопчиків і для дівчат!
Вони писали гарного листа,
Де з порівнянням відбувалися дива :
Просили силу, як у СИЛДЕНАФІЛА ,
Бути швидкими, як ЛОТАРДІ .
Пам'ять прекрасну мати, щоб з 
МЕМОСТІМОМ порівняти,
Бути міцними як ПРОЦИТРАКАЛ !
І завжди бути здоровими, як 
АНТАНТОЮ обдаровані!
Цього бажаю я і вам!
Прекрасних свят, з Новим Роком!

Шалаєва Наталя
Маріуполь

З Новим роком привітання
Надсилаю я свої!
Буде рік ваш цей багатим,
Наче їжа на столі!
Зичу вам щасливих митей,
Радісних та світлих днів,
Щоб завжди ваш Ангел з неба
Міцно вас за руку вів!

Лихачова Дaр`я
Запоріжжя

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2021 рік приніс багато
кращого, ніж минулий рік, подарував безліч приводів для
радості і щастя! Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у
всіх справах вас супроводжує удача! Залишайте усі
негаразди у минулому році, сподівайтеся на диво і воно
настане! Цієї новорічної ночі повірте у чарівну магію, мрійте
і все неодмінно здійсниться!
Вітаю вас з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю
міцного здоров’я, миру і добра, любові і щастя,
благополуччя, успіху! Нехай ангел завжди охороняє і
оберігає вас і вашу родину від негараздів. Нехай у душі
завжди панує надія, віра та спокій. Зі світлим святом Різдва!

Попович Неля 
Дубрівка

Желаю, чтобы Новый год
Принес удачу и доход,
Чтоб к нам толпой клиенты шли
И денежки в мешках несли.

Пусть будет дружен коллектив
И полон инициатив,
Трудился, не жалея сил,
И конкурентов разгромил!

Пусть дома всех вас ждет уют,
Награда за тяжелый труд.
Любви, здоровья и добра,
И пусть к вам будет жизнь щедра!

Павленко Ірина
Зміїв



В новорічний вечір дивний,
Дід Мороз нехай в торбині,
Як у дуже гарній казці,
Подарує купу щастя.
А Снігурка чарівна,
Усміхнеться, як весна,
Принесе здоров’я міх,
І щасливий теплий сміх.
Щоб в рік Бика, в наступному році
Усім нам щастило на кожному кроці.
Щоб добро та удача усіх нас чекали,
А кохання і успіх – не обминали!

Сащенко Алла
Волноваха

Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!

Мельничук Іванна
Луцьк

Ось і настає Новий рік, вже стукає в
двері! Нехай він принесе із собою
тількі радість, здоров’я, щастя та
добрі новини! А всі негаразди,
хвороби та сум давайте залишимо
позаду, не будемо брати у рік
новий. І нехай неодмінно всі мрії
збудуться! з Новим роком!

Наконечна Наталія
Івано-Франківськ

От души поздравляю вас с Новым Годом Желаю,
чтобы жизнь была, как праздничная
елка🎄🎄:сверкала огнями счастья🎆🎆 блестела
шарами удачи, переливалась гирляндами
любви.💖💖 И пусть под ней всегда вас ждут большие
коробки с успехом, денежными купюрами 🧨🧨 и
приятными сюрпризами💝💝!!!

Мірошниченко Марія
Апостолове

Хай же рік Новий крилатий
Принесе вам щастя в хату,
Щоб здоров’я вирувало
І ніколи не кульгало.
Щоб у мирі вам жилося
Все задумане збулося.

Шклярук Катерина
Славута

Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось — все збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!

Корякина Евгения
Бердянськ

Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!!

Іванова Вікторія
Одеса

Із Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
Хай в ньому гарно вам 
живеться
І їсться, любиться і п’ється.
Хай рідні й друзі будуть поруч,
Успішним буде рік, чудовим.
Хай мрії збудуться, бажання,
Задуми, плани, сподівання.
Удача хай допомагає,
І Бог нехай благословляє!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
З Новим роком всіх вітаю! !

Яремин Надія
Ланчин



Стального Быка🐂🐂
Ожидает вся семья.👨👨👩👩👧👧👦👦
Ёлку🎄🎄 быстро наряжайте
И про стол 🧨🧨 не забывайте.
На пороге дед Мороз🎅🎅
Мешок подарков он принес!
Овны♈Близнецы♊и Рак♋
Енергии и потенциала
Для исполнения желаний.
Телец♉Рыбы♓Скорпион♏
Успеха й счастья полон Дом🏡🏡
Дева♍Лев🧨🧨 Стрелец♐Весы♎
Подарю я Вам часы
Время медленно крутить
В мире и добре живите.
Козерог♑ иВодолей♒
Полну чашу козырей.🧨🧨
Смело Новый год🎇🎇 встречайте
О заботах забывайте ‼

Ягніченко Надія
Долинська

Новий рік — чарівне свято,
Всі очікують його.
Сподівань у нас багато
На здійснення усього!
Побажаю всім здоров’я —
Це безцінне у житті.
Миру та добра з любов’ю,
Невичерпної краси!
Жити в злагоді з собою
Та з комфортом у душі.
Бути в мирі із ріднею
Без проблем та метушні!

Биканова Ольга
Харків

Новий рік спішить до нас🎅🎅
Та дає такий наказ📃📃:
Щоб бабло💰💰 на всіх напало
Та весь рік не відбувало .
Щоб торбиночка добра😊😊
Завжди повною була.
А кохання 💕💕 - як зірок,
Величезніший мішок.
Хай усі здійсняться мрії,☃️
Щоб були весь рік щасливі

Зіненко Дар`я
Приморськ

Новий рік — чарівне свято,
Всі очікують його.
Сподівань у нас багато
На здійснення усього!
Побажаю всім здоров’я —
Це безцінне у житті.
Миру та добра з любов’ю,
Невичерпної краси!
Жити в злагоді з собою
Та з комфортом у душі.
Бути в мирі із ріднею
Без проблем та метушні!

Биканова Ольга
Харків

Вітаю всіх з Новим роком!! Нехай у Новому Році життя буде багатим
на незабутні враження, хай мрії збуваються, сяють на обличчях
посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра!
Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і
хороших подій. Нехай 2021-й дарує тільки найкраще!!

Тіт Світлана
Рівне

З наступаючим Новим роком і новорічними святами! Бажаю, щоб
цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало
більше тепла, відкрилося більше можливостей, з'явилися
неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому
вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться
найзаповітніше!

Лесюк Аліна
Городенко

Скоро, скоро Новый год!
Скоро счастье к нам придёт.
Будет новый год богатым,
Добрым, ярким, золотым,
Будет частым на подарки,
Претворит все в жизнь мечты

Горголь Светлана
Новоград-Волинський

Год ушедший власть теряет,
Год грядущий – покоряет,
Поздравляю с Новым годом,
Что спешит к нам полным ходом!
Пусть волшебна чудо-ночка
Дар достанет из мешочка
И всё то, что сердце хочет,
Даст тебе и напророчит:
Много денег, взлёт в карьере,
Улучшенья в интерьере,
Оптимизм, авторитет
И стальной иммунитет,
Жизнь без боли и без стрессов,
Много благ и интересов,
И любовь, и почитанье,
И успех, и пониманье.
А, АНАНТА, дорогая,
Та, что нас объединяет,
Пусть растет и процветает,
Даря людям луч надежды,
Избавляя от болезни!

Польченко Тетяна
Новотроїцьке



Коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Хочу
пожелать вам в новом году достигнуть всех запланированных целей,
выполнить все задуманное, осуществить все свои мечты, что бы
ваша карьера складывалась как можно лучше и выгодней для вас

Устінова Катерина
Херсон Идёт и не шатается,

Уверенно идёт.
Год новый начинается,
Бычок его ведёт.
Несёт он лишь хорошее,
Большой мешок из благ,
С хорошей доброй ношею,
На нём нарядный фрак.
Желаем, чтобы этот год
Был щедрым до чудес.
Пусть бесконечно вам везёт,
И счастья до небес.
Доходы пусть растут у вас
И множится успех.
И пусть в волшебный этот час
Звучит повсюду смех.
Пускай семью Бычок хранит
От всяческих невзгод.
И след простынет от обид,
Вам счастья в Новый год!

Герасименко Катерина
Гребінка

З Новим роком!
Привітань щирих!
Бажаннь потрібних!
Родичів здорових!
Друзів вірних!
Новин радісних!
Партнерів надійних!
Емоцій позитивних!
Вражень яскравих!
Подорожей незабутніх!

Палагнюк Марія
Тернопіль

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2021 рік приніс багато кращого,
ніж минулий рік, подарував безліч приводів для радості і щастя!
Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас
супроводжує удача! Залишайте усі негаразди у минулому році,
сподівайтеся на диво і воно настане! Цієї новорічної ночі повірте у
чарівну магію, мрійте і все неодмінно здійсниться!

Руденко Діана
Черемошна

❄ В️ пору цю, коли падає сніг
❄ І️ морози чимдуж припікають,
❄ З️нов на землю спішить Новий рік —
❄ З️ ним сердечно усіх вас вітаю.
❄ Х️ай моїх поздоровлень потік
❄ У️ серцях ваших лунко роздасться,
❄ І️ хай вам наступаючий рік
❄ П️ринесе лише радість та щастя.
❄ Х️ай ялинки нарядної цвіт
❄ І️ вогнів новорічних гірлянди
❄ Ш️лють від мене гарячий привіт,
❄ А️ в додачу — розквітлі троянди.
❄ І️ бажаю я кожній сім’ї
❄ П️роцвітання та щедрої долі,
❄ Щ️об любові й добра ручаї
❄ Н️е всихали у душах ніколи.
❄ З️ичу сонця та світлих надій,
❄ М️иру й втіхи на кожному кроці,
❄ Т️акож здійснення планів і мрій
❄ У️ прийдешньому Новому році!☃❄️️

Камінська Олена
Харків

Новий Рік - це казковий час, коли все оновлюється і
починається з початку, тому, в це свято, Я від щирого серця
хочу побажати всім нам чудових відкриттів, нових звершень і
тріумфу у всіх справах! Нехай Новий рік стане для нас
успішним і багатим хорошими подіями і знайомствами,
бажаннями і можливостями. Бажаю, щоб ми могли
розділити радісні моменти з близькими людьми. Здоров'я,
миру, удачі і благополуччя. Нехай Новий рік принесе радість,
щастя, світлу надію і зміни в кращу сторону! Нехай він буде
яскравим, легким і таким, що запам'ятовується.

Лепеха Альона
Харків

Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил! 

Радченко Альона
Суми



Щиро вітаю усіх Вас з наступаючим Новим 2021
роком. Дозвольте побажати у новому році🎄🎄❄ ⛄️
перш за все, міцного здоров'я💪💪💪💪, щоб не довелося
використовувати свій професіоналізм для себе
особисто🏥🏥 .З новими силами та щасливими
відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої
мрії у новому році Душевного тепла, щоб з радістю
повертатися з улюбленої роботи.👨👨👩👩👦👦Ну і звичайно
фінансового благополуччя,💵💵💵💵 побудованого
винятково на продажі вітамінів.💉💉💉💉

Мельник Ірина
Ковель

Полішкевич Яна
Черкаси

Новый год — хорошая пора!🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам — радости, добра,👍👍
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
С анантавати - жить без стрессов!😉😉
Запомнить лучшие моменты с мемостим!💯💯
За праздничным столом с наусилиумом не 
переедим, с сорбентом а похмелье победим!🍾🍾🍾🍾🍾🍾

Нємова Юлія
Харків

З Новим Роком всіх вітаю🌲🌲 А найкраще побажаю
Нових планів,ідей,шляхів А удача хай допомагає
Нехай здійснюються мрії ваші Теплих
слів,величезних зарплат ANANTA та всіх колег з 2021
роком вітаю

Бокань Олена
Диканька

Хай у кожний дім загляне
Ангел щастя і любові!
Хай у серці тепло стане –
Побажання всі святкові!
Рік Новий спішить до вас –
З подарунками-міхами,
Із сюрпризів тисячами!
Розкривайте швидше брами –
Насолоджуйтесь дарами!
Новий рік прийшов до нас,
А старий навік погас!

Мокрякова Наталья
Херсон

В новорічний вечір дивний,
Дід Мороз нехай в торбині,
Як у дуже гарній казці,
Подарує купу щастя.
А Снігурка чарівна,
Усміхнеться, як весна,
Принесе здоров’я міх,
І щасливий теплий сміх.
Щоб в Новому році
Усім нам щастило на кожному кроці.
Щоб добро та удача усіх нас чекали,
А кохання і успіх – не обминали.

Іванищак Іванна
Гвіздець

Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
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