Честь і слава людям
у білих халатах!
Моє життя було дуже багатим
на різні події. Воєнні лихоліття,
розлука з рідними, німецький концтабір... Здавалося, що завтрашній
день просто не настане. Та як би не
складалася доля, поруч завжди були
хороші й чуйні люди, які завжди приходили на допомогу.
Тому від душі поздоровляю
весь колектив медичних працівників
Львівської залізниці з минулим професійним святом.
Моя особлива подяка головному
лікарю Дорожньої поліклініки Валерію
Мігущенку, заступнику головного
лікаря з медичного обслуговування
Ользі Жук та головному позаштатному терапевту медичної служби залізниці Наталії Поташник. Честь вам і
слава, люди в білих халатах!

Щиро вітаємо!
Етелла Контрош із сім’єю, донька Оксана з
сім’єю, мама та свекруха вітають свою
родичку, чергову по відправленню пасажирського
парку станції Батьово

Анну Федорівну ФЕЄР
із 55-річчям!
Нехай на твоїй стежині життя
Завжди сяє сонце привітне!
Оточує радість, любов і краса
І доля щедротами квітне!

Павло КОВАЛЬЧУК,
пенсіонер, інвалід І групи,
учасник бойових дій, почесний залізничник

Колектив станції Жовква щиро вітає
квиткового касира

Ганну Володимирівну ЛИХОЛАТ
із 50-річчям!
Бажаємо миру та світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги!
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Рада ветеранів Львівської дирекції залізничних
перевезень щиро вітає колишніх працівників
дирекції, ветеранів праці

Юлію Михайлівну КАЛЬКУ,
Йосипа Андрійовича ГНАТИЩАКА,
Марію Семенівну ГАЛЬКО,
Ярослава Михайловича ЛЕВКОВИЧА,
Анатолія Васильовича ЯЦЕЧКО,
Олексія Юрійовича ПАНЬКІВА
із 80-річчям!
Час летить нестримно далі, а душа немов би молодіє,
По ліву руку – всі печалі, по праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами, а щастя – то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами по ліву і по праву руку!

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №394648, видане ВП “Сарненська
дистанція колії” у 2009 р. УГРИНУ Ю.М.
● Посвідчення ЛВ №399856, видане ВП “Львівська
дирекція залізничних перевезень” у 2009 р.
ГАРАНУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №352855, видане
ВП “Рейкозварювальний поїзд №16” у
2008 р. АНТОНЕНКО Н.М.
●
Посвідчення
№001106,
видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”
у 2006 р. ПОЦІЛУЙКОВІ М.Б.
● Посвідчення ЛВ №398226, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р. КОРОЛЮ І.І.
● Службовий квиток ф.3 №061369, виданий
ВП “Рейкозварювальний поїзд №16” у 2010 р.
СКРУТОВІ М.С.
● Касовий апарат “СПЕККА” ММ №00003040, виданий
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2002 р. МУЗИЦІ О.В.

Керівництво залізниці, президія та працівники виконавчого апарату дорожнього комітету профспілки з сумом
і болем зустріли звістку про те, що на 70-му році пішов із
життя почесний залізничник, голова ради ветеранів управління залізниці, колишній голова профспілкової організації
апарату управління залізниці
КОБКО Леонід Павлович.
П’ятдесят років свого життя Леонід Павлович віддав
Львівській залізниці. Обіймаючи різні посади, чи начальника служби кадрів, чи голови профспілкового комітету
управління залізниці він завжди цікавився проблемами та потребами людей і
намагався усіма силами їм зарадити.
Леоніда Павловича Кобка пам’ятатимуть усі, кому пощастило разом працювати чи просто бути із ним знайомим. Щира повага, любов і світла пам’ять
про професіонала – кадровика, профспілкового лідера назавжди залишиться
у серцях залізничників.
Поділяємо біль втрати з усіма, хто знав, любив і поважав цю добру і щиру
людину.

Колектив служби кадрів, навчальних закладів і соціальних питань із сумом зустрів звістку про передчасну смерть
прекрасної людини, мудрого керівника, голови ради ветеранів управління залізниці, колишнього начальника служби
кадрів, навчальних закладів та соціальних питань
КОБКА Леоніда Павловича.
Леонід Павлович відзначався високим професіоналізмом, винятковою компетентністю у вирішенні проблем,
чуйним ставленням до людей, користувався заслуженим
авторитетом і повагою у керівництва залізниці, серед підлеглих, працівників різних підрозділів та установ, ветеранів
залізниці.
Світла пам’ять назавжди збережеться в серцях усіх, хто
працював із ним.
Висловлюємо щирі співчуття та поділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими, з усіма, хто знав, любив і поважав Леоніда Павловича.
Вічна йому пам’ять!

колії” ГЕТМАНЧУКУ П.Г.
● Посвідчення ЛВ №319316, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
у 2007 р. КІЩАК О.І.
● Посвідчення ЛВ №400506, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
у 2010 р. КОТ М.М.
● Посвідчення ЛВ №399898, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
у 2009 р. КОЦАБІ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №218698, видане
ВП “Пасажирська служба” у 2008 р.
КОЦЮМБАС О.Є.
● Посвідчення ЛВ №382101, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2010 р.
ТИМОЩУКУ М.К.
● Посвідчення ЛВ №362052, видане ВП “Вокзал
станції Львів” у 2009 р. ШУХОВСЬКІЙ О.В.

● Посвідчення ЛВ №383186
(2009 р.) та приміський квиток ф.4
№080113 (2010 р.), видані
ВП “Станція Клепарів” ЖУК Г.П.
● Посвідчення ЛВ №362252
(2009 р.) та приміський квиток
ф.4 №082972 (2010 р.), видані
ВП “Вокзал станції Львів” ГЕРМАН
П.В. ● Посвідчення ЛВ №294774, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2007 р. МАКАРЧУК З.М.
● Посвідчення ЛВ №333277, видане ВП “Сарненська дистанція колії”
у 2007 р. СЕРГІЙЧУКУ Я.А.
● Посвідчення ЛВ №328295, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2009 р. ШТАРКУ М.П.
● Посвідчення ЛВ №377583
(2008 р.) та приміський квиток
ф.4 №084907 (2010 р.), видані
ВП “Рівненська дистанція

● Посвідчення ЛВ №404980, видане ВП “Рівненська дистанція
електропостачання” у 2010 р.
ПІРІЄВУ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №364033, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2009 р.
ЛИЧАГИНУ Л.М.
● Посвідчення ЛВ №309741, видане ВП “Рівненська дистанція колії”
у 2007 р. САМОЛЮКУ М.О.
● Посвідчення ЛВ №403537
(2010 р.) та службовий квиток
ф.3 №057518 (2009 р.), видані
ВП “Бродівська дистанція колії”
ТИМЧИШИНУ С.Б.
● Посвідчення ЛВ №404770 та
службовий квиток ф.3 №063220,
видані ВП “Рівненська дистанція
електропостачання” у 2010 р.
МОРДЮКУ І.М.

