ПРИВІТАННЯ

Колектив відділу зведеної бухгалтерії звітності
фінансово-економічної служби Львівської залізниці
щиро вітає економіста І категорії
Чоловік Василь, син Роман, сестра Галина, батько і
мама, свекор і свекруха щиро вітають дорогу дружину,
маму, сестру, доньку, невістку, медсестру
Клінічної лікарні Львівської залізниці

Віру Володимирівну ГАЛИЧ
із Днем народження!
Найкраща перлина – кохана дружина,
Ласкава і ніжна, і завжди привітна.
Красива і мила, весела і добра,
Мене у житті ти щасливим зробила!
Ти завжди у білому халаті,
Біла шапочка з хрестом на голові.
Дякую я долі за цю милість,
Що звела з тобою у житті!
Турботлива ти, як рідна мати,
Мила, лагідна, ти ж моя дружина,
Ти завжди усмішкою багата,
Гріє і наповнює всіх теплом вона!
І добром іскряться твої очі,
Як біду свою приймаєш хворих біль.
Чари, сили і знання дівочі
Віддавати людям – милосердна ціль!
Акуратна, чиста і охайна,
І стерильні пальці ніжних рук.
Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.
Голос мелодійний, як музичний звук!
Дуже вдячні всі твої клієнти
За турботи, ласку, професійний хист.
Справедливі тобі компліменти,
А моя подяка – ось цей віршик-лист.
Твій день народження приходить,
Це особлива є пора:
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних і ласки від Бога!

Марію Андріївну ФЕСЕНКО
із ювілеєм!
Найщиріші вітання чарівній і милій жінці,
мудрій і добросердечній колезі, люблячій і
турботливій матусі та дружині, берегині
сімейного благополуччя!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє Вашу долю,
І вбереже Вас від розчарування і від болю!
Достатку, щастя, радості й любові,
Родині Вашій в доброму здоров’ї!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!

Дружина Олена, доньки Марійка, Ганна, Надія, зять
Олександр, внуки Дмитро, Оленка, Оленка, Марійка,
Василинка, Яночка, Тарасик та правнуки щиро вітають
дорогого чоловіка, батька, дідуся та прадідуся – ветерана залізничного транспорту

Івана Федоровича СУСІКА
із 80-річчям!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Дружина Інна, діти Ірина та Михайло, кума
Валентина з сім’єю сердечно вітають

Володимира Михайловича ОЛІЯРНИКА
із 50-річчям!

Профком та адміністрація ВП “Хустська дистанція
колії” щиро вітають колишнього мостового майстра,
почесного залізничника

Івана Петровича СВЕРЕНЯКА
із 70-річчям!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям, многії літа!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №388900, видане ВП “Вагонне депо
Дрогобич” у 2009 р. ДЗЮБЕНКО Л.В.
● Приміський квиток ф.4 №091760, виданий
ВП “Будівельне управління №1” у 2010 р. СТЕЦЮ В.М.
● Службовий квиток ф.3 №066120, виданий
ВП “Підзамчівська дистанція колії” у 2010 р.
КОНЧАКУ Ю.Я.
● Посвідчення ЛВ №410854, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у 2010 р. ГОРОДИСЬКІЙ М.О.
● Посвідчення ЛВ №362721, видане управлінням
Львівської залізниці у 2008 р. ЧЕРНЯТЬЄВУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №310484, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2008 р. СИНЯВСЬКОМУ В.А.

● Посвідчення ЛВ №310426, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2008 р. ОДНОРОГУ Р.С.
● Посвідчення ЛРЗ №006737, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у 2007 р.
КОЗАЧИШИНУ А.М.
● Приміський квиток ф.4 №084592, виданий
ВП “Вагонне депо Клепарів” у 2010 р. ІВАНИЧКУ П.Т.
● Посвідчення ЛВ №367006, видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Ковель” у 2008 р. ПАВЛЮКУ О.А.
● Посвідчення ЛВ №318440, видане ВП “Станція
Дрогобич” у 2008 р. КАРЛЯКУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №328219, видане ВП “Локомотивне
депо Здолбунів” у 2008 р. ГРОГОЛЮ С.П.

СПІВЧУТТЯ

Профспілковий комітет та колектив ВП “Ужгородська
дистанція колії” висловлюють щире співчуття голові
профкому ППО “Ужгородська дистанція колії” Любові
Анатоліївні Прокоп’як з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
Колектив служби перевезень висловлює щире
співчуття начальнику ВП “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень” – заступнику начальника залізниці Василю Петровичу Петрушевичу з приводу
тяжкої втрати – смерті батька Петра Івановича.
Керівництво і колектив ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень”, територіальний комітет профспілки, рада ветеранів висловлюють щире
співчуття начальнику ВП “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень” – заступнику начальника залізниці Василю Петровичу Петрушевичу з приводу
непоправної втрати –
смерті батька Петра Івановича.
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці висловлює щире співчуття заступнику начальника залізниці Василю
Петровичу Петрушевичу, рідним та близьким з
приводу тяжкої втрати –
смерті батька Петра Івановича.

● Посвідчення ЛВ №425969 (2009 р.) та приміський
квиток ф.4 №081596 (2010 р.), видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” БАБІЙ Л.Є.
● Посвідчення ЛВ №392156 (2009 р.) та приміський
квиток ф.4 №080235 (2010 р.), видані ВП “Будівельномонтажний поїзд №908” ПОСПОЛІТАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №361994, видане ВП “Вокзал станції
Львів” у 2008 р. ЯСЬКІВ Ф.Б.
● Службовий квиток ф.3 №062627, виданий
ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів”
у 2010 р. РІГЕЛЮ М.І.
● Посвідчення ЛВ №439888, видане ВП “Рівненська
дистанція колії” у 2010 р. ПЕТРУШИНУ О.В.

Колектив служби організації праці, заробітної плати та структур
управління щиро вітає колишнього начальника служби

Ніну Миколаївну ДОСОВУ
із Днем народження!
Висловлюємо Вам щиру подяку за багаторічну
сумлінну працю, за високий професіоналізм. Ви
були не тільки компетентним керівником, але
й цікавою людиною, з якою було легко і приємно
спілкуватися. Ваша мудрість виявлялась у
вмінні виділити головне і прочитати те, що
поміж рядків, у вмінні вислухати і дати слушну
пораду, у вмінні побачити проблему в іншому
світлі і вирішити її. Спілкування з Вами завжди
викликає позитив, радість, бажання більше
знати, більше читати, більше думати …
Бажаємо Вам міцного здоров’я й життєвих сил,
радісних подій і звершень, бадьорості духу й краси! Нехай на Вашому життєвому шляху будуть
тільки приємні зустрічі, а оточуючі шанують
Вашу прекрасну душу, красу і жіночність.

Колективи служби та підрозділів господарства
електропостачання щиро вітають головного бухгалтера
ВП “Стрийська дистанція електропостачання”

Віру Миронівну СЕНИК
із 55-річчям!
Бажаємо Вам, шановна Віро Миронівно,
здоров’я, благополуччя, бадьорості духу, сімейного
затишку, любові та поваги від рідних, близьких
та колег по роботі! Нехай доля й надалі буде
прихильною до Вас, даруючи радість, життєву
наснагу та довголіття!

Адміністрація ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень”, територіальний комітет профспілки та рада
ветеранів вітають колишнього працівника, почесного залізничника

Георгія Михайловича БЄЛІХА
із 80-річчям!
Шановний Георгію Михайловичу!
Прийміть щиросердечні вітання з
80-річчям від Дня народження!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна
та наполеглива праця внесли вагомий внесок
у розвиток залізниці, забезпечили повагу серед
колег. Ми пишаємося тим, що нам випала
можливість працювати з Вами, досягати разом професійних висот. Нехай
доля шле Вам добро та щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія та
любов будуть вірними супутниками на
Вашому життєвому шляху. Живіть
довго у щасті, благополуччі та при
доброму здоров’ї!
За роком рік – життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля посилає Вам добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Профспілковий комітет, адміністрація ВП “ІваноФранківська дистанція електропостачання” та рада
ветеранів сердечно вітають колишнього працівника,
почесного залізничника

Георгія Михайловича БЄЛІХА
із 80-річчям!
Журавлиним ключем відлітають літа.
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях!
Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,
Щоб діти Вам вклонялись,
Щоб Ваша доброта в онуках проросла,
Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали!
Хай святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх!
Для Вас він – захисник, супутник і цілитель
На все життя, на довгий вік!

Профспілковий комітет та адміністрація ВП “Управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 2” щиро
вітають начальника виробничо-технічного відділу

Михайла Івановича ЗАЯЦЯ
із 60-річчям!
З нагоди ювілею прийміть щиросердечні вітання!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та
наполеглива праця – це вагомий внесок у розвиток
нашої галузі, який заслуговує на високу повагу до Вас
усього колективу. Ми пишаємося тим, що нам випала
можливість працювати з Вами і разом досягати
високих результатів у нелегкій залізничній праці. Хай доля дарує Вам
добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть
вірними супутниками на Вашому шляху! Хай тепло і затишок родинної
оселі надійно захищають Вас від негараздів! Живіть у щасті, благополуччі,
доброму здоров’ї ще багато-багато років!

