ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Службовий квиток ф.3 №062842, виданий ВП “Колійна машинна станція №123” у
2010 р. ТКАЧУ А.П.
● Приміський квиток ф.4 №082209, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
у 2010 р. ЛОМОВЦЕВІЙ М.Р.
● Службовий квиток ф.3 №067670, виданий ВП “Стрийська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2010 р. КОПЧИШИНУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №257040, видане
ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна
автобаза” у 2005 р. КМІТЮ С.Д.
● Посвідчення ЛВ №420919 та приміський квиток ф.4 №088513, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2010 р. МЕЛЬНИЧУКУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №083442, виданий квитковим бюро ст. Львів у 2010 р.
МІШКЕВИЧУ В.О.
● Приміський квиток ф.4 №085846, виданий ВП “Вагонне депо Тернопіль” у
2010 р. ЖОЛУБАКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №214712, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2004 р. МЯКОТІ О.П.
● Посвідчення ЛВ №328053, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2007
р. ПАСІЧНОМУ М.Л.
● Посвідчення ЛВ №327611, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у 2007
р. КОРНІЙЧУКУ Д.І.
● Службовий квиток ф.3 №063896, виданий ВП “Стрийська дистанція колії” у 2010
р. КОРУЖАКУ В.В
● Посвідчення ЛВ №446867, видане
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2010 р. ПОГОРИЛЯКУ І.Ю.
● Посвідчення ЛВ №350068, видане
ВП “Тернопільська дистанція колії” у 2009
р. ЗАЯЦЮ І.І.
● Приміський квиток ф.4 №072246, виданий ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні” у 2010 р. ДІДУХУ В.Я.
● Посвідчення ЛВ №276844, видане
ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і
зв’язку” у 2006 р. ДОВГЕНЬКО Г.Є
● Посвідчення ЛВ №415319, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці”, та приміський квиток ф.4 №088931, виданий
квитковою групою ст. Чернівці у 2010 р.
ОЛІЙНИКУ І.А.
● Посвідчення ЛВ №396215 та службовий квиток ф.3 №067210, видані
ВП “Самбірська дистанція електропостачання” у 2010 р. НІКУЛКІНУ Ю.Ю.
● Службовий квиток ф.3 №064575, виданий квитковим бюро ст. Сарни у 2010 р.
КОТЯШУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №062815, виданий ВП “Колійна машинна станція №123” у
2010 р. РАДИСЮКУ В.П.
● Службовий квиток ф.3 №063003, виданий ВП “Колійна машинна станція №123” у
2010 р. ВАЩУКУ П.А.
● Службовий квиток ф.3 №064071, виданий квитковим бюро ст. Стрий у 2010 р.
КРИШТАЛЮ В.І.
● Посвідчення ЛВ №414361, видане
ВП ‘Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
СКОМСЬКОМУ С.І.
● Службовий квиток ф.3 №063477, виданий ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у
2010 р. ШПАРИКУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №366732, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель” у
2008 р. ВОРОШИКУ А.Ф.
● Приміський квиток ф.4 №080740, виданий ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. НАНІВСЬКОМУ П.І.
● Посвідчення ЛВ №389261, видане
ВП “Вагонне депо Дрогобич” у 2008 р.
ХОМИНУ В.Ф.
● Посвідчення ЛВ №395633 та приміський квиток ф.4 №083795, видані
ВП “Будівельне управління №1” у 2010 р.
БИШЛІНУ М.О.
● Посвідчення ЛВ №374558 (2010 р.) та
приміський квиток ф.4 №013798 (2011 р.),
видані ВП “Львівський експериментальний
завод” РАУ Р.Р.
● Приміський квиток ф.4 №072338,
виданий ВП “Івано-Франківські дорожні механічні майстерні” у 2010 р.
МАЛЕЦЬКОМУ М.Р.
СПІВЧУТТЯ

Керівництво ВП “Тернопільська
дирекція залізничних перевезень” і
об’єднаний комітет профспілки
глибоко сумують з приводу смерті колишнього начальника станції
Бірки-Великі
ЛЮБЧИКА
Мирослава Петровича
та висловлюють щире співчуття родині покійного.
Рада ветеранів війни і праці Стрийського вузла висловлює
щире співчуття начальнику станції
Стрий Михайлу Васильовичу
Андрущаку з приводу тяжкої
втрати – смерті батька Василя
Федоровича.

ПРИВІТАННЯ

Колектив поїзда №26 Львів–Одеса вітає милу, чарівну провідницю

Марію Петрівну КІТ
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Добра і щастя Вам бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Завжди в дорозі посміхайтесь,
Не знайте горя ані бід,
У серці молодість плекайте
Й живіть до ста щасливих літ!

Колектив спеціального та першого секторів ВП “Рівненська
дирекція залізничних перевезень” щиро вітає старшого
інспектора військово-облікового бюро дирекції

Вікторію Олексіївну ЗАЙЧУК
із ювілеєм!
У день Вашого ювілею бажаємо Вам
міцного здоров´я й життєвих сил, радісних
звершень, бадьорості духу і краси!
Нехай на Вашому життєвому
шляху будуть тільки приємні події,
а тепло Вашої душі, краса і жіночність
дарують нам радість у будні і свята!

Колективи господарської служби, їдальні управління залізниці,
їдальні залізничного технікуму щиро вітають буфетницю їдальні

Галину Степанівну ЗАНІК
із ювілеєм!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55!
Бажаєм здоров’я міцного, як алмаз,
Щастя безмежного, любові океан!
Нехай успіхів і усіляких гараздів
Буде бездонний мішок,
Нехай онуки будуть радістю і потіхою,
А у Ваше віконце завжди світить ясне сонце!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів

Мирославу Дмитрівну ДЗІВІНСЬКУ
із 70-річчям!

Ірину Петрівну ГЕЛЕШ
із 80-річчям!
Хай проліском ніжним життя Ваше квітне,
Ніколи не згасне в душі простота,
Хай щастя прибуде і радість розквітне
На многії і благії літа!

Колектив цеху дефектоскопії ВП “Стрийська дистанція колії”
щиро вітає оператора колійних вимірювань

Івана Васильовича УРДЕЯ
із 50- річчям!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,
І радості щиро дарують багато,
Хай зморшки лягають все менше на обличчя,
Хай Божа ласка Вам прикрасить
Наступну половину літ!
Бажаємо достатку, міцного здоров’я
І долі рясної, як яблуні цвіт!
Дай, Боже, зустріти ще Ваше сторіччя!

Рада клубу ветеранів війни та праці м.Чоп щиро вітає
ветерана праці, члена клубу, колишнього працівника НГЧ-5

Ладислава Яновича БОЧКАЯ
із 90-річчям!
Прийміть у цей день наші щирі вітання,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Здоров’ям і щастям хай повниться хата,
Сім’я нехай буде весела й багата!

Адміністрація та трудовий колектив ВП “Вокзал станції Львів”
щиро вітає колишнього багаторічного голову профкому

Олександра Григоровича САЄНКА
із ювілеєм!
Добра і любові бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Дружина Тетяна, син Сергій, донька Наталка, невістка
Галина, внук Максим, теща Віра з любов’ю та
повагою вітають коханого чоловіка, найкращого
батька, доброго зятя та найдорожчого дідуся

Віктора Івановича МОЛІНСЬКОГО
із 55-річчям!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, дітей пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

Колектив ВП “Івано-Франківська механізована дистанція
вантажно-розвантажувальних робіт” сердечно вітає
начальника Хриплинської дільниці

Богдана Несторовича ЗІНЬКА
із 55-річчям!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!
Нехай наснаги Вам дає Земля,
Десятки літ ще мріяти й трудитись!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості до сотні літ прожити!

Керівництво та профспілковий комітет вагонного депо
Ужгород щиро вітає головного інженера депо

Василя Івановича БИРЧАКА
із ювілеєм!
Бажаємо удачі, тепла і добра,
Щоб всі негаразди згоріли до тла,
Щоб жити – не тужити до ста літ вдалося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога,
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо!

Дружина, діти, зять, невістка, онуки, теща, свати, рідні та
близькі вітають працівника станції Клепарів, регулювальника
руху поїздів, почесного залізничника

Дмитра Миколайовича ТИМКІВА
із 55-річчям і виходом на пенсію!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю цю сотню літ!
Маленьких внуків Вам ще одружити
Й благословити правнуків на світ!

