ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №363542 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №079081
(2010 р.), видані ВП “Господарська служба” КОМУШИНІЙ О.І.
● Службовий квиток ф.3 №061600, виданий ВП “Кам’янка-Бузька дистанція колії” у
2010 р. КРУКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №433716, видане
ВП “Вагонне депо Ужгород” у 2011 р.
ФРИГАНУ М.С.
● Службовий квиток ф.3 №068348, виданий ВП “Колійна машинна станція №124” у
2010 р. ЛЕШАНУ А.О.
● Посвідчення ЛВ №374170 (2008 р.)
та приміський квиток ф.4 №072570
(2010 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” (Івано-Франківськ)
КУЛЬГАНУ В.Я.
● Приміський квиток ф.4 №085636, виданий ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2010 р. ТРОФІМОВУ П.А.
● Службовий квиток ф.3 №064674, виданий ВП “Сарненська дистанція сигналізації
і зв’язку” у 2010 р. МЕЛЬНИКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №350133 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №065829 (2010 р.),
видані ВП “Тернопільська дистанція колії”
СОКАЛЬСКОМУ В.С.
● Приміський квиток ф.4 №006736, виданий ВП “Моторвагонне депо Коломия” у
2011 р. КОЗАКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №407547, видане
ВП “Львівська дистанція водопостачання” у 2009 р. та приміський квиток ф.4
№014130, виданий Львівською білетною
групою у 2011 р. БАСУ В.А.
● Приміський квиток ф.4 №083125, виданий ВП “Вокзал станції Львів” у 2010 р.
ЛЕВКІВ Л.Ф.
● Посвідчення ЛВ №360872, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. ГРИНІВУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №360969, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2009 р. ВІНТОНЯКУ Ю.В.
● Службовий квиток ф.3 №064692, виданий ВП “Сарненська дистанція сигналізації
і зв’язку” у 2010 р. РУДНІКУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №415730 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №064919 (2010 р.),
видані ВП “Львівський центр механізації
колійних робіт” ГЛИВОМУ І.П.
● Службовий квиток ф.3 №064930, виданий ВП “Львівський центр механізації
колійних робіт” у 2010 р. КРОЧАКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №398935 (2010 р.)
та приміський квиток ф.4 №013700
(2011 р.), видані ВП “Моторвагонне депо
Львів” ЩЕРБАКОВУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №425207, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2010 р. САЛО Н.В.
● Службовий квиток ф.3 №437110, виданий ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2010 р. ГАВДУЛЬСЬКОМУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №363333, видане
ВП “Господарська служба” у 2009 р. БІДІ А.М.
● Посвідчення ЛВ №443611, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2010 р.
ГУСАРОВУ О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №407390, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2010 р.
ГНАТЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №334051, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2008 р.
НАЗАРОВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №412049, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2010 р.
ЧЕБОТАРЮ О.В.
● Службовий квиток ф.3 №068427, виданий ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2010 р. ПИЛИПЯКУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №334068 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №066731 (2010 р.),
видані ВП “Чернівецька дистанція колії”
ПОШТАРУ В.В.
● Службовий квиток ф.3 №065703, виданий ВП “Тернопільська дистанція колії” у
2010 р. БАЙДІ Б.Б.
● Посвідчення ЛВ №384593 та приміський квиток ф.4 №078477, видані
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у 2010 р.
МАДЯРУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №348854, видане
ДЗ “Відділкова клінічна лікарня станції
Ужгород” у 2009 р. ГЕЦЯНИН Т.І.
● Службовий квиток ф.3 №064796, виданий ВП “Рівненська дистанція електропостачання” у 2010 р. КОРНІЙЧУКУ Я.І.
● Посвідчення ЛВ №360636, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у
2008 р. РИМАРУКУ В.О.
СПІВЧУТТЯ

Колектив ВП “Ужгородська
дистанція колії” висловлює
щире співчуття начальнику
майстерні ВП “Ужгородська
дистанція
колії”
Василю
Михайловичу Банзі з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

ПРИВІТАННЯ

Колектив фінансово-економічної служби щиро вітає
колишнього першого заступника начальника служби

Марію Володимирівну ФЕДАК
із ювілеєм!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від колег!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя росте й цвіте!

Профспілковий комітет, ветерани та колектив ВП
“Колійна машинна станція №123” вітають колишнього
начальника підрозділу, почесного залізничника

Ушера Мусійовича ШПИЛЬКА
із 90-річчям!
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!

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень вітає
поїзного диспетчера відділу перевезень

Володимира Євгеновича БАСАРАБУ
із 50-річчям!
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я, достатку без ліку!
Хай люди за щирість та працю шанують,
Вам ласку та ніжність щоднини дарують!
Хай серце не знає ні болю, ні муки,
І радість приносять Вам діти й онуки!

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає столяра господарського відділу

Михайла Йосиповича БІДАКА
із 55-річчям!
Щоб у роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!

Рідні та близькі з любов’ю та повагою вітають колишню
працівницю дитячої поліклініки Львівської залізниці

Євдокію Федорівну РОЖКОВУ
із 90-річчям!
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!

Колектив ВП “Служба воєнізованої охорони”
щиро вітає начальника служби

Дмитра Петровича ДУДАША
із ювілеєм!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя!
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Колектив ВП “Перший загін воєнізованої охорони”
щиро вітає начальника служби воєнізованої охорони

Дмитра Петровича ДУДАША
із ювілеєм!
У Вас сьогодні ювілей
Неголосний, та тим миліш!
Тринадцять раз уже по п’ять
І ми усі прийшли вітать!
Бар’єри всі службові
Пройшли Ви в одну мить!
Та віддані Ви не кар’єрі,
А справі нашій нелегкій!
Якщо чогось у Вас не вийшло,
Здійсниться – це факт!
Те, що для іншого – фініш,
Для ювіляра – тільки старт!
І все гаразд, і все у нормі,
Ви завжди у відмінній формі!
Дай Бог прожити Вам до ста
На многії і благії літа!

Колектив ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” щиро вітає
начальника ВП “Служба воєнізованої охорони”

Дмитра Петровича ДУДАША
Дружина, дочки, зяті і внуки щиро вітають
прекрасного чоловіка, батька, дідуся –
людину з великим серцем і відкритою душею

Михайла Йосиповича БІДАКА
з 55-річчям!
Добрий майстер у роботі і порадник у житті,
Ти розрадиш нас в скорботі, не забудеш у біді,
Порадієш і на святі, не останній - за столом,
І на дружбу Ти багатий, до людей Ти - лиш з добром!
З Днем народження Тебе вітаємо, велика,
дружна вся твоя сім’я
І зичимо всього, чого бажаєш ти, на многії і благії літа!

із 65-річчям!
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 успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим!
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!
Щоб ріки достатку текли – не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили! ...

Колектив ВП “Івано-Франківський загін воєнізованої охорони”
з повагою і найкращими побажаннями вітає начальника
ВП “Служба воєнізованої охорони”

Дмитра Петровича ДУДАША
із 65-річчям!
Все, як в природі, так в душі:
І світить сонце, й віє вітер,
То йдуть сніги або дощі,
То знову розцвітають квіти!
Тож хай яскравих довгих днів
У Вас завжди буде доволі!
І літніх теплих вечорів,
Й світанків щастя в Вашій долі!

Колектив ВП “Тернопільський загін воєнізованої охорони” щиро
вітає начальника ВП “Служба воєнізованої охорони”

Дмитра Петровича ДУДАША
із 65-річчям!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Хай береже Вас Божа Мати,
Від злих людей і різних бід!
В здоров’ї й радості прожити
Бажаєм многа-многа літ!

