ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ПРИВІТАННЯ

(Закінчення. Поч. на 7 стор.)
● Посвідчення ЛВ №408140, видане
ВП “Коломийська дистанція колії” у
2010 р. та службовий квиток ф.3
№058092, виданий квитковою групою ст.
Коломия у 2010 р. КАНЮКУ Я.І.
● Приміський квиток ф.4 №077060,
виданий ВП “Вагонне депо Ужгород” у
2010 р. САБОВУ Л.С.
● Посвідчення ЛВ №399107, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2010 р.
КОСТИК Г.М.
● Посвідчення ЛВ №438952, видане
ВП “Тернопільська дистанція колії” у
2009 р. БАНАДИЗІ А.М.
● Посвідчення ЛВ №395010, видане ВП “Сарненська дистанція колії” у
2008 р. КОТЯШУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №316255, видане
ВП “Вагонне депо Коломия” у 2008 р.
ФЕДИКУ І.І.
● Приміський квиток ф.4 №077675, виданий ВП “Мукачівська дистанція колії”
у 2010 р. МУМРЯКУ І.І
● Приміський квиток ф.4 №077664, виданий ВП “Мукачівська дистанція колії”
у 2010 р. ЛЕДЧАКУ І.М.
● Службовий квиток ф.3 №062814,
виданий ВП “Колійна машинна станція
№123” у 2010 р. ПОЛЯНИЦІ А.І.
● Посвідчення ЛВ №310574, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2009 р.
ВЕРЬОВКІНУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №294702, видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Ковель”
у 2007 р. ШУМЕРУКУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №198539, видане
ВП “Мукачівська дистанція колії” у
2005 р. ПРИСЛІПСЬКОМУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №415649, видане
ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2010 р. та службовий квиток
ф.3 №064059, виданий Стрийським
квитковим бюро у 2010 р. КОМАРУ З.І.
● Посвідчення ЛВ №402957, видане ВП “Станція Клепарів” у 2011 р.
ПИВОВАР Т.І.
● Посвідчення ЛВ №305079, видане ДП “Львівтранспроект” у 2008 р.
КАРПИШИНУ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №413538, видане
ВП “Локомотивне депо Львів” у 2010 р.
МІЗЕРАКУ Н.З.
● Приміський квиток ф.4 №082750,
виданий ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2010 р. ІВАНЕЙКУ В.І.
● Приміський квиток ф.4 №083605, виданий ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2010 р. БІДАКУ С.С.
● Посвідчення ЛВ №405221 (2009 р.)
та службовий квиток ф.3 №068340
(2010 р.), видані ВП “Колійна машинна
станція №124” КОРОПЕЦЬКОМУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №933778, видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2007 р. БУЧКУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №334924, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2007 р. БОКУМ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №345437, видане
ДЗ “Клінічна лікарня” у 2008 р.
ЛУЧЦІ І.П.
● Посвідчення ЛВ №252904 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №006041
(2011 р.), видані ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” БОЛОТНЮК К.А.
● Приміський квиток ф.4 №089157,
виданий квитковим бюро ст. Стрий у
2010 р. КУНАШУ В.Ф.
● Приміський квиток ф.4 №075460,
виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у
2010 р. ПРОКОПІВУ В.Д.
● Приміський квиток ф.4 №075771,
виданий ВП “Вагонне депо Коломия” у
2010 р. ГУМЕНЮКУ М.Д.
● Посвідчення ЛВ №404775 та службовий квиток ф.3 №063276, видані
ВП “Рівненська дистанція електропостачання” у 2010 р. ЛЕВІЦЬКОМУ Є.М.
● Дозвіл №174 на право проїзду в
кабіні моторвагонного рухомого складу, виданий ВП “Служба приміських
пасажирських перевезень” у 2011 р.
ГАВРИЛЮКУ В.І.
● Службовий квиток ф.3 №058689,
виданий ВП “Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2010 р.
ПОЛЯНСЬКОМУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №407482 та службовий квиток ф.3 №066729, видані
ВП “Чернівецька дистанція колії” у
2010 р. МИХАЙЛЮКУ К.К.
● Посвідчення ЛВ №447055 (2010 р.)
та службовий квиток ф.3 №007795
(2011 р.), видані ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд №3” ПШЕНИЧНОМУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №390912 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №006790
(2011 р.), видані ВП “Моторвагонне
депо Коломия” ЯЦИШИНУ А.Я.
● Посвідчення ЛВ №405694, видане ВП “Станція Дрогобич” у 2011 р.
ВИКРИКАЧ М.М.

Сестра Марія від усього серця вітає оператора з обробки перевізних
документів локомотивного депо Львів-Захід

Галину Степанівну ТУЧАК
із Днем народження!
Нехай для тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди!
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними – доля непроста,
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста!

Дружина Галина, сини Ігор та Євген, рідні та друзі вітають
дорогого чоловіка та батька, щирого друга, начальника
ВП “Будівельне управління №1”

Едуарда Миколайовича ОБИНОЧНОГО
із Днем народження!
Ми любим Вас дуже і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі!
За кожного з нас – хто далеко, хто близько
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Спасибі за все і уклін Вам низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки!

Колектив служби локомотивного господарства
вітає заступника начальника служби

Олександра Степановича МЕЛЬНИЧУКА
із ювілеєм!
Бажаємо здоров’я, як криця міцного,
Будьте душею завжди молоді!
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім!
Хоч було тривог в житті немало,
Та не будем згадувать сумне,
Бо горить в душі іще багаття,
Вогонь горить – це головне!
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!

Чоловік Василь, дочки Любов та Ірина, зяті Олександр і Микола,
внуки Ромчик та Діанка щиро вітають люблячу дружину, дорогу
маму, турботливу бабусю

Марію Михайлівну ТАНАДИНКУ
із ювілеєм!
50 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного,
Ще й всяких благ до нього!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Хай Ангел Божий поруч з Вами буде,
А Марія-Мати береже від зла!
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!

Колектив та профспілковий комітет вокзалу станції Чоп
щиро вітають начальника цеху харчування

Олену Василівну БЕЛОВИЧ
із 55-річчям!
З ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод!
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали Ви тяжких турбот!

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив
ДЗ “Відділкова лікарня станції Рівне” сердечно вітає колишнього
головного лікаря, заслуженого лікаря України, учасника бойових дій
у Великій Вітчизняній війні

Василя Васильовича ЖЕРЕБЯТЬЄВА
із 90-річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я, добра, благополуччя,
достатку та миру в родині на довгі роки життя!
Нагороди і відзнаки не минули Вас в житті,
З ювілеєм привітати тут зібрались друзі всі!
Шану скласти Вам уклінно за Ваш труд і серце добре,
За життя, прожите гідно, і за лад у Вашім домі!
До ста літ живіть без смутку
Хай радіє вся родина,
У добрі й не без прибутку,
Наша мила Ви людина!

Колектив цінового відділу фінансово-економічної служби
вітає начальника відділу з контролю за цінами та цінової
політики фінансово-економічної служби

Колектив дорожньої стоматологічної поліклініки станції Львів щиро
вітає заслуженого лікаря України, почесного залізничника, колишнього
головного лікаря поліклініки

Дмитра Андрійовича ЛАЗАРЄВА

Йосифа Михайловича ЛЕСІВА

із 30-річчям!
Хай щастя сонцем усміхається,
І життя сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай життя буде незвичним,
Щастя безкінечним,
Хай кохання буде вічним,
Ніжним та сердечним!

із 70-річчям,
(яке святкували 15 березня)
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Любляча дружина Галина, доньки Тетяна і Світлана, зяті
Олександр і Денис, внучок Станіслав та вся наша дружня родина
від усієї душі вітають чудового сім’янина, коханого чоловіка,
чуйного, люблячого тата і турботливого дідуся

Олександра Афанасійовича ПРИТУЛУ
із 50-річчям!
З безмежної вдячності за сердечне піклування, яке Ви даруєте нам,
хочеться почати наше привітання і подякувати Богу за те, що Ви
в нас є, а також вклонитися Вам за підтримку, опору, надійність,
щирість і доброту. Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, домашнього
затишку, довгих років життя у міцному родинному колі, серед вірних
і надійних друзів!
Більшу частину свого життя Ви присвячуєте залізничному
транспорту, а саме, працювали та працюєте машиністом, машиністом-інструктором в локомотивному депо ст. Ковель, і з великою гордістю хочемо сказати, що Ви користуєтесь повагою і авторитетом
серед колег залізничників.
Наш славний та рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло,
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Щоб в рідному домі нам було надійно та щиро.
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми – щасливі!

