ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №386807, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2010 р. ЯЦИНИЧ Х.Я.
● Посвідчення ЛВ №443686, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2010 р. ЄВОЧЦІ С.Й.
● Посвідчення ЛВ №362460, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2010 р. БУЛАЦІК Г.М.
● Приміський квиток ф.4 №087647,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2010 р. ВАСЬКІВУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №419000
(2009 р.) та службовий квиток
ф.3 №056469 (2010 р.), видані
ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” СТАНІЩУКУ М.В.
● Приміський квиток ф.4 №005890,
виданий квитковим бюро ст. Здолбунів у 2011 р. ЗАЙЦЮ Ю.А.
● Посвідчення ЛВ №466501, видане ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2011 р. ТАРАСЕНКУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №456756, видане ВП “Вагонне депо Ковель” у
2011 р. БОКУМУ П.О.
● Приміський квиток ф.4 №087705,
виданий ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2010 р. ОРЕЛЕЦЬКОМУ Я.Д.
● Посвідчення ЛВ №398599, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2009 р. КАРПІЮ В.І.
● Посвідчення ЛВ №431792 та
службовий квиток ф.3 №088143,
видані ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2010 р. ШВЕДУ П.Я.
● Службовий квиток ф.3 №088077,
виданий ВП “Стрийська дистанція
колії” у 2010 р. ЛІВОМУ В.І.
● Службовий квиток ф.3
№063905, виданий ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2010 р.
КРОПИВНИЦЬКОМУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №344607, видане ВП “Стрийська дистанція електропостачання” у 2010 р. та службовий квиток ф.3 №005720, виданий
Стрийським квитковим бюро у 2011 р.
КОСТЮ М.М.
● Посвідчення ЛВ №444597, видане ВП “Вокзал станції Львів” у
2011 р. ФЕДЕВИЧ Л.Я.
● Приміський квиток ф.4 №000339,
виданий ВП “Хустська дистанція
колії” у 2011 р. ГУЛЯНИЧУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №448915, видане ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2011 р. ВДОВИЧУ О.А.
● Посвідчення ЛВ №423351, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. КРУПІ Р.Ф.
● Посвідчення ЛВ №318855, видане ВП “Станція Львів” у 2007 р.
ВДОВИЧУ В.А.
● Службовий квиток ф.3 №060245,
виданий ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у 2010 р.
ТАЛАНЧУКУ В.Б.
СПІВЧУТТЯ

Адміністрація колійної машинної станції №274 ст. Самбір
висловлює щире співчуття
головному інженеру КМС-274
Володимиру Ярославовичу
Катинському з приводу передчасної смерті батька
Ярослава Михайловича.
Колектив Центру науковотехнічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування висловлює щире
співчуття завідувачу копіювально-розмножувального
бюро
Марії Михайлівні Ізьо з приводу тяжкої втрати – смерті матері Катерини Іванівни.
Колектив редакції газети
“Львівський залізничник” та первинна організація Національної
спілки журналістів України при
редакції газети “Львівський
залізничник”
висловлюють
щире співчуття заступнику
Львівської обласної організації
Національної спілки журналістів
України Анатолію Прокоповичу
Очколасу з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

ПРИВІТАННЯ

Мама, тато, чоловік Микола, син Павло, брат Руслан з
дружиною Галиною, племінник Віталій та тітка Любов з
сім’єю щиро вітають дорогу і люблячу доньку, дружину, маму,
сестру, тітку та племінницю

Наталю Ярославівну ВАХРАМЕЄВУ
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!

Колектив служби електропостачання вітає
голову профспілкової організації Львівської
дистанції електропостачання

Володимира Михайловича ПАСТЕРНАКА
із 50-річчям!
Від душі зичимо Вам міцного здоров’я,
сімейного щастя та благополуччя,
невичерпної енергії! Хай у Вашому домі
завжди панують мир, любов і тепло
родинних взаємин, у серці – доброта,
а у справах – мудрість та натхнення!

Колектив працівників та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають старшого
майстра колісно-роликового цеху Чоп

Миколу Миколайовича БАТОРІ
із 60-річчям!
Шість десятків річних перевесел пов’язала Вам доля.
Нива Ваших життєвих здобутків багата і щедра!
На всіх ділянках роботи Ви проявили себе як здібний
спеціаліст, відповідальний, вимогливий, наполегливий, ініціативний та вмілий організатор, який своєю
невтомною і плідною працею зробив значний внесок у
загальну справу розвитку залізничного транспорту й вагонного депо
Ужгород зокрема.
Хай завжди буде благословенна земля, по якій пролягають Ваші
життєві дороги, бо Ви завжди переймаєтесь проблемами людей,
живете їхніми турботами, а працею заслужили щиру повагу,
авторитет і шану.
З нагоди Вашого ювілею прийміть наші найщиріші вітання!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, благополуччя, доброї долі,
гарного настрою!
Нехай оптимізм, натхнення й успіх будуть завжди з Вами!
Нехай у Вашій родині завжди панує затишок і злагода!
Нехай роки лишають по собі лише світлі спогади!

Колектив ВП “Дорожній фізкультурно-спортивний клуб
“Локомотив” і профспілковий комітет вітають колишнього
начальника ДФСК “Локомотив”

Степана Олександровича ЖУРА
із 70-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!

Колектив працівників станції Пісочна вітає

Мирославу Теодозіївну ЯЦУК
та
Миколу Феодосійовича ЯЦУКА
із ювілеєм!
Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат,
Вас вітає станція – Вам сьогодні 50!
Хай життя ваше квітує цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Вас оберігає
від зла, хвороби і журби,
Нехай Господь щедроти посилає
сьогодні, завтра і завжди!

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає пенсіонерів
із 70-річчям!

Діану Петрівну БІЛУ
Богдана Михайловича ТАНЧИНА
Георгія Миколайовича САВУ
із 80-річчям!

Світлану Романівну МИЦИК
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Колектив станції Зборів щиро вітає
квиткового касира станції

Марію Євгенівну ВОВК
із 50-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив Львівської дитячої залізниці
від щирого серця вітає начальника

Дмитра Івановича ВЕНГЕРА
із 50-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел з небес захистить Вас крильми!
До успіху хай Вас ведуть всі дороги –
Цього Вам сьогодні бажаємо ми!

Адміністрація, профком і весь колектив
ВП “Львівська дистанція електропостачання” сердечно
вітають голову профкому

Володимира Михайловича ПАСТЕРНАКА
із 50-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!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 60-річчям!

Івана Гіляровича КАЧМАРА
Наталію Іванівну ШАДРІНУ
Раїсу Володимирівну ЗУБ
із 70-річчям!

Аделію Стефанівну ПРИСТАШ
Леонтія Олександровича КРАВЧУКА
Євгенію Миколаївну КІЙКО
Любов Михайлівну ГРИЦИШИН
із 80-річчям!

Володимира Михайловича УЛИЧА
Ольгу Миколаївну ЛИТВИНЮК
Яніну Мартинівну БОРОНІНУ
Емілію Іванівну МАЙКУТ
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа, многа літ!

Колектив служби локомотивного господарства
вітає квітневих іменинників:

Оксану Ігорівну ПАЗУНЯК
Наталію Михайлівну ПОЛЯНИЦЮ
Олену Вікторівну РУДЕНКО
Наталію Михайлівну МОРОЗ
Володимира Федоровича ГАРГАЯ
Мирослава Павловича ВИСОЦЬКОГО
Андрія Йосиповича ПІНЧАКА
Романа Степановича МАЗУРА
Володимира Романовича ГЕШКА
Юрія Богдановича МАЛОЇДА
Нехай же вам квітує весно-цвіт,
В житті збуваються найкращі мрії!
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!

