ПРИВІТАННЯ

Колектив станції Миколаїв–Дністровський
вітає прийомоздавача станції

Колектив Львівської дирекції залізничних перевезень
вітає поїзного диспетчера відділу перевезень

Ірину Василівну МИХАЙЛИШИН

Ірину Степанівну ГЕРМАНОВИЧ

та начальника станції Щирець

із 50-річчям!

Володимира Ігоровича САЛАБАЯ
із одруженням!
Хай над вами небо буде ясним
І сяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування і біди!
Віримо, що в злагоді і мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і щастя Вам бажаєм!
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!

Колектив станції Щирець вітає начальника станції

Володимира Ігоровича САЛАБАЯ

Колектив станції Заболотці
щиро вітає електромеханіка СЦБ

та прийомоздавача станції Миколаїв–Дністровський

Ігоря Петровича КОТЯНСЬКОГО

Ірину Василівну МИХАЙЛИШИН

із 50-річчям!

із одруженням!

Хай кожен день дарує радість
Нехай про Вас забуде старість!
Здоров’я Вам, любові, сили
За все! І що дітей зростили!
Хай береже Господь Вас від біди
Сьогодні, завтра і завжди!

Сьогодні Ви життя з’єднали,
З’єднали руки і серця
І на рушник весільний стали,
Щоб разом йти у майбуття!
Тож хай Вас Бог благословляє
І щирі батьківські слова,
Хай лихо хату обминає,
А доля буде – золота!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ОГОЛОШЕННЯ

Терміново проводиться прийом на роботу працівників
із числа людей, які працюють на Львівській залізниці,
за такими професіями:
водії автотранспортних
засобів при наявності
всіх категорій;
● слюсар з ремонту автомобілів;
● коваль;
●

●
●
●
●
●

шліфувальник;
фрезерувальник;
токар;
мідник;
столяр.

Звертатись за адресою: м. Львів, вул. Базальтова, 2
тел. 6-63-21, 6-64-16
СПІВЧУТТЯ

Керівництво залізниці та президія дорожнього комітету профспілки із сумом та болем зустріли звістку про те, що в розквіті сил
несподівано й незбагненно пішов із життя головний лікар дорожньої
стоматологічної поліклініки ст. Львів
БАРАБАШ Олег Васильович.
Увесь трудовий шлях Олега Васильовича нерозривно пов’язаний
зі Львівською залізницею. Обіймаючи різні посади – від інтерна у
далеких 80-х до сучасного керівника поліклініки – Олег Васильович
зарекомендував себе як лікар-професіонал і як вправний менеджер – завжди був готовий прийти на допомогу кожному, хто її
потребував.
Олега Васильовича Барабаша пам’ятатимуть усі, кому пощастило разом працювати чи бути із ним знайомим за професійних чи звичайних життєвих обставин. Щира повага, любов і світла пам’ять про
професіонала – медика, керівника – назавжди залишиться у серцях,
друзів, колег, залізничників.
Поділяємо біль втрати з усіма, хто знав, любив і поважав цю добру і щиру людину.
Колектив дорожньої стоматологічної поліклініки ст. Львів сумує
з приводу непоправної втрати –
20 вересня 2010
року передчасно
перестало битися серце прекрасного
лікаря, чуйного талановитого чоловіка
– головного лікаря поліклініки
БАРАБАША Олега Васильовича.
Попри цілодобову лікарську і господарську зайнятість, надзвичайну
працьовитість Олег Васильович завжди
був уважним та доброзичливим до колег і пацієнтів. Несподівано обірвалося
насичене добрими справами життя, яке
до останку було присвячене людям,
улюбленій справі, залізниці, рідній землі й Україні.
Воістину першими Господь забирає до себе найкращих. Світла пам’ять
про нашого колегу і керівника, Людину
з великої літери Олега Васильовича
Барабаша завжди буде з нами.

● Посвідчення ЛВ №439941, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2010 р. та приміський
квиток ф.4 №011787, виданий квитковим бюро ст. Рівне у
2011 р. ЛІВСТУКУ О.Л.
● Посвідчення ЛВ №370445, видане ВП “Ковельська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2009 р. КРАВЧИКУ М.В.
СПІВЧУТТЯ

Львівська обласна організація партії
“Відродження” висловлює щире співчуття
рідним і близьким з приводу непоправної
втрати – передчасної смерті
БАРАБАША Олега Васильовича.
Пішла з життя прекрасна людина, грамотний спеціаліст, відмінний керівник, друг.
Пам’ять про нього залишиться в наших
серцях назавжди.
Колектив ДЗ “Дорожня поліклініка ДТГО
“Львівська залізниця” висловлює щирі
співчуття родині та друзям з приводу передчасної смерті головного лікаря дорожньої
стоматологічної поліклініки ст. Львів
БАРАБАША Олега Васильовича.
Вічна йому пам’ять.
Колектив ВП “Відділкова стоматологічна
поліклініка ст. Ужгород ДТГО “Львівська залізниця” висловлює щирі співчуття родині з
приводу передчасної смерті головного лікаря
ВП “Дорожня стоматологічна поліклініка ст. Львів”
БАРАБАША Олега Васильовича.

Колектив медичної служби з сумом сприйняв звістку
про те, що не стало прекрасної людини, головного лікаря
дорожньої стоматологічної поліклініки станції Львів
БАРАБАША Олега Васильовича.
Пішла з життя чудова людина, кваліфікований спеціаліст,
наставник. Працівники медичної служби запам’ятають Олега
Васильовича завжди уважним, ввічливим, енергійним, добрим та чуйним лікарем, колегою.
Сумуємо з приводу тяжкої втрати та висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким, колективу поліклініки.
З почуттям глибокої скорботи колектив редакції газети “Львівський залізничник” сприйняв звістку про передчасну смерть головного лікаря дорожньої стоматологічної
поліклініки ст. Львів
БАРАБАША Олега Васильовича.
Пішов з життя добропорядний, виважений, чуйний чоловік
– яскрава особистість. Він завжди надихав колег своєю життєрадісністю, цікавими ідеями, слушними порадами та спрямовував усі сили на їх втілення, щедро ділився професійним
досвідом. Світла пам’ять про лікаря-професіонала, доброго
товариша і друга назавжди залишиться у наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття з приводу тяжкої втрати
– рідним та близьким Олега Васильовича. Поділяємо Ваше
горе, сумуємо разом із Вами у тяжку годину.

Чоловік Василь Дмитрович, син Віталій, невістка Ліля,
внучок Дімка щиро вітають люблячу дружину, матусю,
бабусю, інженера з організації та нормування праці,
голову первинної профспілкової організації
ВП “Чернівецька дистанція лісонасаджень”

Марію Василівну СОЛОТВІНСЬКУ
із ювілеєм!
Летять літа, мов білі журавлі,
Дзвенять, мов ті волошечки у житі,
Та не зникає слід їх на землі,
Для добрих справ вони були прожиті!
А Ваші роки й руки кожну мить
Свою любов і працю віддавали
Сім’ї й роботі. Тож від нас прийміть
Ці найщиріші привітання!
Здоров’я, щастя зичим на віки,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив станції Гірник вітає чергову по станції

Ірину Михайлівну КІЧУН
із 55-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!

Колектив ВП “Станція Клепарів”
щиро вітає головного інженера станції

Богдана Володимировича КУЗЯ
із 50-річчям!
Всього, що прекрасне є у житті
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Колектив служби вагонного господарства щиро вітає
колишнього помічника начальника служби з кадрів

Григорія Дмитровича ЛЯЛЬКУ
із ювілеєм!
Нехай душа 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 вічно молода душа!

