ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишнього машиніста тепловоза
локомотивного депо Коломия

Михайла Васильовича НЕПИЙВОДУ
із 80-річчям!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
Хай сили та наснаги прибуває,
Нехай душа не осипає цвіт,
У серці радість не вгаває,
І хай Вам Бог допомагає!

Дружина, сини, невістки, внуки та правнуки щиро
вітають чоловіка, батька, дідуся та прадідуся,
засновника понад 130-річної династії залізничників

Василя Миколайовича ЧЕРНЕГУ

Керівництво, профспілковий комітет, працівники вагонного
депо Дрогобич вітають колишнього головного інженера

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Вагонне
депо Ужгород” щиро вітають кранівника ППВ Батьово

Івана Андрійовича ЧИГРИНСЬКОГО

Федора Балажовича ТОВТА

із 80-річчям!
Шановний Іване Андрійовичу!
Від щирого серця зичимо Вам здоров’я, радості в житті та Божого благословення!
У вагонному депо Дрогобич Ви пропрацювали 43 роки. Трудову діяльність розпочали
бригадиром у заготівельно-допоміжному цеху.
Багато років Ви ефективно працювали, самі
навчались і навчали інших. Ви мали світлий
розум, інтуїцію та силу волі. Вас пам’ятають
у депо, робітники пишаються тим, що працювали разом із Вами. Ви здібний, мудрий, обдарований фахівець,
вимогливий до себе та до інших. Ви належите до тих людей, які
всього, що мають у житті, досягли самі. Вам притаманні чесність, справедливість, порядність, відчуття щирої любові до
рідного краю.
Бажаємо Вам міцного здоров’я та завжди бути разом із нами!

із 80-річчям!
Нехай душа ніколи не старіє
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль!
Здоров’я міцного бажаємо щиро,
Ласки від Бога, від людей – добра
На многії і довгії щасливі літа!

Колектив самостійного відділу з приймання рухомого
складу вітає інженера з приймання локомотивів відділу

Володимира Михайловича ЛАБІНСЬКОГО
та провідницю моторвагонного депо Здолбунів

Ірину Вадимівну МАЛІЄНКО
із одруженням!
Бажаєм того, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця!
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!
Хай дні Ваші будуть веселі, щасливі,
Хай родяться діти здорові, вродливі!
Хай вірних Вам друзів життя посилає,
А щира любов у серцях не згасає!

Адміністрація ВП “Івано-Франківська дирекція
залізничних перевезень”, територіальний комітет
профспілки вітають начальника фінансово-економічного
відділу дирекції, почесного залізничника

Ігоря Юрійовича ПОПИКА
із 60-річчям!
Шановний Ігоре Юрійовичу!
Прийміть щиросердечні вітання з 60-річчям від Дня народження!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток залізниці, за це Вас поважають
друзі та колеги. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами, досягати разом професійних висот.
Нехай доля шле Вам добро та щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому
життєвому шляху. Живіть довго в щасті, благополуччі та при
доброму здоров’ї!
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!

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

Антоніну Іванівну БЕРЕЖНЯК
Марію Олексіївну МАРКО
Михайлину Петрівну ПАУК
Марію Миколаївну ПОКУСАЙ
Катерину Миколаївну ПОПІВНЯК
Галину Михайлівну ХІМКО
Ганну Михайлівну ХРОМИШИН
В’ячеслава Степановича ЮЩАКА
із 70-річчям!

Наталію Василівну БЕШЛЕЙ
Анну Миколаївну МИКИТИН
Анатолія Анатолійовича РЕДІНА
Ольгу Миколаївну ШПАК
із 80-річчям!

Любов Петрівну ВІЛЮРУ
Володимиру Теодорівну ГОРАЙ
Віру Йосипівну ЗАВОДСЬКУ
Петра Івановича МАРЦІНЯКА
Стефанію Юріївну ПАГУТУ
Семена Леоновича ПОПОВИЧА
Олександру Павлівну ФЕДОРІВ
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №448312 та службовий квиток
ф.3 №011981, видані ВП “Управління будівельномонтажних робіт і цивільних споруд №6” у 2011 р.
ТХОРОВСЬКОМУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №418378, видане ВП “Ужгородська
дирекція залізничних перевезень” у 2009 р.
АНДРАШКУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №413188 та службовий квиток ф.3
№010656, видані ВП “Львівська дистанція електропостачання” у 2011 р. ЖУКУ З.М.
● Посвідчення
ЛВ
№372648,
видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2008 р.
АНДРУХОВИЧУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №360933, видане ВП “ІваноФранківська дистанція колії” у 2009 р. ДИМИДУ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №451857 (2010 р.) та приміський квиток ф.4 №002079 (2011 р.), видані
ВП “Локомотивне депо Мукачево” ГРЕБУ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №077366, виданий
ВП “Локомотивне депо Мукачево” у 2011 р.
ВЯЧАЛУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №463388, видане Управлінням
Львівської залізниці у 2011 р. БІЛОМУ Б.М.
● Посвідчення ЛВ №149634 та службовий квиток ф.3
№010430, видані ВП “Львівська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт” у 2011 р.
АНДРУШКУ Ю.Є.

із 55-річчям!
Родина хай буде здорова й багата!
Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
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!

Колектив пасажирського сектору
ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень” щиро вітає інженера ІІ категорії

Надію Миколаївну ШВИГІНУ
із Днем народження!
Хай квітнуть у серці трояндами ніжно
Надія, любов і палкі почуття!
Хай буде яскравим, завжди дивовижним
І дуже щасливим все твоє життя!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає!
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки осіняє!

Колеги по роботі Володя та Марічка щиро вітають
чергову по переїзду ПД-1 Самбірської дистанції колії

Євгенію Андріївну САВЧАК
із ювілеєм!
Кажуть, що в 55 – жінка знов цвіте, мов сад,
Втім, як бачимо усі, Ви завжди у всій красі!
Вас з нагоди ювілею ми віншуєм, як лілею,
І здоров’я Вам міцного, ще й всіляких благ до нього!
Хай здійсняться сподівання, а в душі горить кохання,
І щоб любий чоловік на руках носив весь вік!
А в кінці ми Вам бажаєм, щоб життя здавалось раєм,
Хай багато ясних літ щедро Вам дарує світ!

Керівництво та профспілковий комітет
ВП “Вагонне депо Ужгород” щиро вітають
старшого оглядача вагонів ППВ Батьово

Олександра Олександровича
СІЛЬВАШІ
із 55-річчям!
Хай кожен рік, що прийде ще в житті,
Принесе Вам доробки золоті!
І щоб добра й душевного тепла
Ніяка буря з серця не змела!
Здоров’я, щастя зичим на роки,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
СПІВЧУТТЯ

Рада об’єднання ветеранів війни та праці сумує
і висловлює співчуття рідним і близьким з приводу
смерті 26 вересня 2011 р. РЯБОКОБИЛИ Миколи
Никифоровича, колишнього голови ревізійної комісії
об’єднання ветеранів.

Працівники дорожнього комітету профспілки, голови
профкомів із сумом і болем зустріли звістку про смерть
на 82-му році життя глибоко порядної людини, чуйного
товариша, прекрасного господарника, професіонала
РЯБОКОБИЛИ
Миколи Никифоровича,
колишнього завідувача фінансовим відділом дорожнього комітету профспілки.
Микола Никифорович мав незаперечний авторитет
у всіх, з ким працював і спілкувався. Принциповість і
вимогливість були характерними у його ставленні до
справи. Любив громадське життя, любив колектив, був
прикладом для кількох поколінь залізничників.
Розділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та висловлюємо найщиріші співчуття.
Світла пам’ять про Миколу Никифоровича назавжди залишається в наших серцях та серцях тих, хто мав
щастя спілкуватися з ним, учитися у нього добра і мудрості, усіх, хто його знав.
Колектив відділу з організації тендерних закупівель
висловлює щирі співчуття заступнику начальника відділу Людмилі Дмитрівні Філіпських з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
Колектив служби кадрів, навчальних закладів та
соціальних питань з глибоким сумом сповіщає про
смерть колишнього старшого інженера служби
ФЕДОТКІНА Олександра Дмитровича
та висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.

