ПРИВІТАННЯ

Колектив відокремленого підрозділу “Служба електропостачання”
щиро вітає головного бухгалтера відокремленого підрозділу
“Будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання”

Трудовий колектив Центру науково-технічної
інформації і бібліотечно-бібліографічного
обслуговування щиро вітає друкарку 1-ї категорії

Лідію Іванівну БАБІЙ

Марію Петрівну СОВУ

із 50-річчям!

із 55-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.

Адміністрація, профспілковий комітет ВП “Будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання”, колеги та друзі по роботі
щиро вітають головного бухгалтера

Лідію Іванівну БАБІЙ
із ювілеєм!
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!

Подруги Оля, Іра, Наталя, Оксана, Галя, Марійка, Надя,
Уляна від щирого серця вітають інженера ІІ категорії
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”

Галину Львівну БОЙКО
із 50-річчям!

Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі,
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!
Хай Матір Божа тебе охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

Колектив відділу прикордонних станцій
Інформаційно-обчислювального центру сердечно
вітає колегу інженера ІІ категорії

Галину Львівну БОЙКО
із ювілеєм!

Закувала зозуля в саду –
Сповістила про радісну дату,
Хай дарує серцю весну
Ювілею урочисте свято!
Усміхається щастям життя
У безмежжі краси і любові,
І хай довгі, прекрасні літа
Квітнуть, наче троянди чудові!

Колектив та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород” сердечно вітає слюсаря-ремонтника ППВ Батьово

Шандора Андрійовича ТОВТА
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!

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Щоби щастя крокувало з Вами
І сповняло радістю Ваш дім,
Хай весна Вам додає наснаги,
Сміх хай буде вірним другом у житті!

Профспілковий комітет вагонного депо Дрогобич
вітає колишнього майстра колісного цеху, учасника
бойових дій Великої Вітчизняної війни

Михайла Івановича ГУКА
із 85-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 будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив станції Куликів щиро вітає чергову по станції

Теодозію Іванівну НЕДОВІЗ
із 50-річчям!
Хай шанують Вас усюди,
Бог здоров’я хай дає,
А зозуля сто літ накує!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням!
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Кохану дружину, люблячу матусю
та турботливу доню Оксану Баїк
вітають із Днем народження її
чоловік, діти та мама.
Любов хай в серці запанує,
В оселі – щастя і добро,
Хай Божа ласка подарує
Безмежну радість і тепло!

Дякуємо Тобі за те, що Ти в нас є.
Ми Тебе дуже любимо!!!

Мама Анна, тато Василь, брат Петро та подруга
Соломія вітають старшого електромеханіка
Львівської дистанції сигналізації і зв’язку станції Львів

Віталія Васильовича ФЕДОРКІВА
із 30-річчям!

Бажаємо, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне з тобою залишалося,
Все погане пішло в небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові й удачі!

Колектив ВП “Ужгородський відділ
матеріально-технічного постачання” щиро вітає
колишнього головного бухгалтера

Ганну Василівну ГОНЧАРОВУ
із 60-річчям!
У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін!
Дозвольте й нам Вас привітати –
Від колективу Вам – низький уклін!
Міцного здоров’я з роси і води
У нинішній день і в майбутні часи!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Чоловік Микола, дочка Мар’яна, внучка Софійка та
зять Микола, дочка Наталя з внучками вітають
дорогу маму та бабусю, кохану дружину, провідника
пасажирських вагонів ст. Львів

Катерину Іванівну ВОЛОЩАК
із 50-річчям!
Летять роки, мов бистрі коні,
І не повернуться назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам минає – 50!
Не сумуйте, що роки минають,
Що на скроні лягла сивина,
З ювілеєм Вас, рідна, вітаєм,
Щиро зичимо щастя й добра!
Бажаєм довго-довго жити,
Усіх онуків одружити,
Щасливій долі усміхатися,
Правнуків діждатися!

Колектив ремонтно-ревізійної дільниці Львівської
дистанції електропостачання вітає електромеханіка

Оксану Яківну БАЇК
із ювілеєм!
Хай дні ідуть з повагою й любов’ю
Серед людської шани та хвали,
І проживіть у доброму здоров’ї
Хоча би до столітньої пори!
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ
“Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”
ДТГО “Львівська залізниця”
має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
● електромеханіка СЦБ;
● електромеханіка зв’язку;
● електромеханіка радіозв’язку;
● електромонтера СЦБ;
● електромонтера зв’язку;
● кабельника-спаювальника;
● водія автомобіля;
● слюсаря з ремонту автомобілів;
● водія дрезини;
● тракториста;
● токаря;
● прибиральника виробничих приміщень.

Прийом на вакантні посади здійснюється шляхом переводу працівників з інших відокремлених
підрозділів залізниці.
Телефон для довідок: 47-21-52.

СПІВЧУТТЯ

Від колишнього редактора газети “Львівський залізничник” Анатолія Гороховського зі Сполучених Штатів Америки
надійшла сумна звістка про те, що 30 березня 2012 року після
тривалої і важкої хвороби померла колишня коректор газети
“Львівський залізничник”
Софія Самойлівна КОРПАЛ.
Упродовж десяти років вона сумлінно виконувала
обов’язки коректора, постійно дбала, щоб у залізничній газеті
не було помилок.
Софія Корпал закінчила Львівський поліграфічний інститут, працювала за фахом у місцевих львівських видавництвах. Вона рано стала вдовою і сама виховувала двох
малолітніх дочок.
Анатолій Гороховський повідомив, що свого часу приймав Софію Корпал на роботу в редакцію газети “Львівський
залізничник”, відзначив її сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, вона користувалася повагою у
колег по роботі.
Нинішній склад редакції газети “Львівський залізничник” сумує з приводу смерті Софії Корпал і висловлює щирі
співчуття рідним та близьким покійної.
Світла пам’ять про Софію Корпал назавжди залишиться в
серцях усіх, хто її знав, поважав і любив.

Колектив служби з управління
майновими та земельними ресурсами глибоко сумує та висловлює
щирі співчуття працівникам служби
Тетяні Петрівні Вариводі та Галині
Євгеніївні Вариводі з приводу передчасної смерті чоловіка та батька
ВАРИВОДИ Євгена Івановича,
працівника Львівської дистанції водопостачання. Поділяємо Ваше горе,
сумуємо разом з Вами у тяжку годину.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №464420, видане
ВП “Служба приміських пасажирських перевезень” у 2011 р. МЕЛЬНИЧУКУ Н.О.
● Приміський квиток ф.4уч. №006464,
виданий квитковим бюро ст. Мукачево у
2011 р. КУЧІНЦІ В.В
● Посвідчення ЛВ №491037 (2011 р.)
та приміський квиток ф.4 №009012
(2012 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” КОТУ І.Т

