ПРИВІТАННЯ

Трудовий колектив Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро
вітає завідувача копіювально-розмножувального бюро

Випускники 1984 року Львівського технікуму
залізничного транспорту групи Д-89 вітають чергового
по станції Теребовля

Марію Михайлівну ІЗЬО

Богдана Зеновійовича
ВОЙНАРОВСЬКОГО

із 50-річчям!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

із ювілеєм!
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай Матір Божа вас охороняє,
Господь Вам щастя й сили посилає
На многії, благії, щедрії літа!

Колектив станції Стоянів вітає
чергову по станції і голову профкому

Жіночий колектив ТО-2 моторвагонного
депо Львів вітає майстра

Оксану Романівну ПАЧКОВСЬКУ

Ігоря Романовича ЛИЦЮКА

із Днем народження!
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 успіхи у ріднім колективі!
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Дружина Надія, доньки Катруся та Леся з чоловіком
Віталієм та вся родина щиро вітають коханого
чоловіка та люблячого батька

Зіновія Миколайовича КУЗИКА

із 45-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 Чопської виробничої дільниці ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” вітає начальника підрозділу

Зіновія Миколайовича КУЗИКА

із ювілеєм!
Тобі сьогодні, рідний, 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі!

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” вітають начальника дистанції

Зіновія Миколайовича КУЗИКА
із 50-річчям!

Допоки сонце світить з висоти,
Птахи щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!

із 50-річчям!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема!
Хай Матір Божа береже Вас всюди,
Хай Вас шанують добрі люди,
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога!

Адміністрація та профспілковий комітет локомотивного депо Ковель вітають машиніста-інструктора
локомотивних бригад, заступника голови профкому

Юрія Демидовича МАРКОВСЬКОГО
із 50-річчям!
Вам лише п’ятдесят! Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята,
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі до праці готові,
Коли мудрість зоріє у кожному слові,
Тож живіть іще стільки ж
у шані й здоров’ї!

Служба комерційної роботи та маркетингу
сердечно вітає начальника ВП “Львівська механізована
дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт”

Зіновія Миколайовича КУЗИКА
із 50-річчям!

Хай з Вами будуть успіх і добро,
Щоб радісним, легким життя було!
Бажаємо Вам щастя і достатку,
У всіх ділах удачі і порядку!
З нагоди свята зичимо Вам щиро
Здоров’я, спокою та миру!

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4 №001354,
виданий
квитковим
бюро
ст. Мукачево у 2012 р. ЯРЕМІ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №001279,
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Мукачево у 2012 р. ПАНЦЮ В.Ф.
● Приміський квиток ф.4 №010770,
виданий ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2012 р. ДАЦКУ І.В.
● Приміський квиток ф.4 №010513,
виданий ВП “Дорожня ремонтноексплуатаційна автобаза” у 2012 р.
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(2013 р.), видані ВП “Локомотивне
депо Львів” ГОЛДАК М.О.
● Посвідчення ЛВ №437689, видане ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2011 р. ГЛАДЮКУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №495249 та приміський квиток ф.4 №008012, видані ВП “Локомотивне депо Львів” у
2012 р. РОЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛРЗ №003692,
видане ПРаТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2010 р.
СМОКОРОВСЬКОМУ В.Б.
● Приміський квиток ф.4 №007113,
виданий ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2012 р. КОРОЛЮ П.Я.
● Посвідчення ЛВ №477576, видане ВП “Вагонне депо Ужгород”
у 2012 р., та приміський квиток
ф.4 №001187, виданий квитковим бюро ст. Мукачево на 2013 р.
КОСТИКУ Ю.Ю.
● Приміський квиток ф.4 №007476,
виданий ВП “Вокзал станції Львів” у
2012 р. РАУ Я.П.

Колектив Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування та Рада ветеранів
Львівської залізниці щиро вітають колишнього бібліотекаря

Ніну Олександрівну КІЯК
із 75-річчям!
Бажаєм щастя Вам людського,
Здоров’я зичимо міцного!
Хай доля добра і ясна
Несе Вам радощі з собою,
Хай Вам всміхається весна
З її одвічною красою!

Адміністрація та профспілковий комітет Чортківської
дистанції колії вітають шляхового майстра

Михайла Романовича КУРИЛЮКА
із 60-річчям!
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!

