ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №508477, видане ВП “Тернопільська дирекція
залізничних перевезень” у 2012 р.
ГОРИНІН Г.Є.
● Посвідчення ЛВ №495605, видане ВП “Вокзал станції ІваноФранківськ” у 2012 р. ГРИНЮК С.І.
● Посвідчення ЛВ №517176, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2013 р.
БАБИЧ О.О.
● Посвідчення ЛВ №469406, видане ВП “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа “Локомотив” у
2012 р. КОЗАКУ О.Б.
● Приміський квиток ф.4 №012287,
виданий ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2012 р. БАКУС М.В.
● Посвідчення ЛВ №495028, видане ВП “Локомотивне депо Львів” у
2011 р. ЖИДИКУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №525684, видане ВП “Локомотивне депо Чернівці”
у 2013 р. НИКИФОРЧИНУ П.М.
● Посвідчення ЛВ №436118, видане ВП “Рівненська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
ШЕПТУР З.В.
● Посвідчення ЛВ №334153, видане ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2009 р. КОВАЛЬЧУКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №440107, видане ВП “Рівненська дистанція
колії” у 2011 р., та приміський квиток ф.4 №018569, виданий квитковим бюро ст. Рівне на 2013 р.
ДАШКУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №411837,
видане ДЗ “Відділкова лікарня
станції Івано-Франківськ” у 2013 р.
БЕЛЕЮ В.В.
● Посвідчення ЛВ №464819, видане ВП “Моторвагонне депо Львів” у
2011 р. СЕНЮКУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ №442867, видане ВП “Колійна машинна станція
№274” у 2012 р. ЛИПІ Р.П.
● Посвідчення ЛВ №477857,
видане ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця”
у 2012 р. МАРУШЦІ І.В.
● Посвідчення ЛВ №524267, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2013 р. КОСТІВУ А.М.
● Посвідчення ЛВ №431897
(2010 р.) та приміський квиток
ф.4 №007626 (2013 р.), видані
ВП “Стрийська дистанція колії”
ПОВХАНИЧУ В.О.
● Посвідчення ЛВ №416025, видане ВП “Львівський центр механізації колійних робіт” у 2011 р.
ПОПІВУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №528939, видане ВП “Львівський центр механізації колійних робіт” у 2013 р.
ПЕЛЬЧАРСЬКОМУ М.Т.
● Посвідчення ЛВ №463932, видане ВП “Станція Львів” у 2012 р.
БАРДАК А.К.
● Посвідчення ЛВ №362517, видане ВП “Вокзал станції Львів” у 2012
р. ПАРТИЦІ О.С.
● Посвідчення ЛВ №437347, видане ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2011 р., та свідоцтво про
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування ААЛ
№110302, видане Пенсійним фондом України КОСТИШИН Г.Д.
● Посвідчення ЛВ №461546, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2012 р.
КУЧУКУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №461789, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р.
ТОМІНЦЮ І.М.
● Посвідчення ЛВ №518516,
видане
ВП
“Коломийська
дистанція колії” у 2013 р.
НИКИФОРУКУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №435057,
видане ВП “Станція Здолбунів”
у 2012 р. СОЛТИС О.М.
● Посвідчення ЛВ №420022, видане ВП “Господарська служба” у
2010 р. КАЛИНОВСЬКОМУ В.П.
● Посвідчення ЛВ №475401,
видане ВП “Мукачівський загін
воєнізованої охорони” у 2011 р., та
приміський квиток ф.4 №001339,
виданий квитковим бюро ст.
Мукачево у 2013 р. ГИРИЧУ В.М.

ПРИВІТАННЯ

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів підприємств дирекції

Колектив дорожньої стоматологічної
поліклініки щиро вітає медичного реєстратора

із 80-річчям!

Ольгу Іванівну ЯРЕМКО

Олега Івановича БОЙЧУКА
Василя Миколайовича ДЕНЕГУ
Ярослава Федоровича МЛИНОВСЬКОГО
Зеновія Михайловича КОВАЛЯ
Ярослава Григоровича МАТЮШИНА
із 70-річчям!

Ірину Петрівну КОШУЛИНСЬКУ
із 60-річчям!

Галину Василівну МОЗІЛЬ
Богдана Івановича КОШУЛИНСЬКОГО
Василя Леонідовича ЦАРИКА
Марію Павлівну СОРОКОВСЬКУ
Марію Михайлівну КЛЮЧНИК
Тетяну Федорівну ПЕТРОВСЬКУ
Тамару Дмитрівну МИСИК
Галину Михайлівну ПІХОТУ
Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло,
Весною буяла душі доброта!
Любові, добра Вам та чистого неба
І просто людського тепла!

Донька Дарія, син Володимир, зять Ярослав, невістка Євгенія,
внуки Ігор, Тарас із дружиною Юлією, Наталя з чоловіком Ігорем і
правнучка Яна та вся велика родина вітає дорогих батьків, бабусю
та дідуся, жителів селища Великий Любінь

Ігоря Павловича та
Ганну Йосипівну ЩЕРБАНІВ
із золотим весіллям!
Сьогодні у нас в хаті радісне свято –
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно зібралися Вас привітати,
Здоров’я і щастя обом побажати!
Спасибі, рідненькі, за щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров’я міцного, радісних днів
На многая і благая літа!

Організація ветеранів Управління Львівської
залізниці вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

Олександра Романовича БУРУХІНА
Олену Карпівну АНДРЕЄВУ
Наталію Миколаївну МАТЯШ
із 60-річчям!

Людмилу Федорівну МАНЬКОВСЬКУ
Ольгу Володимирівну КОВАЛЬ
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

із 55-річчям!
Бажаєм Вам, щоб кожне побажання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага та визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Від сонця й вітру, із роси й води!

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 80-річчям!

Миколу Павловича НАГІРНОГО
Степанію Миколаївну СТЕФАНИШИН
Михайла Андрійовича КАЛУЖНОГО
Зенона Теодоровича НОРИЧКА
із 70-річчям!

Марію Броніславівну ВЕРЕМІЙ
Романа Мироновича КУЛИНИЧА
Стефанію Володимирівну БЕЛОЗЬОРОВУ
Дарію Степанівну КОЛОДІЙ
із 60-річчям!

Марію Дмитрівну ГОЛУБ
Лесю Володимирівну ПУЛИК
Наталію Степанівну ІВАНЕЙКО
Нехай кожна мить буде повна надії,
І нехай пощастить здійснити всі мрії,
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко і просто!

Дорожня профспілкова організація Львівської залізниці
щиро вітає колишнього голову профкому
Самбірської дистанції електропостачання

Богдана Степановича ЛЄРНАТОВИЧА
із 70-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Львівська дистанція зв’язку” запрошує на роботу по переводу з інших підрозділів Львівської залізниці та інвалідів загального захворювання з відповідною освітою на вакантну посаду
електромеханіка електрозв’язку на ст. Кам’янка-Бузька.
Тел. для довідок: начальник (032) 226-42-00; відділ кадрів (032) 226-50-59
СПІВЧУТТЯ

Адміністрація та профспілковий комітет ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів та служба вагонного господарства залізниці висловлюють щирі співчуття заступнику начальника Львівської
залізниці Мирону Степановичу Дацку з приводу смерті батька
Дацка Степана Григоровича.
Колектив дорожньої ремонтно-експлуатаційної автобази сумує
з приводу смерті колишнього працівника, Почесного залізничника
ПРУСА Григорія Михайловича
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав, любив і
поважав Григорія Михайловича. В нашій пам’яті він назавжди залишиться добрим, щирим та порядним чоловіком.
З невимовним сумом довідалася я про те, що не стало серед нас
ПРУСА Григорія Михайловича –
чоловіка, що поєднував у собі професіоналізм, порядність та відданість залізничній справі.
Григорій Михайлович віддав залізничному автопідприємству
43 роки життя, проїхав сотні тисяч кілометрів і вдень, і вночі, завжди
ставив роботу понад усе.
Світла пам’ять про Пруса Григорія Михайловича назавжди залишиться в наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Жанна Кірпа з родиною
Колектив служби з управління майновими та земельними ресурсами висловлює щирі співчуття інженеру служби Тетяні Василівні
Куляші з приводу непоправної втрати – смерті батька Музики
Василя Сафроновича.

