ПРИВІТАННЯ

Колективи методично-інформаційного бюро і їдальні
управління залізниці щиро вітають працівника
методично-інформаційного бюро

Ганну Юріївну КУЖДЕБУ
із ювілеєм!
Шумлять літа, як на вітру тополі,
А життя, як довга нива –
Раз є сонце, раз є злива,
Часом снігом замете,
Потім знову розцвіте!
Тож бажаємо Тобі в цей день,
Хай щедро доля нагородить Тебе!
Здоров’я, щастя, миру та натхнення,
Щоб прожити до сотні літ
Під Божим та людським благословенням!
Профспілковий комітет управління будівельно-монтажних
робіт та цивільних споруд №5 ст. Мукачево вітає сторожа

Тетяну Андріївну ГОРНЕЦЬКІ
із 50-річчям!
Довгих років радості й добра,
Хай вам сонечко світить і серце співає,
Хай печаль до серця дороги не знає!
Хай щастя буде у вашому домі,
І радість хай з вами буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Господь Бог дасть на довгі роки!
Керівництво ДТГО “Львівська залізниця” та президія
дорожнього комітету профспілки щиро вітають
заступника начальника залізниці з економічних питань

Юрія Костянтиновича ІЩУКА
із 50-річчям!
Шановний Юрію Костянтиновичу! Вітаємо Вас із
ювілеєм і від щирого серця бажаємо щастя, міцного
здоров’я, достатку, шани і поваги за щоденну працю.
Хай у родині і в сім’ї панують мир і злагода, у душі
– спокій та рівновага, а у справах – професіоналізм,
мудрість і виваженість.
Хай нові здобутки і натхнення до життя та до праці
зроблять неповторним кожен день.
Трудовий колектив ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень”
щиро вітає заступника начальника залізниці з економічних питань

Юрія Костянтиновича ІЩУКА
із 50-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя і благополуччя в
житті, теплих і радісних днів на довгії роки!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!
Нехай наснаги Вам дає земля,
Десятки літ ще мріяти й трудитись!
Хай рідна пісня серце окриля
В здоров’ї й радості до сотні літ прожити!

Колектив служби перевезень сердечно
вітає колишнього інженера

Ольгу Володимирівну НОСОВСЬКУ
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!
Нехай Вас щастя в житті не минає,
Й всміхається небо завжди голубе,
Нехай негаразди обходять світлицю,
І світиться щастям завжди майбуття!
Хай врода жіноча красою іскриться,
І в серці жевріють палкі почуття!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!

Наталію Дмитрівну ПАЗЮК

Адміністрація та профспілковий комітет ПрАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод” щиро вітають заступника
голови правління з фінансів та збуту

Наталію Адамівну ШМІГЕЛЬ
із ювілеєм!
В день особливий вітаємо Вас!
Хай радість в душі розквітає!
Прийміть найщиріші вітання від нас –
Хай усміх в очах Ваших сяє!
Хай сонце дарує проміння своє,
І небо хай буде безхмарним,
Нехай кожен день безліч вражень дає,
Життя щоб було різнобарвним!

Мар’яна Михайловича ПЕТРУХА
із 85-річчям!
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!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

із ювілеєм!
Хай Вам завжди всміхається 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!
Дружина Іванна, дочка Наталя, син Віталій,
племінник Олег зі сім’єю вітають коханого чоловіка,
дорогого батька та шановного дядька

Михайла Степановича ДЕНИШИНА

Миколу Івановича ТЕСЛЬОВИЧА
із 50-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, благії, щасливі літа!

Батьки, чоловік, дочка Наталія з чоловіком Андрієм, син
Володимир з дружиною Валерією, внуки Роман, Анна, Тимур,
свати Світлана з Федором, Лілія зі Сергієм від усієї душі
вітають люблячу доцю, кохану дружину, турботливу
мамочку, найкращу бабусю, шановну сваху
із 55-річчям!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
Колектив телефонної станції ВП “Львівська дистанція
зв’язку” щиро вітає свою колегу

Світлану Миколаївну ПЕЧЕНГСЬКУ

Колектив ВП “Львівська дистанція водопостачання”
щиро вітає заступника начальника дистанції

Валерія Леонідовича ТКАЧУКА

із Днем народження!
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у вічній пісні поля!
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Здоров’я тобі міцного, щастя людського,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
А Господь щасливу долю посилає!

Світлану Миколаївну ПЕЧЕНГСЬКУ

Дружина Марія, дочки Люся та Леся, внучки Роман та Віталік,
невістки Віра та Юля, правнучки Діанка та Соломійка вітають
люблячого чоловіка, батька, дідуся, прадідуся

Колективи господарської служби і їдальні управління
залізниці щиро вітають майстра своєї справи, кухаря їдальні
із 50-річчям!
Тобі п’ятдесят – це зовсім небагато,
Це лише тридцять після двадцяти,
Тож бажаєм в це особливе свято,
Як в юності, міцніти і рости!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
І на своїм столітті ще чарку пити!

Мама Стефа, тато Дмитро, брат Андрій, братова Леся,
похресник Юрчик, племінники Владиславчик, Марічка щиро вітають
дорогу донечку, сестру, братову, хресну, тітку,
заступника головного бухгалтера пасажирського вагонного депо Львів

із 55-річчям!
Сьогодні у Вас ювілейне свято,
І ми Вас щиро вітаємо,
За Ваше чесне і скромне життя
Подяку Вам дружно складаємо!
В роботі, в турботах проходять роки,
Позаду нелегка життєва дорога,
Здоров’я і щастя Вам на майбутнє,
Опіки і ласки від Господа Бога!
Хай Вас люблять рідні, поважають добрі люди,
І Ваш Ангел-Хоронитель завжди з Вами буде!
Дружина Ольга, син Любомир з дружиною, дочка
Мирослава з чоловіком, онуки Ольга з чоловіком, Роман,
Дмитрик та Тарасик і вся велика родина
вітають люблячого чоловіка, батька та дідуся

Петра Дмитровича НАКОНЕЧНОГО
із 75-річчям!
Вік мудрості – сімдесят п’ять –
Настав, як завжди, несподівано!
Попереду багато радісних років,
Книга життя ще не прочитана!
Нехай Вам навколишній світ
Дарує все тільки найкраще!
Нехай живуть у Вашому серці завжди
Доброта, щедрість, великодушність!

СПІВЧУТТЯ

Керівництво ДТГО “Львівська
залізниця”, президія дорожнього комітету профспілки та
весь трудовий колектив залізниці глибоко сумує з приводу
смерті колишнього генерального директора Укрзалізниці
МЕЛЬНИЧУКА
Василя Олексійовича.
Василь Олексійович розпочинав трудову діяльність на
Львівській залізниці оглядачем вагонів на станціях
Чоп та Бурштин. Працював майстром, інженеромтехнологом, начальником пункту технічного обслуговування вагонів, заступником начальника депо
Коломия, начальником вагонного депо Стрий, заступником головного ревізора з безпеки руху поїздів та
автотранспорту.
Згодом Василь Олексійович очолював Львівське
державне підприємство з перевезення вантажів і пасажирів, сумлінно трудився на посадах начальника

Івано-Франківського відділку – заступника начальника
Львівської залізниці, начальника Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці, директора
ДП “Укрзалізничпостач”, заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту, начальника Головного управління безпеки руху
і екології — головного ревізора з безпеки руху поїздів
та автотранспорту Державної адміністрації залізничного транспорту України. Із 29 грудня 2007 року по 17
грудня 2008 року очолював Державну адміністрацію
залізничного транспорту України. Із квітня 2009 року
працював радником прем’єр-міністра України.
У нашій пам’яті Василь Олексійович залишиться
мудрим, вдумливим і розважливим професіоналом,
який добре знав ціну своїй і чужій праці, був мудрим
керівником, надійним колегою і щирим товаришем.
Поділяємо біль втрати з рідними та близькими покійного і висловлюємо наші щирі співчуття. Світла пам’ять про Василя Олексійовича
Мельничука назавжди залишиться у серцях рідних,
близьких та знайомих.

ВП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” сумує
з приводу смерті колишнього начальника Івано-Франківського
відділення Львівської залізниці, колишнього генерального директора Укрзалізниці, Почесного залізничника
МЕЛЬНИЧУКА Василя Олексійовича
і висловлює щире співчуття родині покійного.
Працівники і президія дорожнього комітету профспілки глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови первинної
профспілкової організації локомотивного депо Здолбунів
ПРОМІНСЬКОГО Вілія Івановича
та висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким.
У роботі та в громадській діяльності Вілій Іванович був
здібним організатором, демократичним керівником, здатним
об’єднати і повести за собою людей, завжди прагнув самовдосконалення і професійного розвитку. Був чутливим до будьяких проявів соціальної несправедливості. Неодноразово
обирався депутатом місцевих органів влади, був прикладом громадянської принциповості, вірності обов’язку
народного обранця.
Вілій Іванович назавжди залишиться в нашій пам’яті.

