Нещодавно зразковий вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” вперше побував на
міжнародному дитячому фестивалі у Туреччині
в місті Фетхіє. Фестиваль не визначав переможців, а запросив творчі колективи з різних
країн продемонструвати свої фольклорні хореографічні досягнення.
Вперше цей дитячий фестиваль запросив дітей віком від 8 до 14 років з різних держав світу до Туреччини
у 1979 році, який ООН оголосила Міжнародним роком
дітей. Учасниками першого фестивалю стали діти з
п’яти держав світу, а цього року – із понад двадцятьох,
серед яких і гості з України. Нашу державу цього разу
представляли 12 юних артистів середньої групи зразкового вокально-хореографічного ансамблю залізниці
“Сонечко” під керівництвом заслуженого працівника
культури України Марії Горностай.
Традиційно під час фестивальних днів усі діти
живуть у турецьких сім’ях, ближче знайомляться з
культурою і традиціями цієї сонячної держави. Кожен
колектив відчуває надзвичайну турботу й опіку до
себе. Львівським “Сонечком” опікувався віце-президент фестивалю Мустафа Юксел. “Він та його дружина Наталі, яка була нашим перекладачем, приділяли
дітям багато уваги, організовували для них екскурсії,
– із захопленням розповідає Марія Горностай. – Ми
їм дуже вдячні за таку турботу. Наші діти побували у
Стамбулі, де зустрічалися з консулом України, також у
Голубій мечеті, у Софіївському соборі, у султанському
палаці Топкапи. Побачивши таке ставлення до дітей,
щиро позаздрили дітям Туреччини, які мають стільки
уваги й любові від держави”.
Туреччина часто проводить дитячі фестивалі,
на їхньому відкритті завжди присутні мер міста, який
приймає захід, губернатор та численні спонсори.
Життя у курортному Фетхіє немовби завмирає, коли
учасники в національних костюмах проходять вулицями міста під час відкриття фестивалю, зупиняється
весь транспорт: місто живе фестивалем. Літні сцени
для концертних виступів облаштовують зі смаком,
тут же розставляють стільці, і одразу збирається
багато глядачів. Львів’яни зачарували присутніх
своїми найяскравішими вокально-хореографічними композиціями “Карпатська веселкова” та “Родом
ми з Галичини”. Українські діти вирізнялися гарними

Колектив спеціальної служби залізниці вітає
начальника спеціального сектора Львівської
дирекції залізничних перевезень

Світлану Леонтіївну НІКІТСЬКУ

костюмами і своєю харизмою. А львів’янам сподобалися виступи танцювальних колективів з Індонезії та
Туреччини.
Туреччина вразила українських дітей своєю неповторністю, поєднанням європейського стилю життя
і східного колориту. Катаючись на яхті, діти милувалися красою чудових пляжів та білих будиночків, а ще
чудовими соснами, які ростуть за 3-4 метри від моря.
“Мешканці Фетхіє та інших турецьких курортних міст,
дбають про екологію, – продовжує Марія Горностай.
– У них розвинений велосипедний спорт, люди їздять
електромобілями”.
А вже в рідному Львові на “Сонечко” чекав виступ
у Львівському парку культури імені Б. Хмельницького
на дитячому хореографічному святі з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей, у якому взяли участь
багато інших хореографічних колективів міста. Сім
років тому Марія Горностай започаткувала це хореографічне свято за сприяння Львівського обласного
відділення Національної хореографічної спілки. З того
часу такі концертні виступи хореографічних колективів
Львова є своєрідним звітом роботи упродовж усього
навчального року.
Зразковий вокально-хореографічний ансамбль
“Сонечко” із задоволенням знайомить світ з українським хореографічним мистецтвом.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
На фото: “Сонечко” у турецькому Фетхіє

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 2-8 ЛИПНЯ
Упродовж 2-8 липня на більшій частині території залізниці переважатиме помірно тепла,
нестійка погода. У п’ятницю короткочасні дощі, з
грозами, вдень подекуди з градом та шквалами.
Вітер північно-західний від слабкого до помірного, при грозі поривчастий. Температура вночі
11-16°, вдень 20-25°, при проясненнях до 27°,
на Закарпатті місцями 25-30° тепла. У суботу
вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень
у східних районах магістралі грозові дощі, на
Рівненщині – сильні зливи, у західних районах
місцями грози. У неділю дощитиме на всій території залізниці, місцями можливі грози, в окремих
районах град і шквали. Температура вночі 10-15°,

вдень 21-26°, на Закарпатті і Волині місцями до 28° тепла.
У понеділок-середу вночі та вдень місцями короткочасні дощі з грозами, подекуди із сильними
зливами, градом і шквалами. Температура вночі
11-16°, вдень до 22-27°, при проясненнях місцями
до 29°. У горах вночі місцями 7-9°, вдень 19-23°
тепла. 7 липня пониження денної температури до
19-24°, на Закарпатті 21-26° тепла.
Надалі переважно без опадів. Температура
вночі істотно не зміниться, вдень знову підвищиться до 16-21°, на Закарпатті до 28° тепла.

із 50-річчям!
Хай молодість Ваша ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах!
Хай лиш хороше, радісне, привітне
Вам у житті перетинає шлях!
Хай цвіте й не в’яне із роками доля,
Хай щасливих літ зозуля накує,
Хай роса дасть сили, а вода здоров’я,
А ми вдячні Богу, що Ви у нас є!

Колектив станції Виноградово щиросердечно
вітає чергову по станції

Анастасію Ільківну МІНАЇ
із 55-річчям!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину!
Дай їй під сонцем у радості жити
Та многії–многії, благії літа!

Донька Ольга з чоловіком Григорієм, син Ігор з
дружиною Тамарою, онуки Галина, Володимир з
дружиною Діаною, Оля з чоловіком Андрієм,
правнуки Віталик та Ярчик від щирого серця
вітають дорогого батька, дідуся та прадідуся

Івана Степановича ДАЦКА
із 85-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №323407, видане ВП “Станція
Чернівці” у 2007 р. НЕСИМЦІ Л.П.
● Посвідчення ЛВ №366636, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2008 р.
ДОЛОНЬКОВІ В.Ф.
● Посвідчення ЛВ №218440, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Ковель” у 2007 р.
ГЛАДУНУ Л.Л.
● Посвідчення ЛВ №380396, видане ВП “Вокзал
станції Чернівці” у 2009 р. СОЛОБАЄНКУ А.О.
● Службовий квиток ф.3 №063998, виданий ВП
“Стрийська дистанція колії” у 2010 р. ХАРІВУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №387181, видане ДЗ
“Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль”
у 2009 р. КОСТИК У.Д.
● Посвідчення ЛВ №387246, видане ДЗ
“Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль”
у 2010 р. МАГЕРКОВІ М.В.
● Посвідчення ЛВ №426154 та приміський
квиток ф.4 №081717, видані ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2010 р. ПАУЧОК М.П.
● Посвідчення ЛВ №211082 (2007 р.) та службовий квиток ф.3 №088225 (2009 р.), видані
ВП “Стрийська дистанція сигналізації і зв’язку”
ВИСП’ЯНСЬКОМУ М.І.
● Посвідчення №003838, видане ВАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод” у 2007 р. БАЛЮ Т.М.
● Посвідчення ЛВ №400256, видане ВП

“Львівська дирекція залізничних перевезень” у
2009 р. КАПЕРИЗ Я.Я.
● Посвідчення ЛВ №352512, видане ВП “Вокзал
станції Рівне” у 2009 р. ЯРМОЛЮК Л.В.
● Посвідчення ЛВ №322939, видане ВП
“Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2008 р. ЗЕЛДІ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №361811, видане ВП “Вокзал
станції Львів” у 2008 р. ДУМАНІВСЬКОМУ С.А.
● Посвідчення ЛВ №336316, видане ВП “Служба
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд” у
2010 р. МЕЛЬНИКУ Л.Б.
● Посвідчення ЛВ №424302, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
СЕНЕЙКО І.Я.
● Посвідчення ЛВ №349377, видане ВП “Стрийська
дистанція колії” у 2008 р. КОНДУРУ І.Є.
● Посвідчення ЛВ №406129, видане ВП “Служба
матеріально-технічного постачання” у 2009 р.
МАРТИНУ І.М.
● Приміський квиток ф.4 №006702, виданий
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2009 р.
ІВАНЦІВУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №437196, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2010 р.
ВАВРИКУ Р.Є.
● Приміський квиток ф.4 №082185, виданий
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2010 р.
КУДІЛЬЧАК Т.М.
● Посвідчення ЛВ №395045, видане ВП “Сарненська

дистанція колії” у 2009 р. РЯБЧЕНКОВІ М.О.
● Посвідчення ЛВ №301906, видане ВП
“Енергозбут” у 2008 р. ОРНАТ Г.Є.
● Посвідчення ЛВ №301577, видане ВП
“Локомотивне депо Ковель” у 2006 р.
ГАБРИЛЬЧУКУ С.О.
● Приміський квиток ф.4 №088158, виданий ВП
“Станція Чернівці” у 2010 р. ІЛЛЮКУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №439466, видане ВП “Станція
Львів” у 2010 р. РИЗІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №387365, видане ВП “Колійна
машинна станція №125” у 2008 р. ДОЛИНЮКУ І.Є.
● Посвідчення ЛВ №340571, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2008 р.
ВОЗНЮКУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №423058 (2009 р.) та
приміський квиток ф.4 №081938 (2010 р.),
видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів”
ГРИЦИШИНУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №352873 (2008 р.) та службовий квиток ф.3 №061372 (2010 р.), видані ВП
“Рейкозварювальний поїзд №16” ТИХОЦЬКОМУ Т.Б.
● Посвідчення ЛВ №440401, видане ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2010 р. ПАНЧИШИНУ А.Я.
● Приміський квиток ф.4 №006323, виданий
Чернівецьким транспортним коледжем у 2010 р.
ІВАНЮКУ Н.М.
● Посвідчення ЛВ №413064 та приміський квиток
ф.4 №078115, видані ВП “Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2010 р. ДЗЯМКОВІ І.І.

