ПРИВІТАННЯ

Профспілковий комітет управління будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд №5 ст. Мукачево
вітає в.о. завідувача гуртожитків управління

Катерину Василівну КЛЮЧИНСЬКУ
із ювілеєм!
Сьогодні рівно 50
У Вашому житті минає!
А скільки їх буде в житті,
Про це ніхто не знає!
Хай буде їх не менше ста!
Хай шлях цей буде світлим,
І все життя, немов кришталь,
Прекрасне, ніжне, чисте!
Колектив комерційного відділу ВП “Львівська дирекція
залізничних перевезень” щиро вітає чудову людину,
інженера комерційного відділу

Оксану Володимирівну ПЕТРУШЕВИЧ

Н

ещодавно народний ансамбль бандуристок “Чарівні струни” Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень під керівництвом лауреата премії імені
С. Людкевича Ірини Содомори привітав із 85-річчям
метра кобзарознавства – заслуженого працівника культури України, члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка, багатолітнього голову
Львівського обласного відділення Національної
спілки кобзарів України Богдана Жеплинського.
Бандуристки ансамблю “Чарівні струни” привітали ювіляра творами “Бандуристи грають джаз” в аранжуванні Дмитра
Губ’яка та “Дощ” на слова Терези Угрин в аранжуванні
Оксани Герасименко. Уперше у такому поважному концерті
взяла участь 15-річна бандуристка Анастасія Корзун, донька
головного бухгалтера локомотивного депо Львів-Захід Ірини
Корзун.
Цього разу нові твори бандуристки виконали у нових костюмах із натурального льону, які безкоштовно пошило ТДВ
“Львівський Маяк”. Ансамбль щиро вдячний за доброчинність
директору цього підприємства Віктору Виговському та головному художнику-дизайнеру Оксані Ганець.
– Наш колектив з особливою повагою і любов’ю ставиться до Богдана Михайловича, тому для привітання обрали
такі твори, які представили б бандуру як багатогранний інструмент, на якому можна виконати навіть джаз і не тільки,
ПОГОДА

Прогноз погоди на 6-12 червня 2014 р.
У п’ятницю мінлива хмарність, вночі
та вдень місцями короткочасні дощі,
грози, подекуди сильні зливи з градом.
Під час грози можливий поривчастий
вітер. Температура вночі 9-14°, вдень
22-27° вище нуля, у горах уночі місцями 68°, вдень 16-20° тепла. У суботу мінлива
хмарність, короткочасні дощі та грози
можливі переважно на Івано-Франківщині,
Буковині, Тернопільщині, Рівненщині.
Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°
вище нуля, на Закарпатті 24-29° тепла.
У неділю мінлива хмарність, уночі без
опадів, вдень короткочасні дощі та грози
місцями пройдуть у гірській місцевості.
Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°
тепла, на Закарпатті 25-30° вище нуля,
у горах уночі місцями вночі 7-9°, вдень 1823° вище нуля.
У понеділок-вівторок переважно без
опадів. Температура вночі 10-16°, вдень
24-29°, на Закарпатті до 31° тепла, у
горах уночі місцями 7-9°, вдень 19-24°
вище нуля. У середу на більшій частині
території залізниці, крім Волині та
Рівненщини, місцями можливі короткочасні грозові дощі. У четвер переважно
без опадів. Температура вночі 10-16°, у
горах 7-12° вище нуля, вдень 24-29°, на
Закарпатті до 31° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої
геофізичної станції

– зазначила керівник “Чарівних струн” Ірина Содомора. – Нам
завжди було приємно брати участь у всеукраїнських фестивалях кобзарського мистецтва ім. Юрія Сінгалевича, натхненником і організатором яких упродовж багатьох років є Богдан
Жеплинський.
До привітань на адресу ювіляра долучився приятель
Богдана Жеплинського Віталій Гурнак із Києва, почесний залізничник, доктор економічних наук, професор Державного
економіко-технологічного університету транспорту, член
Національної спілки журналістів України. Сорок років тому
доля звела Віталія Миколайовича з Богданом Жеплинським у
Трускавці. Віталій Миколайович придбав бандуру і самотужки навчився грати на ній. Колекціонував листівки кобзарів, а
якось у Трускавці познайомився з Богданом Михайловичем.
Згодом він як учасник народного хору апарату Верховної
Ради України вже на парламентських концертах виступав зі
сольними номерами на бандурі.
– Кобзарську справу популяризують донька ювіляра
Дарія Ковальчук та онук Мирослав Ковальчук. Переконаний,
поки бандурне мистецтво будуть популяризувати такі люди,
такі колективи, як “Чарівні струни” та інші, наша мова, пісня і
дума не вмре, не загине, – розповів Віталій Гурнак.
Ювіляр подякував усім присутнім за таку шану до нього і зазначив, що серед кобзарів-бандуристів було чимало довгожителів, тож докладатиме всіх зусиль, аби поповнити їхні ряди.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №517806, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у
2014 р. КАМІНЕЦЬКІЙ Л.О.
● Посвідчення ЛВ №517857, видане
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у
2013 р. КОЗЕЛ С.В.
● Посвідчення ЛВ №476142, видане
ВП “Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” у 2011 р. КСЕНЮК С.Ю.
● Договір добровільного медичного
страхування №20-10-0307420, виданий СК “Нафтагазстрах” у 2012 р.
ВЕРЕЗУБУ С.С.
● Договір добровільного медичного
страхування №20-10-0339981, виданий СК “Нафтагазстрах” у 2012 р.
ГОСПОДАРЮКУ Г.Г.
● Посвідчення ЛВ №519711, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2013 р. ПАВЛОВСЬКІЙ Л.Г.
● Приміський квиток ф.4 №011854, виданий ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2013 р. ГРИБОВИЧУ В.П.
● Посвідчення ЛРЗ №005395, видане
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2010 р. ЛЯХОВИЧ Н.Б.

● Посвідчення ЛВ №492946 (2013 р.)
та приміський квиток ф.4 №182665
(2014 р.), видані ВП “Львівська
дистанція
електропостачання”
ХОВАЛКО М.В.
● Договір медичного страхування №30-12-00-10-358, укладений
з СК “Нафтагазстрах” у 2013 р.
ПОРАДЮКОМ В.В.
● Посвідчення
№18563,
видане СК “Нафтагазстрах” у 2012 р.
СТАНАСЮК О.П.
● Договір добровільного медичного
страхування СК “Нафтагазстрах” №2010-0333228, виданий ВП “Ківерцівська
дистанція колії” ЧЕРНІЮ М.В.
● Договір добровільного медичного
страхування СК “Нафтагазстрах” №2010-03-32233, виданий ВП “Ківерцівська
дистанція колії” КОТЮНУ В.В.
● Договір добровільного медичного страхування СК “Нафтагазстрах”
№20-10-03-40-955,
виданий
ВП “Ківерцівська дистанція колії”
ЛІПЯНІНУ А.Р.
● Посвідчення ЛВ №499766, видане
ВП “Ківерцівська дистанція колії” у
2013 р. ГЕТМАНЧУКУ О.Ю.

СПІВЧУТТЯ

Колектив служби кадрової та соціальної політики висловлює щирі
співчуття секретарю служби Галині Йосипівні Бородуліній з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті матері Зофії Михайлівни.

із ювілеєм!
Розцвітають на сонці жита,
І волошки запахли сині,
Мчать, мов коні, невпинно літа
По життєвій Вашій стежині!
Хай всміхається доля добром,
Хай ніколи душа не старіє,
Хай вас вдячність торкнеться теплом.
Хай любов Ваше серденько гріє!
Хай зозуля накує Вам многих літ,
Хай кує і втоми не знає,
А із нею разом також ми
Радо многих літ Вам заспіваєм!
Дружина Зеновія, син Роман з дружиною Лесею, внуки
Станіслав і Владислав, син Василь з дружиною Марією, мама
Віра, тато Євгеній, теща Леонтина, тесть Микола вітають
начальника майстерні ВП “Стрийська дистанція колії”

Олега Євгенійовича БРИКА
із 50-річчям!
З Днем народження вітаємо,
Щастя й радості бажаємо,
Достатку, небесної благодаті,
Миру і злагоди в хаті!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, любові без краю –
Усього найкращого Тобі ми бажаєм!
Профспілковий комітет та колектив
ВП “Мукачівська дистанція колії” вітають
шляхового майстра 9 околодка

Віталія Омеляновича ЗУБАКУ
із 35-річчям!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень!
Нехай минають завжди всі турботи
І хай дарує радість кожен день!
Регіональна Рада ветеранів війни та праці ВП “ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень” вітає
голову Ради ветеранів

Юрія Васильовича КОЧИША
членів Ради ветеранів

Юлію Іванівну СЕМЕНТОВИЧ
Івана Васильовича ВОВЧУКА
із Днем народження!
Життя прожити – не поле перейти,
І Ваше йде нелегкими шляхами,
То хай Вам Бог дарує многая літ,
Здоров’я, миру й довго залишатися із нами!!!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Івана Юрійовича КОМАРИШИНА
Петра Яковича ШУКАЙЛИКА
із 60-річчям!

Мечислава Адамовича ЛЮТНИКА
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт!
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас не менше сотні літ!

