Колектив Стрийської дистанції колії сердечно вітає
заступника начальника з кадрів і соціальних питань

Вельми
оригінальний
сюрприз для львів’ян нещодавно влаштував військовий
оркестр
8-го
Чернігівського
навчального центру Державної
спеціальної служби транспорту. Впродовж майже
годинного виступу на площі біля пам’ятника Івану
Франкові гості з Чернігова
зачаровували
львів’ян
своєю віртуозною грою на
музичних інструментах,
а господарі міста на знак
подяки після завершення
концерту подарували музикантам щирі оплески та
схвальні відгуки.

Віру Казимирівну КІЦУЛ
з 50-річчям
У цей святковий, світлий день, коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо, добра і щастя Вам бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ!

Колектив бухгалтерії Стрийської дистанції колії
щиро вітає бухгалтера

Олену Михайлівну СТРІЄШИН
з 55-річчям

Сердечно вітаємо Вас із ювілеєм,
Прийміть від нас наше щире вітання!

“У Львові наш оркестр виступає вперше, хоча він існує вже
53 роки, – розповідає майор 8-го
Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби
транспорту Олексій Миронов. – З
24 по 27 серпня ми брали участь
у Всеукраїнському фестивалі духових оркестрів “Карпатські передзвони” в місті Моршині. Цей
фестиваль так організований,
що кожні 4 дні приїжджає інший
оркестр і демонструє свої вміння. У Моршині ми щодня грали
по 2 години, у репертуарі – класичні твори, а також сучасні обробки творів українських композиторів. Результати фестивалю
стануть відомими аж у жовтні,
тоді й дізнаємося, який із військових оркестрів став найкращим.

Наш виступ сподобався публіці,
і багато слухачів пророкували
нашому військовому оркестру
перше місце.
У Львові ми виступаємо на
запрошення командування І-го
об’єднаного загону Державної
спеціальної служби транспорту
(командир Геннадій Руденко). Ще
матимемо виступ у Червонограді,
і після цього повернемося до рідного Чернігова. На батьківщині
нас добре знають, виступали
ми й у Києві. В оркестрі – 31
музикант, військовий диригент
– капітан Микола Смаль. Зараз
активно працюємо над тим, щоб
заявити про себе й у інших містах та в інших країнах. Плануємо
наступного року поїхати з оркестром до Німеччини та Франції”.
“Родзинкою” виступу чернігівських військових у Львові

Поширення неправдивої
інформації про причинно-наслідковий зв’язок між випадками смерті дітей і вакцинацією обернулося панічним
страхом населення перед
профілактичними щепленнями, і, як наслідок, країна може
постати перед загрозою
епідемічних спалахів. Лікарі
стурбовані тим, що українці
все частіше відмовляються
від щеплень. Збільшується
й кількість відмов від щеплень у дитячих поліклініках
Львівської залізниці.
На жаль, з тих чи інших причин
щороку в Україні помирає близько
5000 немовлят. Практично кожен
малюк отримує за рік щеплення
проти 10 інфекцій, тобто постійно перебуває в періоді щеплень.
Теоретично кожен випадок смерті
немовляти може бути використаний як привід для спекуляцій та
дискредитації ідеї імунопрофілактики. У той же час, за даними
Міністерства охорони здоров’я,
кожна четверта дитина в Україні
помирає від дифтерії. Щеплення
є необхідним захистом проти таких небезпечних інфекційних хвороб, як дифтерія чи туберкульоз.
За офіційними даними 25% дітей,
які захворіли на дифтерію в минулому році – померли.
Вакцини, які застосовуються
сьогодні на території України, є
безпечними і перевіреними. Ці
вакцини застосовуються в розвинених країнах світу. Усі вакцини, включені до національного
календаря профілактичних щеплень, закуповуються централі-

зовано за кошти держбюджету.
Основу закупівлі вакцин становлять імунопрепарати іноземного
виробництва, оскільки українських аналогів цих вакцин нема. На
сьогодні щеплення однієї дитини
віком до одного року коштує державі 790,9 грн. Міністерством
охорони здоров’я закуплено 14
видів вакцин на загальну суму
понад 237 млн гривень. Серед
закуплених вакцин три – вітчизняного виробництва (ЗАТ “Біолік”
та ТОВ “Фарма Лайф”), п’ять
– російського, по дві – французького та бельгійського та по одній
– індійського та датського виробництва.
Всі вакцини для імунізації
залізничників та членів їхніх сімей надходять централізовано, у
поліклініці є сертифікати якості на
ці вакцини, з якими при потребі,
батьки дитини можуть ознайомитися перед щепленням.
Багато негативної інформації з’явилося щодо використання
вакцини “Пентаксим”, у зв’язку зі
смертельними випадками дітей
у Донецькій області. Але патолого-анатомічний діагноз у одної
померлої дитини: двобічна вогнищева пневмонія нез’ясованої
етіології, а в другої дитини – гостра кишкова інфекція. Причина
смерті: інтоксикація. Діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень.
Щодо вакцини “Пентаксим”,
яка використовується у світі з 1998
року, а в Україні – з 2003 року, її
ефективність та безпека підтверджена клінічними дослідженнями
у Франції, Бельгії, Англії (в дослід-

стало шоу барабанів під мелодії
відомих європейських хітів. “У
шоу барабанів ми не маємо
конкурентів, такого виступу не
має жоден військовий оркестр,
– зазначив Олексій Миронов.
– Чуєте, як публіка гукає “Браво!”,
те ж саме було й у Моршині”.
Львів’яни не захотіли так
швидко відпускати чернігівський оркестр і вигуки “Браво!” та
“Молодці!” змінили на захопливе “На біс!”. Та для військових
дисципліна – понад усе. Після
останніх акордів оркестр подякував львів’янам за теплий прийом
та під бурхливі оплески покинув
місце виступу. Попереду в чернігівських військових музикантів
– підкорення глядацьких сердець
в інших містах нашої держави.
Галина КВАС
Фото автора

женнях брали участь понад 6465
дітей). За весь час застосування
було розповсюджено 76 млн доз
препарату. Він зареєстрований у
92 країнах світу, у т.ч. в 25 країнах
європейської економічної зони.
У 2008 році вакцину
“Пентаксим” перереєстровано
в Україні та проведено лабораторний контроль якості всіх
серій вакцини. Після цього
“Пентаксимом” було вакциновано 400 тис. дітей і при цьому не
виявлено ускладнень.
На залізниці вперше вакцину
отримали в 2008 році для вакцинації новонароджених. Упродовж
2008-го та 9 місяців поточного
року було щеплено 620 дітей.
Жодного ускладнення або реакції на щеплення за цей період не
зафіксовано. Дана вакцина має
переваги над іншими вакцинами,
які використовуються для вакцинації дітей віком до одного року.
Вона зменшує ін’єкційне навантаження на організм дитини, психоемоційну напруженість батьків;
однодозова розфасовка вакцини
“Пентаксим” є зручною при проведенні щеплення, що запобігає
виникненню післявакцинальних
ускладнень.
На завершення варто зазначити, що альтернативи щепленню поки що не існує. Це
– найкращий метод запобігти
поширенню інфекційних хвороб.
Головне пам’ятати – щеплення
можна робити лише абсолютно
здоровій дитині.
Лариса ЩЕРБАКОВА,
завідуюча епідемвідділом
СЕС на Львівській залізниці

Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим – спів, легкими – кроки,
Хай доля повниться теплом!
Колеги, друзі та колектив гаража ДЗ Клінічної лікарні
ДТГО “Львівська залізниця” вітають

Володимира Івановича КАРПУ
з ювілеєм

Шлем ми вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю!
Хай Господь дарує ще років багато,
Здоров’я й бадьорості – в будні та свята!
Вам шістдесят – хіба це літа,
Коли очі ще сяють, – і душа молода!?
Хай Матінка Божа шле в зрілий Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 11-17 ВЕРЕСНЯ
Впродовж 11-17 вересня на території Львівської залізниці переважатиме помірно тепла, хоча й дещо нестійка
погода.
У п’ятницю-суботу буде без опадів та по-літньому тепло – вночі 8-13° тепла, в горах місцями 5-7°, вдень 22-27°, на
Закарпатті 24-29° вище нуля.
У неділю-понеділок пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер помірний, під час грози поривчастий. Температура
вночі 6-11°, вдень у неділю 17-22°, на Закарпатті, ІваноФранківщині, Буковині при проясненнях до 23-25°, в понеділок вночі
6-11°, на Закарпатті до 13°, вдень 16-21° вище нуля.
У вівторок місцями невеликий дощ, вночі прохолодно – 6-11°,
вдень 19-24°, на Закарпатті 21-26° тепла.
У середу-четвер переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13°, на Закарпатті 10-15°, вдень
20-26°тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 349610 (2008 р.) та службовий
квиток ф.3 №053317 (2009 р.), видані ВП “Львівська
дистанція електропостачання” ШЕРЕМЕТІ Р.Я.
● Посвідчення ЛВ № 336789, видане ВП “Управління
будівельно-монтажних робіт №6” у 2008 р., та приміський квиток ф.4 № 009507, виданий квитковим
бюро ст.Львів у 2009 р. КУЗБИТУ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 407530, видане ВП “Львівська
дистанція водопостачання” у 2009 р. ЛОПАЛО Т.О.
● Посвідчення ЛВ № 295838 (2008 р.) та службовий
квиток ф.3 № 083004 (2009 р.), видані ВП “Львівська
дистанція водопостачання” ГРИНДУЛІ В.Б.
● Посвідчення ЛВ № 218351, видане ВП “Вокзал
Чоп” у 2009 р. ДІДО Ю.М.
● Посвідчення ЛВ № 394672, видане ВП “Сарненська
дистанція колії” в 2009 р. ТКАЧУКУ Л.Л.
● Посвідчення ЛВ № 371768, видане

ВП “Локомотивне депо Ковель” у 2008 р.
ГАПОНЮКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 0148274 (2008 р.) та службовий
квиток ф.3 № 054984 (2009 р.), видані ВП “Стрийська
дистанція електропостачання” ВИТКУ Б.А.
● Посвідчення ЛВ № 332478 (2008 р.) та приміський квиток ф.4 № 008480 (2009 р.), видані
ВП “Самбірська дистанція колії” РІННИКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ № 340809, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2008 р.
ПРОЦАЙЛУ І.В.
● Посвідчення ЛВ № 208823, видане Управлінням
залізниці у 2008 р. ШАБРОВІЙ О.В.
● Посвідчення ЛВ № 360290 (2007 р.) та приміський квиток ф.4 № 007938 (2009 р.), видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ЧОБІ Н.Я.
● Посвідчення ЛВ № 360241, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2007 р.
СТЕПАНЯК Н.В.

Керівництво, профспілковий комітет та колектив вагонного депо Клепарів висловлюють щирі співчуття начальнику самостійного відділу з приймання рухомого складу Олегу
Миколайовичу Чейпешу з приводу тяжкої втрати – смерті батька Миколи Миколайовича.
Керівництво ДТГО “Львівська залізниця” та дорпрофсож висловлюють глибокі
співчуття директору Львівської філії Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна Степану Степановичу Довганюку у
зв’язку з тяжкою втратою найдорожчої людини – його матері Ганни Михайлівни.
Колектив Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В.Лазаряна висловлює щирі співчуття директору філії Степану
Степановичу Довганюку з приводу тяжкої втрати – смерті матері Ганни Михайлівни.
Ужгородський територіальний комітет профспілки глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови первинної профспілкової організації локомотивного депо Мукачево
ХІМІЧА Дмитра Івановича
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

