У цікавій, напруженій боротьбі
нещодавно минула ХХ Спартакіада
серед обкомів профспілок Львівської
області. Команди змагалися за
шахівницями, виборюючи першість
у шахах та шашках. У шаховому
турнірі взяли участь вісім команд.
П’ять турів за шахівницями точилася
вперта боротьба, тож інтригу було
розв’язано лише в останньому раунді турніру. Вдало виступила на змаганнях команда спілчан Львівської
залізниці у складі заступника начальника з кадрів Інформаційнообчислювального центру залізниці
Вадима Ковальського, радника начальника Львівської залізниці з економічних питань Юрія Саноцького,
інструктора ДФСК “Локомотив”
Катерини Мацейко.

Варто відзначити, що якщо у
чоловічому турнірі точилася рівна
боротьба, то в жіночих змаганнях
наша Катерина Мацейко, міжнарод-

ний гросмейстер з шахів, підтвердила статус беззаперечного фаворита,
перемігши в усіх поєдинках. У підсумку команда профспілки залізниці
посіла високе третє місце у заліку.
Перемогу святкували шахісти теркому профспілки вугільної промисловості.
Не бракувало інтриги і в турнірі
з шашок, де ім’я переможця також
визначилося в останньому турі.
Профспілку залізниці у цих змаганнях представляв кабельник-спаювальник Львівської дистанції сигналізації та зв’язку Андрій Гринда. За
кількістю підсумкових балів він розділив із суперниками друге-четверте
місця в заліку. На першій сходинці
п’єдесталу турнір завершив представник агропрому.

Служба комерційної роботи та маркетингу сердечно
вітає почесного залізничника, колишнього першого
заступника начальника служби

Романа Васильовича МАТВІЇВА
з 70-річчям

Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!
Тож, не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Колектив Об’єднання ветеранів війни і праці Львівської
залізниці сердечно вітає члена Ради ветеранів

Ніну Петрівну ЛЕБЕДЕНКО
з ювілеєм

Осінь – час, коли на залізниці розпочинається профілактична робота з попередження інфекційних захворювань, які
передаються мишовидними гризунами.
Проаналізувавши ситуацію, що склалась у
зв’язку із захворюванням на лептоспіроз,
а також із наявністю в регіоні Львівської
залізниці природних активних вогнищ
лептоспірозу, Головний державний санітарний лікар на Львівській залізниці підписав постанову №12 від 31 серпня 2009 р.
про проведення з 1 по 15 жовтня 2009 р.
сезонної суцільної дератизації на об’єктах
залізниці, включаючи прилеглі території
підприємств, організацій та установ магістралі.
Лептоспіроз – смертельно небезпечне гостре
інфекційне захворювання. В Україні він реєструється в усіх областях, причому зберігається тенденція до подальшого зростання захворюваності.
Резервуаром збудника лептоспірозу є дикі гризуни
(щурі, миші), свійські тварини (свині, велика рогата
худоба, собаки) і промислові (лисиці, песці) тварини, які виділяють лептоспір у довкілля разом із
сечею.
Основне джерело інфікування – мишоподібні
гризуни, які можуть з’явитися у помешканнях та господарських будівлях. Виділяючи лептоспіри із сечею, випорожненнями, вони забруднюють воду та
продукти. При порушенні правил особистої гігієни
– вживанні води з незнайомих джерел, споживанні
немитих овочів і фруктів тощо людина може легко
“підхопити” лептоспіроз. Із зовнішнього середовища
збудник інфекції потрапляє до організму людини через укуси пацюків та інших гризунів, подряпини на
тілі, слизову оболонку ротової порожнини та очей
і шлунково-кишковий тракт. Тому ризик захворіти
постійно є у людей, які ведуть домашнє господарство, тримають свійських тварин, у тих, хто захоплюється рибальством та мисливством, працює на
косовиці. Якщо хворий вчасно не звернеться за
медичною допомогою, це може призвести до трагедії. Смертність від лептоспірозу становить 40-50
відсотків від загальної кількості інфікованих.

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №326361 (2007 р.) та
приміський квиток ф.4 № 031838 (2009
р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” ІЛЕЧКУ М.І.
● Посвідчення ЛРЗ №003979, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод”
у 2009 р. ЧЕРНЕЦЬКОМУ П.П.
● Посвідчення ЛВ № 296790, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у 2009 р. ЛОГАЮ В.П.
● Форму 5 №3333611217, видану
Чернівецьким транспортним коледжем у
2008 р. ФАЙФУРКУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ №336303, видане ВП “Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд” у 2009
р. ТОПИЛКО Н. Б.
● Посвідчення ЛВ № 353753, видане ВП
“Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2008 р. КУРІВЧАК І.С.
● Посвідчення ЛВ №302520, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у
2007 р. ХИЖНЯК Г.В.
● Посвідчення ЛВ № 356296, видане ВП
“Ужгородська пасажирська вагонна діль-

Накопичувачами інфекції є також водойми без
протічної води (ставки, озера), у яких лептоспіри, як
правило, зберігаються роками.

Як протікає
захворювання?
Насамперед уражаються печінка, нирки і серце.
Спочатку “щуряча хвороба” нагадує звичайний грип
або ГРВІ, лептоспіроз дає про себе знати досить швидко і гостро. У перші дні ураження температура тіла
може сягнути 39-40 градусів. Людина стає млявою, у
неї виникає ломота в тілі, біль у спині, попереку, м’язах
(особливо литкових), який не зникає навіть у стані спокою, нудота, блювання. У хворого може спостерігатися
почервоніння обличчя, склерит (“п’яні” очі), виражений
кон’юнктивіт, потемніння сечі, герпетичний висип на
губах, при жовтяничних формах – жовтяниця.
Самолікування у разі захворювання на лептоспіроз є безрезультатним. Якщо вчасно не звернутися
до лікаря, можна померти від гострої ниркової недостатності. Якщо не розпочати вчасно лікування, через
три-чотири дні в організмі відбувається повне припинення виділення сечі.

Як запобігти
захворюванню?
Запобігти цьому небезпечному захворюванню
можна, знищивши його джерела – гризунів. Для цього на залізниці щороку двічі проводиться суцільна
дератизація на підприємствах. Та крім цього, кожен
повинен знати: щоб не захворіти на лептоспіроз,
необхідно суворо дотримуватись правил особистої
гігієни. Наприклад, зберігати продукти так, щоб гризуни не мали до них доступу, не вживати воду з невідомих джерел, не купатися у заборонених місцях,
особливо з ушкодженою шкірою, слизовими оболонками. Використовувати захисний одяг при проведенні сільськогосподарських робіт.
У разі виявлення ознак гострого респіраторного
захворювання слід звернутися до лікаря. Адже хворобі краще запобігти, ніж наражатися на смертельну
небезпеку!
Лариса ЩЕРБАКОВА,
завідуюча епідеміологічним
відділом СЕС на залізниці

ниця” у 2009 р. ГУРГУЛІ В.В.
● Посвідчення ЛВ № 284701, видане ВП
“Вокзал ст.Львів” у 2007 р. БАРАНУ М.М.
● Посвідчення ЛВ № 385195 та службовий квиток ф.3 №054730, видані
ВП “Ходорівська дистанція колії” у
2009 р. ВОВКУ Р.І.
● Посвідчення ЛВ № 344678, видане ВП
“Стрийська дистанція електропостачання” у 2009 р., та службовий квиток ф.3
№ 084000, виданий квитковим бюро ст.
Стрий у 2009 р. СМІЛЦІ В.М
● Відкритий лист “Р” № 004157, виданий Головним управлінням контролю та внутрішнього аудиту у 2008 р.
ПУГАЧОВУ В.О.
● Посвідчення ЛВ № 349353 (2008 р.) та
приміський квиток ф.4 №072181 (2009
р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії”
ТИЛІЦЬКОМУ П.Я.
● Посвідчення ЛВ № 354836, видане ВП
“Станція Львів” у 2008 р. ФІГОРУ Т.Й.
● Приміський квиток ф.4 №010308, виданий квитковим бюро ВП “Будівельне управління №6” у 2008 р. БІЛИКУ Н.М.
● Службова транспортна вимога №3
3081102, видана Мукачівським квитковим

бюро у 2009 р. ГАНЧУК Т.В.
● Посвідчення ЛВ №273777, видане ВП
“Мукачівська дистанція колії”, та службова
транспортна вимога №3 №081100, видана
Мукачівським квитковим бюро у 2009 р.
ГАЄНКУ А.Д.
● Посвідчення ЛВ №352801, видане ВП
“Рейкозварювальний поїзд №16” у 2009 р.
АНТОНЕНКО Н.М.
● Приміський квиток ф.4 №007882, виданий ВП “Рейкозварювальний поїзд №16” у
2009 р., ДЗЮБАНУ В.Є.
● Посвідчення ЛВ №310126 (2007 р.) та
службовий квиток ф.3 №056873 (2009
р.), видані ВП “Локомотивне депо Львів”
ЛЮТОМУ І.М.
● Посвідчення ЛВ №389711 та службовий квиток ф.3 № 088768, видані
ВП “Управління будівельно-монтажних
робіт та цивільних споруд №3” у 2009 р.
НИСИНЦЮ С.В.
● Службовий квиток ф.3 3080711, виданий управлінням залізниці у 2009 р. на
пред’явника адміністративної служби.
● Службовий квиток ф.3 №051079, виданий ВП “Бродівська дистанція колії” у 2009
р. ЧМУТ І.Л.

Ніна Петрівна пропрацювала на Львівській
залізниці 53 роки. Нині вона є членом комісії
медичного забезпечення ветеранів,
а також курує оперативний зв’язок із
ветеранами Управління залізниці. Ніна
Петрівна – чудова людина, прекрасна
жінка. Вона милосердна, ініціативна,
обов’язкова, завжди готова прийти на
допомогу.
З нагоди ювілею бажаємо їй міцного
здоров’я, довгих років життя і подальшої
успішної праці у Раді ветеранів.

Дружина Світлана щиро вітає свого чоловіка,
комерційного ревізора Рівненської дирекції залізничних перевезень

Валентина Петровича СЕМЕНЦОВА
з 55-річчям

П’ятдесят п’ять – половина життя
І назад вже, звичайно, нема вороття,
До пенсії, дякувать Богу, дожив
І далі бажаю, щоб ти не тужив!
Рибалка хай буде заняттям для втіхи,
А люба робота приносить успіхи!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав зумів досягти!
Щоб дім наш минали тривоги й біда,
Щоб сила була, як весняна вода!

ОГОЛОШЕННЯ
Львівська філія ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади асистента кафедри транспортних технологій на 0,5 посадового окладу.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 25 ВЕРЕСНЯ - 1 ЖОВТНЯ
Впродовж 25 вересня-1 жовтня на території Львівської
залізниці переважатиме осіння погода.
У п’ятницю здебільшого у прикарпатських областях вночі та
вранці короткочасні дощі, подекуди з грозою, вдень переважно без
опадів. Вітер помірний. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, на
Закарпатті 19-24° тепла.
У суботу-неділю – без істотних опадів, Вітер – від слабкого до
помірного. Вночі температура понизиться до 4-9°, в горах місцями
1-3° вище нуля, вдень у суботу 14-19°, на Закарпатті 19-24° тепла, у неділю дещо потеплішає.
У понеділок погода істотно не зміниться, вдень стовпчик термометра підніметься до 18-23°, на Закарпатті 20-25° тепла.
У вівторок-середу пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, подекуди з грозою. Температура 29 вересня вночі 6-11°,
в горах місцями 3-5°, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті, ІваноФранківщині, Буковині – 16-21° вище нуля. 30 вересня вночі 1-6°, в
горах близько нуля, вдень 11-16°, на Закарпатті до 18° вище нуля.
У четвер переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Уночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту, в горах і в повітрі приморозки
0-3°, вдень 15-20° тепла.

Начальник дорожньої геофізичної станції Ярослав Городчук
Колектив служби статистики залізниці глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього працівника служби статистики – ревізора
БАГУ Балажа Балажовича
і висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив відокремленого підрозділу “Вокзал Ужгород” сумує з приводу
смерті колишнього заступника начальника вокзалу Ужгород – пенсіонера
БАГУ Балажа Балажовича
і висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного.

