Щиро вітаємо!
Минулої неділі – 20 грудня 2009
року – у середній школі №65 відбувся спортивно-танцювальний турнір “Свято танцю”, організований
машиністом моторвагонного депо
Львів Зіновієм Самардаком.
У заході взяли участь вісім спортивно-танцювальних колективів, серед
них – спортивно-танцювальний колектив “Олімп” із Судової Вишні, “Діадема”
з Яворова, “Пролісок” з Миколаєва
Львівської області і п’ять львівських
спортивно-танцювальних колективів, в
т.ч. спортивно-танцювальний клуб “Юні
зірки”, який очолює Зіновій Самардак.
Цієї зими спортивно-танцюваль-

ний клуб “Юні зірки” відсвяткував своє
десятиріччя. Зараз у клубі навчаються
мистецтву танцю 86 осіб дорослих та
дітей, серед яких чимало дітей із сімей
залізничників.
Чотири години у шкільному спортивному залі лунали мелодії і у танцях
кружляли пари. На свято прибули численні вболівальники, яким ледве вистачило місця на імпровізованих трибунах.
Інтерв’ю з організатором турніру
Зіновієм Самардаком та фоторепортаж із турніру – у наступних випусках
“Львівського залізничника”.
Ігор ПАРАЩАК
Фото автора

Онука Олександра та родина Казакових вітають почесного залізничника

Володимира Павловича ФЕДОРОВА
з 80-річчям
і бажають міцного здоров’я, довгих років життя,
оптимізму та гарного настрою.
Здоров будь, удалой рыбак,
Болеть нельзя тебе никак!
Ждет внучка – встреч,
Сосед – улова,
Друзья твои – родного слова!
И на столетний юбилей
Мы сотню соберем гостей!

Колективи станцій Жовква і Добросин щиро
вітають свого керівника

Юрія Андрійовича ЛИХОЛАТА
із 50-річчям!

Новорічна ялинка... Скільки
радості приносить вона дітям! Раді
їй і дорослі. Але, на жаль, буває й
так, що найменша необережність,
порушення правил пожежної безпеки можуть перетворити свято на
велику біду. Аби цього не сталося,
слід пам’ятати, що ялинку необхідно
встановлювати на стійкій основі. За
браком у приміщенні електричного
освітлення, чи у випадку, наприклад, імовірного вимкнення напруги
в зазначений час, святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки впродовж світлового дня.
Ялинку не слід встановлювати в
проходах, біля виходів з приміщень
та на шляхах евакуації. Вона не повинна обмежувати вхід та вихід людей, доступ до апаратів електрозахисту. Шляхи евакуації, що не мають
природного освітлення, за наявності
людей, повинні постійно освітлюватися електричним світлом.
Ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням правил
будови електроустановок. У разі
використання електричної освітлювальної мережі без знижувального
трансформатора на ялинці можуть
застосовуватися гірлянди тільки з
послідовним увімкненням лампочок
напругою до 12 В. Потужність лампочок не повинна перевищувати 25
Вт. Електропроводка до лампочок
ялинкової ілюмінації має бути виконана гнучкими проводами з мідними
жилами.
Важливим запобіжним заходом є

вимога про необхідність під’єднання
гірлянд до мережі тільки за допомогою
штепсельних з’єднань. Необхідно терміново вимикати ілюмінацію ялинки,
якщо виявлені такі несправності, як нагрівання проводів, незапрограмоване
блимання лампочок, поява іскр тощо.
Не дозволяється прикрашати
ялинку целулоїдними іграшками, застосовувати для цих потреб марлю і
вату, які не просочені вогнезахисною
речовиною. Не можна використовувати для ілюмінації ялинки свічки.
Забороняється навішувати будь-які
прикраси на електропроводку (в
тому числі й слабкострумових мереж), електролампочки та світильники. Про використання відкритого
вогню, бенгальських вогнів та феєрверків і мови не може бути. Вибухи
петард і без того є причинами багатьох проблем, зокрема, травм дітей
і дорослих. Доведено, що шумовий
ефект від петард негативно впливає
на самопочуття людей із серцевосудинними захворюваннями.
Килими, килимові доріжки й інше
покриття для підлоги у приміщеннях
із масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і
бути помірно небезпечними щодо
токсичності продуктів горіння, мати
помірну димоутворювальну здатність.
Варто нагадати, що приміщення
для таких заходів не повинні входити
до категорії вибухопожежонебезпечних, двері в них, у разі одночасного
перебування понад 15 осіб, повинні

Відповідно до чинного законодавства України та
Інструкції “Про затвердження правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”, продаж піротехнічних
виробів здійснюється за наявності паспорта (формуляру, інструкції із застосування), який засвідчує відповідність піротехнічного виробу вимогам нормативної документації, накладних, товарно-транспортних накладних,
сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання або
їх копіями на бланках установленого зразка.
Текст інструкції має містити: обмеження щодо поводження та застосування; способи та методи безпечної підготовки, запускання та утилізації; термін придатності або
гарантійний термін та дату виготовлення; попередження
про небезпечність побутового піротехнічного виробу; відомості про виробника; ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного засобу; інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу. Зазначена інформація
має бути викладена українською мовою. Забороняється
перевезення побутових піротехнічних виробів 1 та 2 категорій небезпеки громадським транспортом.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані відділи (секції) підприємств із універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких обладнані згідно з
вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відповідають технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним
нормам і правилам. Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати
суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з
обігом побутових піротехнічних виробів.
При застосуванні піротехнічних виробів забороняється:

відчинятися в напрямку виходу. За
кількості людей понад 50 осіб слід
використовувати приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами. Якщо в будівлі
перекриття влаштоване з горючих
матеріалів, то приміщення з ялинкою може знаходитися не вище
другого поверху. У всіх випадках на
вікнах не повинно бути глухих ґрат,
до того ж на період святкування
ґрати повинні бути відчинені. Двері
евакуаційних виходів, при наявності
людей у приміщенні, можуть замикатися лише на внутрішні запори, які
легко відмикаються.
Особи, яким доручено проведення свята, перед початком встановлення ялинки зобов’язані ретельно
оглянути приміщення й пересвідчитися в повній їхній готовності з
точки зору протипожежних вимог,
зокрема, йдеться про забезпечення
необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справність засобів зв’язку, пожежної автоматики,
світлових покажчиків “Вихід” та ін.
На час проведення святкування повинно бути організоване чергування
членів ДПД чи відповідальних чергових, а місце встановлення ялинок
та проведення масових заходів має
бути погоджене з відомчою пожежною охороною.
Федір КУРУС,
заступник начальника
ВП “Служба воєнізованої
охорони” з пожежного нагляду

застосовувати споживачем побутових піротехнічних виробів у заборонений рішенням органів місцевого самоврядування час, за винятком днів святкування
Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня; при проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем піротехнічних виробів, що можуть створити
небезпеку травмування людей осколками, горючими
елементами та частинами побутових піротехнічних
виробів, що рухаються; кидати побутові піротехнічні
вироби, вдаряти по них будь-якими предметами, тягти за фітіль; переносити побутові піротехнічні вироби
в кишенях, під одягом, зберігати без пакування; залишати побутові піротехнічні вироби без догляду; будьяка переробка побутових піротехнічних виробів та їх
розбирання; використання побутових піротехнічних
виробів другого і третього класу небезпеки особами,
молодшими за 18 років; кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон
та балконів, влаштовувати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або
майно; використання побутових піротехнічних виробів
особами, які перебувають у нетверезому стані.
Шановні громадяни, поводьтеся обережно з побутовими піротехнічними виробами, оскільки недбале ставлення до їх використання може становити
серйозну загрозу вашому життю, здоров’ю та майну.
Особи, винні в порушенні порядку виробництва,
зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних виробів несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
За інформацією ЛВ УМВСУ на Львівській
залізниці на ст. Львів

Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість не згасає!
Хай доля подарує ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!

Колектив ВП “Станція Здолбунів” щиро
вітає начальника станції

Василя Васильовича БУДЬКА
із 50-річчям!
На незбагненному цім світі, де на долоні все, як є,
Вам день народження привітно сьогодні руку подає!
В цей день Вас щиро привітають колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають і море радості щодня!
Нехай Вас завжди в теплім домі чекають люблячі серця,
Бажаєм Вам не знати втоми, доводить справу до кінця!
Хай залізничні магістралі мчать Вам удачі ешелони,
А сині небеса безкраї Вам сиплять зорі на погони!
А щоб чудове Ваше свято в душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту й живіть, як мінімум, сто літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 25-31 ГРУДНЯ
Впродовж 25-31 грудня на більшій частині території
Львівської залізниці переважатиме волога погода. У
п’ятницю дощитиме, в суботу у другій половині дня, починаючи із гірських ділянок, піде мокрий сніг. На Закарпатті та в
Карпатах – сильні опади. Вітер південно-східний із переходом на
північно-західний (від помірного до сильного). Температура вночі
0-5°, вдень 6-11° тепла. У суботу вдень 1-6° вище нуля. У неділю
невеликий сніг та мокрий сніг очікується здебільшого вночі , вдень
переважно без опадів. Температура понизиться вночі до 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
У понеділок знову опади, переважно у вигляді мокрого снігу, в горах – снігу. Температура вночі 0-5°морозу, вдень 0-5°тепла, в горах
– до 2° морозу. У вівторок місцями невеликі опади, температура
істотно не зміниться.
Надалі із заходу пошириться більш тепле та вологе повітря,
що супроводжуватиметься опадами – на Волині та Рівненщині
переважно у вигляді снігу, на Закарпатті, Івано-Франківщині та
Буковині – дощу. У четвер нічна температура підвищиться до 0-5°,
денна 3-8° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №339279,
видане ВП “Рівненська дистанція
електропостачання”
БОНДАРЮ А.І.
● Приміський квиток ф.4
№3428803777, виданий
Чернівецьким транспорт
ним коледжем у 2008 р.
НАГІРНЯКУ М.М
● Посвідчення ЛВ №414543, видане ВП “Колійна машинна станція №123” у 2009 р. САЧИК Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №360643,
видане ВП “Івано-Франківська
дистанція
колії” у 2009 р.
ВІНТОНЯКУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №385212, видане ВП “Ходорівська дистанція
колії” у 2009 р., та службовий
квиток ф.3 №088186, виданий
квитковим бюро ст. Стрий у 2009
р. ЖАК М.І.
● Посвідчення ЛВ №384027,

видане ВП “Локомотивне депо
Мукачево” СТРИЖАКУ С.М.
● Посвідчення ЛВ №356433,
видане ВП “Ужгородська пасажирська вагонна дільниця” у
2009 р. МУЩИНЦІ О.В.
● Приміський квиток ф.4
№152939, виданий
ВП
“Вагонне депо Львів” у 2009
р. ГАБЧАКУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №093775, видане Львівським обласним військовим комісаріатом у 1997 р.
СИДОРУ Ф.М.
● Посвідчення ЛВ №372849, видане ВП “Вагонне депо Чернівці”
у 2008 р. АЛЕКСІ М.А.
● Посвідчення ЛВ №336691, видане ВП “Будівельне управління
№:6” у 2008 р. ТРОЦЮ П.М.
● Посвідчення ЛВ №302555,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2007 р.
АНТОНІВ І.О.

Колектив служби організації праці, заробітної плати і структур управління
висловлює щирі співчуття провідному економісту служби Ользі Василівні
Войцеховській з приводу важкої втрати – передчасної смерті батька.
Поділяємо біль непоправної втрати.

