(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
За цей період перевезено 310 тисяч 763 пасажири, що на рівні минулорічного показника, оформлено 18 заявок на групові перевезення дітей
– 493 маленькі пасажири скористались послугами
нашої залізниці.
На новорічні перевезення Львівська залізниця
додатково сформувала 4 склади поїздів загальною
кількістю 60 вагонів. Окрім цього, усі поїзди курсували за максимальними схемами формування.
Як зазначив Микола Козак, новорічні перевезення є специфічними через те, що з 25 грудня і упродовж останніх днів року пасажиропотік
зростає приблизно на третину в порівнянні з іншими періодами перевезень: “Усі хочуть виїхати ще
до Нового року, саме тому й маємо у ці дні такий
наплив пасажирів. Наприклад, середньодобовий
пасажирообіг на залізниці у звичайні дні становить
14-15 тисяч пасажирів, а в передсвяткові дні –
20-21 тис. пасажирів. У новорічну ніч теренами
Львівської залізниці подорожували близько 5 тисяч пасажирів”.
Львівські залізничники і цього року доклали
всіх зусиль, щоб під час свят подарувати пасажирам справжню святкову атмосферу та гарний
настрій – вагони всередині прикрасили новоріч-

Трудовий колектив та профспілкова організація
Ходорівської дистанції колії сердечно вітають шляхового майстра

Ганну Степанівну ЛЕВИЦЬКУ
із 50-річчям!
Від щирого серця, з теплом і любов’ю,
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей січневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

Адміністрація та профспілковий комітет пасажирського вагонного
депо Чернівці щиро вітають заслуженого пенсіонера, ветерана праці

Григорія Олександровича ГОРБАТЮКА
із 80-річчям!
За 51 рік роботи на підприємстві Григорій Олександрович
пройшов непростий трудовий шлях від слюсаря з ремонту рухомого складу до заступника начальника депо. З нагоди ювілею бажаємо міцного
здоров’я, щастя та ще довгих років життя.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

ними атрибутами, із динаміків лунали колядки,
привітання пасажирів із новорічними святами від
залізничників.
Галина КВАС

Кохана дружина Віра, діти Ігор та Зоряна, мама, тесть,
теща вітають заступника начальника
моторвагонного депо Львів з експлуатації

Богдана Васильовича КУЗЕНКА

Мабуть, не кожен звернув увагу, що у вересні минулого року
набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, що стосується власників присадибних житлових, дачних та садових
будинків. Повна назва документу: “Постанова Кабінету Міністрів
№1035 від 9.09.2009 р. Про затвердження Тимчасового порядку
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт”. Щоправда тимчасовий
порядок стосується прийняття в експлуатацію лише будинків,
споруджених забудовниками – фізичними особами у період з 5
серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. Такі будівлі, якщо вони з певних
причин відповідно не оформлені, приймає до експлуатації місцева інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, яка
видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності
таких будівель.

Для отримання сертифікату
забудовник повинен отримати
довідку про погодження прийняття
приватної будівлі в експлуатацію,
видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Цю довідку
та техпаспорт приватної будівлі,
виданий бюро технічної інвентаризації, слід подати в інспекцію
державного
архітектурно-будівельного контролю.
На підставі поданих документів інспекція державного архітектурного контролю ухвалює рішення про притягнення забудовника
до адміністративної відповідальності. Приводом може бути спорудження приватного будинку без
дозволу на виконання будівельних
робіт (ці інспекції створено у 2006
р., тоді й започатковано процедуру
видачі ними дозволів на будівельні
роботи). Сума штрафу, відповідно
до статті 97 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
– майже 200 гривень.
Термін оформлення приватних житлових будинків садибного
типу обмежений. Згідно з постановою, встановлений час подання заяв про прийняття будинків
в експлуатацію – до 31 грудня
2010 року.

із 50-річчям!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива йде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я зичимо, любові і добра!
Хай Матір Божа Тебе охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
А ми Тобі усяких благ бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці сердечно
вітає заступника Головного ревізора з відбудовних засобів і автотранспорту

Василя Михайловича ДОВГАНЮКА
із 55-річчям!
Нехай кожна мить буде повна надії,
Хай щастить здійснити всі свої мрії!
Удачі натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко і просто!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 15-21 СІЧНЯ
Впродовж 15-21 січня на території Львівської залізниці під
впливом антициклону, сформованого холодним арктичним
повітрям, погода буде холодною і малосніжною. У п’ятницюнеділю на більшій частині території магістралі істотних опадів
не очікується. Вітер південно-східний від слабкого до помірного, на
Закарпатті – слабкий. Температура вночі 7-12°, при проясненнях до
13-15°, на Волині, Рівненщині 12-17°, на Закарпатті 4-9° морозу. Вдень
5-10° нижче нуля, на Закарпатті від 1° морозу до 4°тепла.
У понеділок-вівторок місцями невеликий сніг. Температура вночі
6-11°, місцями при проясненнях 12-15° на Закарпатті 4-9° морозу.
Вдень 6-9° нижче нуля, на Закарпатті від 2°морозу до 3°тепла.
Надалі істотних опадів не очікується, температура також
суттєво не зміниться.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Хочу на сторінках “Львівського залізничника” привітати з Новим 2010 роком та Різдвом Христовим і висловити щиру подяку всім, хто відгукнувся і допоміг нашій
сім’ї у важкі хвилини. Побажати добрим людям та їхнім
родинам міцного здоров’я, злагоди, добробуту, достатку
і всього найкращого.
У червні 2009 року під час відпочинку після поїздки
на станцію Жмеринка у мене стався серцевий напад,
за висновками медиків Жмеринської лікарні – інфаркт.
Медики цієї лікарні доклали чимало зусиль, аби лікування було ефективним. Особлива подяка лікарю Григорію
Міхайлову за вчасно надану першу допомогу. Вдячний і
залізничникам, які відвідували мене і допомагали придбати необхідні ліки, і “Лікарняній касі Львівської залізниці” за
сприяння у лікуванні, і медичній службі за транспортування до Львівської клінічної лікарні, а також лікарю інфарктного відділення Клінічної лікарні Світлані Сазоновій,
лікарю-кардіологу дорожньої поліклініки Світлані Якимів
за лікування, скерування на діагностику (коронарографію), сприяння у відновленні здоров’я в санаторіях для
подальшого оперативного втручання. Та, на жаль, після діагностики висновок був невтішним – у коронарній

артерії утворився тромб, а це означало, що потрібна
негайна операція, вартість якої разом з діагностикою
33,5 тисячі гривень із подальшим лікуванням упродовж
року, вартість якого – одна тисяча гривень на місяць.
Така сума грошей для нашої родини була непосильним
тягарем. Тільки завдяки добрим людям, які відгукнулися і матеріально підтримали нашу сім’ю, у жовтні мене
успішно прооперували.
Особливо хочу подякувати за допомогу начальнику залізниці Михайлу Васильовичу Мостовому, голові дорпрофсожу Андрію Андрійовичу Сенишину та
комісії лікарняної каси під головуванням Володимира
Васильовича Чернеги, а також машиністам, помічникам
машиніста колони №2, очолювану машиністом-інструктором Богданом Нагірним, всім працівникам і профспілковому комітету локомотивного депо Львів-Захід, одногрупникам – випускникам групи Т-33 1979 року Львівського
технікуму залізничного транспорту, рідним та друзям.
З повагою
Володимир ЛЯЛЬКА,
машиніст електровоза локомотивного
депо Львів-Захід із сім’єю

Як поїзд мчить по магістралі,
Так час летить в далекі далі.
Чи то на захід, чи на схід –
Та все ж буяє білий світ...
Тож ми в оцю важливу днину,
Спинитись хочем на хвилину,
Вам побажати теплоти,
А в серці – юності завжди!
Будьте веселі і красиві,
Завжди здорові і щасливі.
Щоб наші рідні рейки й шпали.
Прибуток гарний нам давали.

Хай стук колісних пар лунає,
Неначе пісня водограю.
І мов нові локомотиви,
Такі були би перспективи.
Вагон грошей, цистерну злота,
Приносить радість хай робота.
А в цілім світі як зірниця,
Хай сяє Львівська залізниця!
Снігуронька Ірина КАРПА,
працівниця господарської служби залізниці

