1. Інвестор (замовник): ВП “Львівська дистанція колії” ДТГО “Львівська залізниця”, адреса: 79000,
м. Львів, вул. Гоголя, 1.
2. Місце розташування майданчиків (трас)
будівництва (варіанти): існуюча котельня
ВП “Львівська дистанції колії” по вул. Городоцькій,
166 в м. Львові.
3. Характеристика
діяльності
(об’єкта):
Переоснащення котельні. Технічні і технологічні
дані: теплопродуктивність 1,92 МВт.
4. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних – не потребує; сировинних – не
потребує; енергетичних (паливо, електроенергія,
тепло) – паливо: природний газ 385144 н/м3/рік,
електроенергія: 25 кВт; живлення – запроектовано
від існуючої електро- і газомережі; водних – холодна вода із мереж господарсько-питного водопроводу, якість води за ГОСТ 2874-82; трудових – не
потребує.
5. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за варіантами: враховані в ОВНС.

6. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: проведена.
7. Можливі впливи планованої діяльності (при
будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат – не впливає; повітряне
– викиди діоксиду азоту і оксиду вуглецю; водне
– не впливає; грунт – не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає; навколишнє соціальне середовище (населення) – не
впливає; навколишнє техногенне середовище – не
впливає.
8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження
або безпечного захоронення – не потребує (без
відходів).
9. Обсяг виконання ОВНС: згідно ДБН
А.2.2-1-2003.
Замовник: ВП “Львівська дистанція колії” ДТГО
“Львівська залізниця”
Генпроектувальник: ПП “ІКОР”

Трудовий колектив центру науково-технічної інформації
і бібліотечно-бібліографічного обслуговування щиро вітає
завідувача філіалу бібліотеки при центрі професійного
розвитку персоналу Львівської залізниці

Любов Леонідівну ФЕДОРОВИЧ

із ювілеєм!
У день Вашого ювілею бажаємо Вам
міцного здоров’я й життєвих сил, радісних
звершень, бадьорості духу і краси!
Нехай на Вашому життєвому
шляху будуть тільки приємні події,
а тепло Вашої душі, краса і жіночність
дарують нам радість у будні і свята!

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії”
щиро вітає головного бухгалтера дистанції

Катерину Тарасівну ВАСІК
Працівники виконавчого
апарату дорожнього комітету профспілки висловлюють
щирі співчуття провідному
бухгалтеру дорожнього комітету Галині Михайлівні
Пшигроцькій з приводу тяжкої втрати – смерті її батька.
Колектив служби перевезень висловлює щирі співчуття провідному інженеру служби Наталії Олександрівні
Громовій з приводу тяжкої
втрати – смерті матері Раїси
Андріївни.
Колектив апарату безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці висловлює
щирі співчуття начальнику
станції Білобожниця Тарасу
Володимировичу Перуну,
його рідним та близьким
з приводу смерті батька
Володимира Васильовича.

із 50-річчям!

– Я відпрацював на залізниці 44 роки, був учасником бойових дій, за сумлінну працю нагороджений знаком “Почесний
залізничник”, у моїй трудовій книжці 87 подяк, і я дуже поважаю тих людей, які сумлінно ставляться до своєї роботи
і з повагою – до людей, – пише в листі до редакції ветеран
Львівської залізниці, інвалід І групи Павло Тимофійович
Ковальчук. – Хочу висловити на сторінках газети щиру подяку лікарю-кардіологу Лілії Степанівні Вайді і медсестрі
Орисі Михайлівні Стеці, які працюють у нашій залізничній
поліклініці в кабінеті №305, за їхнє уважне ставлення до
хворих. Вітаю їх із новорічними та різдвяними святами, що
наближаються, зичу міцного здоров’я, щастя, достатку,
добробуту, миру та злагоди в їхніх оселях.

Служба капітальних вкладень глибоко сумує з приводу
смерті
ЖИЛИ Миколи Йосиповича,
батька працівниці служби
капітальних вкладень Надії
Миколаївни Рудницької.
Колектив станції Дрогобич
сумує з приводу тяжкої втрати
– на 70 році життя перестало
битися серце колишнього начальника станції Дрогобич,
шанованої людини, почесного
залізничника, турботливого
чоловіка, батька і дідуся
ЖИЛИ Миколи Йосиповича.
Висловлюємо щирі співчуття доньці – техніку станції
Дрогобич Галині Миколаївні
Дунченок.

Адміністрація та профспілковий комітет ВП “Вагонне депо
Ужгород”, а також колектив ПТО Лавочне щиро вітають
ветерана праці, колишнього начальника ПТО Лавочне

Миколу Васильовича МАГУРЧАКА
із 70-річчям!
Бажаємо Вам, шановний Миколо Васильовичу,
здоров’я, добра, довголіття, бадьорості духу,
сімейного затишку, зичимо шани й тепла,
хай вистачить щастя на ціле життя!

Колектив ремонтно-ревізійної дільниці Львівської дистанції
електропостачання вітає електромеханіка РРД

Богдана Івановича МИХАЙЛИШИНА

Керівництво ВП “Тернопільська дирекція залізничних
перевезень” і об’єднаний комітет профспілки висловлюють
щирі співчуття начальнику
станції Білобожниця Тарасу
Володимировичу
Перуну
з приводу тяжкої втрати –
смерті батька Володимира
Васильовича.
Колектив та об’єднаний комітет профспілки ВП “Львівської
дирекції залізничних перевезень”
сумують з приводу смерті колишнього інженера – технолога
відділу перевезень, колишнього
начальника станції Дрогобич,
почесного залізничника, ветерана праці
ЖИЛИ Миколи Йосиповича
та висловлюють співчуття
рідним та близьким покійного.

Добра і любові бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе!
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

із 60-річчям!
Радісно друзям сьогодні складати
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Хай Ваше серце – найбільше з сердець,
Щастям наповниться аж по вінець!

Колективи станцій Сколе і ВерхнєСиньовидне вітають начальника станції

Дмитра Івановича КАРПІНЦЯ
із ювілеєм!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 24-30 ГРУДНЯ
Упродовж 24-30 грудня на території Львівської залізниці
після відлиги, яка триватиме ще до суботи, знову очікується зимова погода. У п’ятницю місцями невеликий дощ, туман,
мряка. Температура вночі від 0 до 5° тепла, місцями при проясненнях від
0 до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. Упродовж вихідних очікуються складні
погодні умови: у суботу вночі місцями невеликий дощ, вдень із південного
заходу поширюватимуться дощі, місцями сильні з переходом у мокрий
сніг у другій половині дня та вночі у неділю. Нічна температура у суботу
від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, у неділю впродовж доби від
0 до 5°морозу, тільки на Закарпатті вдень місцями від 0 до 2°тепла.
У понеділок вночі місцями невеликий сніг, вдень із Закарпаття почнуть поширюватися опади снігу, на Тернопільщині, Рівненщині, Буковині,
Івано-Франківщині та у горах – з хуртовинами. Температура вночі 3-8°,
при проясненнях місцями 9-11° морозу, вдень від 0 до 5°, у горах – до
7° морозу.
Надалі на більшій частині території залізниці час від часу сніжитиме, лише на Закарпатті у четвер переважно без опадів. Температура
вночі 5-10°, місцями при проясненнях 11-14° морозу, вдень 2-7° морозу, на
Закарпатті близько нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

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 поїзної бригади поїзда №74/73
Львів–Москва щиро вітає начальника поїзда

Ярослава Михайловича ДЗЮБА
із Днем народження!
Везіння Вам великого бажаєм,
Здобутків гарних, сили на сто літ!
Нехай Вам сам Господь допомагає
Зробити кращим непростий цей світ!
Живіть, не знаючи ні смутку, ні печалі,
Хай чари кришталеві задзвенять…
Ми їх за Вас так щиро підіймаєм,
Дай Боже їх щороку наливать!

