Керівництво лінійного відділу
міліції на станції Львів УМВСУ на
Львівській залізниці звертає увагу
громадян, що відповідно до чинного
законодавства України та наказу МВС
України №1649 від 23.12.2003 року “Про
затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних
виробів”, продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через
спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи (секції)
підприємств з 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, а продаж побутових піротехнічних
виробів здійснюється лише за наявності
інструкції із застосування (експлуатації), розташованій на споживчому пакуванні. Якщо
текст інструкції не вміщується на споживчому пакуванні, то аркуш із текстом інструкції
має додаватись до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки з
виробами, що продаються споживачу.
Текст інструкції має містити: обме-

ження щодо поводження та застосування; способи і методи безпечної підготовки, запускання та утилізації (у разі
необхідності); термін придатності або гарантійний термін та дату виготовлення;
попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу; відомості
про виробника; ідентифікаційні ознаки
побутового піротехнічного виробу; інші
відомості, зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою. Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст
має бути чітким і добре помітним. Написи
застережного змісту мають бути виділені
жирним шрифтом.
Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки з простроченим
терміном придатності або з простроченим
гарантійним терміном, а також неякісних
(забракованих) та без інструкції із застосування.
Побутові піротехнічні вироби не
приймаються для комісійного продажу.
Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачем згідно з
інструкцією, яка розміщена на виробі або на
споживчому пакуванні виробу.
Забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів у
заборонений рішеннями органів місцево-

Найдорожче, що дає Господь людині – це життя і здоров’я. І як добре, що
є на світі люди, які вміють повернути хворому здоров’я, а разом із ним – віру в
життя. Нещодавно я лікувалася в Чернівецькій вузловій лікарні. Обстановка тут
дуже сприятлива для пацієнта. Хочу висловити слова щирої вдячності головному
лікарю лікарні Роману Михайловичу Мельнику, а також його заступнику Миколі
Миколайовичу Печерязі за професійність, людяність, чуйність, турботу, увагу до
пацієнтів. У важку хвилину вони допомогли мені щирим словом та відновили найцінніше – здоров’я. Особлива подяка медперсоналу та завідуючій терапевтичного відділення Людмилі Іванівні Богверадзе за високий професіоналізм, увагу,
турботу про кожного пацієнта відділення, за всі зусилля, яких вона доклала для
мого одужання.
Теплі слова адресую спеціалістам реанімаційного відділення. Всі, хто трудиться тут – єдина команда та гарні фахівці своєї справи. Велике Вам людське спасибі
за добро, яке Ви творите своїми умілими руками та добрими серцями.
Дорогі люди в білих халатах, тобто увесь персонал Чернівецької вузлової лікарні, я бажаю Вам подальших професійних успіхів, розвитку вашому лікувальному закладу, щоб і надалі Ви могли надавати таку потрібну допомогу хворим.
Спасибі Вам за те, що усі, хто відвідав вашу лікарню, починають радіти життю, у
них з’являється бажання жити. Мені здається, що ці чудеса творять не лише ваші
знання і руки, але й ваші серця. Бажаю Вам усім сибірського здоров’я, кавказького довголіття, море радості, ясного, мирного неба над головою, щасливих днів
і Божого Вам благословення! Щастя та невтомності Вам у вашій нелегкій праці!
Нехай завжди у вашій роботі визначальними будуть професіоналізм і порядність.
Нехай Вас оберігає Господь! Хотілося б у житті зустрічати більше таких людей,
завдяки яким довкола нас більшає добра і меншає зла. Велике Вам усім спасибі.
З повагою пацієнтка Марія СЕМЕНЧУК,
село Назірна Коломийського району
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го самоврядування час, за винятком днів
святкування Нового року в ніч із 31 грудня
на 1 січня.
Під час масових заходів забороняється застосування споживачем побутових
піротехнічних виробів, що можуть створити
небезпеку травмування людей осколками,
горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
Забороняється: кидати побутові піротехнічні вироби, вдаряти по них будь-якими предметами, тягти за вогнепровідний
шнур; переносити побутові піротехнічні
вироби в кишенях, під одягом, зберігати
без пакування; залишати побутові піротехнічні вироби без догляду; будь-яка
переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання; використання
побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами, яким не виповнилося 18 років;
використовувати побутові піротехнічні
вироби, які створюють ефекти на висоті
та/або шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих
установ, шкіл, будинків престарілих та
інших громадських споруд і житлових
будинків; кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати
феєрверки з дахів будинків та інші дії,
від яких можуть постраждати люди або
майно; використання побутових піротех-

Життя людини... Здається, воно таке довге,
як безконечний шлях, а водночас і коротке, як
подих вітру. Ми приходимо у цей світ для добра.
Хочемо, щоб світ був милосердніший, надійніший. Але ж і ми – його творці, а не сторонні спостерігачі, можемо робити його красивішим своїми
словами та вчинками. Адже бути людиною – це
значить відчувати відповідальність за когось.
Добро, милосердя, совість – це ті вічні цінності,
які роблять нас справжніми людьми.
Саме справжнім людям, які врятували мені
життя, вірили у мене, підтримували і допомагали
хочу сказати слова щирої вдячності.
27 липня 2010 року моє життя стало на
межі... Важка хвороба прикувала до лікарняного
ліжка, піднятись із якого самотужки не було сил.
Сьогодні, щоб подолати недугу, крім Божої ласки та помочі, потрібна ще й людська підтримка: і
моральна, і матеріальна.
Перш за все, хочу подякувати керівництву
Львівської залізниці в особі начальника залізниці
Богдана Петровича Піха та дорожній профспілковій організації на чолі з Андрієм Андрійовичем
Сенишиним, головам профспілкових комітетів
структурних підрозділів залізниці, які відгукнулися і надали матеріальну допомогу та моральну
підтримку. Медична служба залізниці своєчасно
надала реанімобіль, яким мене привезли до республіканського центру нейрохірургії у Києві, де
відбулася операція, яка врятувала мені життя.
Щиро дякую і керівництву, і працівникам
служби електропостачання Львівської дистанції електропостачання, своїм колегам по роботі
за матеріальну і моральну підтримку, а ще – за
постійні відвідини в лікарні. В особливий спосіб
хочу висловити вдячність працівниці Львівської
дистанції електропостачання, добрій подрузі
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нічних виробів особами, які знаходяться
в нетверезому стані.
Заборонено тримати побутові піротехнічні вироби під час куріння та поблизу відкритого вогню.
Шановні громадяни, поводьтесь обережно з побутовими піротехнічними виробами,
оскільки неуважність під час використання
піротехнічних виробів може завдати шкоди
Вашому здоров’ю та здоров’ю людей, які
знаходяться поблизу.
За порушення порядку виробництва,
зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів громадяни
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Надії Миколаївні Масляк, яка з перших хвилин
моєї недуги взяла на себе організаційні питання
щодо лікування та допомоги.
Добрим словом згадую працівників фінансового відділу дорпрофсожу, громадську організацію “Лікарняна каса Львівської залізниці”, мешканців села Вістовичі Самбірського району, а також
колектив ЗАТ “Вістовицька кераміка” на чолі з
директором Галиною Миронівною Тимкович за
фінансову підтримку під час мого лікування.
“З усіх наук найблагороднішою є медицина”,
– сказав Гіппократ. Тому хочу щиро подякувати медперсоналу Клінічної лікарні Львівської
залізниці, у якій я проходив реабілітаційний
період. Я надзвичайно вдячний нейрохірургу
Івану Михайловичу Рацину – він супроводжував
мене до Києва, а водій Дмитро Валерійович
Коноваленко вів реанімобіль і особисто переймався моїм здоров’ям під час неблизької подорожі. Вони ж були моїми ангелами-хоронителями і на зворотній дорозі до Львова.
Не можу не згадати добрими словами лікаря-офтальмолога Христину Антонівну МацьківБогдан та завідувача відділом офтальмології
Оксану Юріївну Юревич за фахове лікування.
Низький уклін усім добрим людям, для яких
біда чужою не буває, хто одразу й без розмов
підставляє своє плече заради порятунку ближнього. Від усієї душі, від щирого серця зичу Вам
здоров’я, добра, миру, злагоди, достатку, віри,
надії та любові. Нехай Господь охороняє і береже кожного з Вас!
Володимир Михайлович ПАСТЕРНАК,
електромеханік, голова профкому
Львівської дистанції електропостачання
До слів подяки Володимира Пастернака
приєднується вся його родина.

Індекс газети 30223.
Виходить щоп’ятниці.
Тираж 34 128.
Замовлення 1908.
Зверстано у комп’ютерному центрі
редакції газети “Львівський
залізничник”.
Комп’ютерна верстка
Антона БЕГЛЯРОВА .................... 226-38-15.
Склад редакційної колегії:
Ігор Паращак, Андрій Везденко, Орися
Теслюк, Галина Квас, Олександр
Гершуненко.

Точка зору авторів може не
збігатися з позицією редакції.
Передрук текстових чи візуальних
матеріалів газети можливий лише з
письмового дозволу редакції. Редакція
залишає за собою право скорочувати і редагувати надіслані матеріали.
Рукописи та листи авторам не повертаються. При цитуванні посилання
на газету “Львівський залізничник”
обов’язкове.
Газету віддруковано у “Видавничому
Домі “Високий Замок”.

