ОГОЛОШЕННЯ

ВП “ЛЬВІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ
ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ”
МАЄ НАМІР ОТРИМАТИ
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ:
● на території майданчика №1 ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень”,
який знаходиться за адресою
Львівська обл., Городоцький рн, с. Суховоля, вул. Ягідна, 24,
розміщено вісім стаціонарних
джерел викидів, які викидають у
атмосферне повітря одинадцять
забруднюючих речовин загальною кількістю 6,117802 т на рік.
● на
території
майданчика №2 ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень”, який знаходиться за
адресою Тернопільська обл.,
м. Теребовля, вул. Грушевського,
28-в, розміщено п’ять стаціонарних джерел викидів, які викидають у атмосферне повітря
тринадцять
забруднюючих
речовин загальною кількістю
0,490467 т на рік.
● на
території
майданчика №3 ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень”, який знаходиться за
адресою Тернопільська обл.,
м. Теребовля, вул. Глещовецька,
розміщено одне стаціонарне
джерело викидів, яке викидає у
атмосферне повітря три забруднюючих речовини в загальній
кількості 0,177456 т на рік.
Детальну інформацію можна
отримати у інженера з охорони
і захисту лісу Любунь Ігоря
Миколайовича,
тел.: (098)235-02-62.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих
речовин направляти в державну адміністрацію.

ПРИВІТАННЯ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ СЕКРЕТАРЯ-ДІЛОВОДА
Дорожній ремонтно-експлуатаційний автобазі залізниці на роботу терміново потрібен секретар-діловод. Прийом здійснюється
за переводом з інших підрозділів залізниці.
Контактний телефон 6-64-16.
ВП “ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ”
ДТГО “ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
– прибиральники територій станції Золочів – 2 особи
– підсобні робітники дирекції – 2 особи
Прийом здійснюється за переведенням з інших підрозділів залізниці.
За більш детальною інформацією звертатися за адресою:
м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери, 6 відділ кадрів.
Контактні телефони: 47-23-03, 47-21-23.

СПІВЧУТТЯ

Працівники і студенти Львівського технікуму залізничного
транспорту висловлюють щире
співчуття заступнику директора
з питань гуманітарної освіти та
виховання Зоряні Зенонівні
Данилик, її родині з приводу
тяжкої втрати – смерті батька
Зенона Семеновича.

Олену Юріївну БОЙЧЕНКО
із 55-річчям!
Летять літа, мов білі журавлі,
Дзвенять, мов ті волошечки у житі,
Та не зникає слід їх на землі,
Для добрих справ вони були прожиті!
А Ваші роки й руки кожну мить
Свою любов і працю віддавали
Сім’ї й роботі. Тож від нас прийміть
Ці найщиріші, теплі привітання!
Здоров’я, щастя зичим на віки,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Колектив інформаційно-обчислювального центру вітає
провідного інженера-технолога відділу ІОЦ СТ

Ганну Павлівну БУШКО
із ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра й здоров’я Вам бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
І Бог дасть щастя на літа,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в життя!

Колектив та профспілковий комітет локомотивного депо
Чоп щиро вітають оператора ЕОМ

Андрею Дьєрдівну ФІЛЕП
із Днем народження!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна!
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує многа-многа літ!

Колеги по роботі з Ужгородської дистанції колії, кохана
дружина, любляча мама, брат та невістка щиро вітають
дорогого чоловіка, сина та брата, муляра-штукатура

Ярослава Владиславовича ВАЛЬЧУКА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №454376
(2010 р.) та службовий квиток ф.3 №003369 (2011 р.),
видані ВП “Вагонне депо
Коломия” ГУМЕНЮКУ А.І.
● Посвідчення ЛВ №377427
(2010 р.) та приміський квиток ф.4 №011785 (2011 р.),
видані ВП “Рівненська дистанція колії” ЛАЗАРЦЮ Ю.С.
● Посвідчення ЛВ №426287
(2009 р.) та приміський квиток ф.4 №015871 (2011 р.),
видані ВП “Пасажирське
вагонне
депо
Львів”
ЯБЛОНСЬКОМУ В.Б.
● Посвідчення ЛВ №379587,
видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р. КІЩАК Г.Ф.
● Посвідчення ЛВ №449206
та
приміський
квиток
ф.4
№019011,
видані
ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2011 р. МАЇКУ Ю.А.
● Посвідчення ЛВ №460205,
видане ВП “Станція Стрий” у
2011 р. ТИМЧІЮ І.В.

Донька Альона, зять Золтан, онука Валя,
син Сергій та невістка Діана щиро вітають
рідну матусю, бабусю, оператора гірки ст. Чоп

із 30-річчям!
Хай гарними будуть будні і свята,
Щодня, щогодини у всьому щастить,
Щоб знов зустрічати урочисті дати
І до сторіччя в здоров’ї прожить!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Колектив та профбюро служби перевезень вітає
заступника начальника служби

Леоніда Едуардовича НЕДЗВЕЦЬКОГО
із 50-річчям!

ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16-22 ãðóäíÿ 2011ð.
Впродовж 16-22 грудня на більшій частині території
Львівської залізниці характер погоди поступово зміниться на
зимовий. У п’ятницю вночі дощ, в горах із мокрим снігом, вдень
опади припиняться. Вітер південно-західний помірний, поривчастий, в горах сильний. Температура вночі від 0 до 5°, вдень 4-9°
тепла. У суботу атмосферні фронти від циклону, який переміщуватиметься із північної Німеччини на Білорусь, обумовлять дощі,
які перейдуть у мокрий сніг, місцями сильні опади, в горах мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. На Закарпатті
та в горах сильні, місцями дуже сильні опади. Вітер південнозахідний – від помірного до сильного. Температура вночі від 1°
морозу до 4° тепла, в горах до 5° морозу, вдень 4-9° тепла, в
горах близько нуля. У неділю переважно на Закарпатті, горах та
на Волині часом мокрий сніг та сніг, на решті території залізниці переважно без
опадів. Вітер південно-західний помірний, поривчастий, в горах до сильного, з
хуртовинами. Вночі температура коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень від 1°
морозу до 4° тепла, в горах місцями 5-8° морозу, вдень від 0 до 3° морозу.
На карпатських ріках упродовж 16-18 грудня сформуються паводки, на
Закарпатті місцями з виходом води на заплави.
У понеділок без істотних опадів. Температура вночі 1-6°, в горах місцями
7-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла. У вівторок-середу снігопади, з налипанням мокрого снігу на лінії електропередач та зв’язку, місцями з хуртовинами. Температура вночі від 0 до 5°, в горах місцями 6-8° морозу, вдень близько
нуля, в горах до 3° морозу.
Надалі переважно сухо, тільки на Волині та Рівненщині ще можливі опади,
а також подальше зниження температури: вночі 3-8°, в горах 8-13°, вдень від
0 до 5° морозу.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у справі не згас!
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” щиро
вітає водія автотранспортних засобів 1 класу Стрийської автоколони

Миколу Дмитровича БЕЛЕЙЧУКА
із ювілеєм!
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!

Колектив ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза”
щиро вітає водія автотранспортних засобів 1 класу

Степана Михайловича САВКУ
із ювілеєм!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім!
Хай береже Вас Мати Божа
Від злих людей і різних бід!

