МІСЯЧНИК

ПРИВІТАННЯ

Профспілковий комітет пасажирського вагонного депо
Чернівці, голова Ради ветеранів та пенсіонерів депо і
товариші по роботі вітають колишнього працівника із
ремонту рухомого складу
Упродовж листопада 2012 року на території обслуговування лінійного відділу міліції на ст. Львів УМВСУ на
Львівській залізниці триває місячник добровільної здачі
зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових
матеріалів.
Транспортні правоохоронці наголошують: громадяни, які
впродовж цього періоду звернуться до ЛВ на ст. Львів за адресою м. Львів, вул. Чернівецька, 2 із заявою про добровільну
здачу зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухових речовин,
що зберігаються без законних на те підстав, будуть звільнені
від кримінальної та адміністративної відповідальності.
АНОНС

У суботу, 10 листопада, о 18-й годині в концертному
залі ім. С. Людкевича Львівської філармонії відбудеться
ювілейний концерт народного ансамблю бандуристок
“Чарівні струни”, який має честь представляти Львівську
залізницю, разом із видатними артистами Львівської
опери – Любов’ю Качалою, Олегом Лихачем, Наталією
Курильців, відомими бандуристами-віртуозами Дмитром
Губ’яком та дуетом “Бандурна розмова”.
Ювілейну концертну програму “Чарівні струни” дарують
усім залізничникам із нагоди професійного свята на знак
поваги до своїх найпалкіших шанувальників – працівників
Львівської магістралі. Учасниці ансамблю бандуристок висловлюють щиру подяку керівництву залізниці і дорпрофсожу за сприяння в організації та проведенні концерту.
ОГОЛОШЕННЯ

ВП “САРНЕНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ”
повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди
забруднювальних речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
На майданчику проводяться зварювальні, ковальські,
металообробні та деревообробні роботи, а також зарядка
акумуляторних батарей.
Опалення та гаряче водопостачання приміщень здійснюється від котлів НІІСТУ-5, що працюють на природному
газі. Для підігріву води в лазні призначені твердопаливні котли “Універсал-6”.
У результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря
викидаються такі види та обсяги забруднювальних речовин:
– метали та їх сполуки – 0,010 т/рік;
– оксиди азоту – 0,430 т/рік;
– оксид вуглецю – 0,251 т/рік;
– діоксид та інші сполуки сірки – 0,621 т/рік;
– речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок – 0,831 т/рік;
– фториди добре та погано розчинні – 0,005 т/рік.
За величинами викидів забруднювальних речовин
ВП “Сарненська дистанція колії” не підлягає взяттю на державний облік. Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря не перевищують величин гранично допустимих викидів, відповідно до
законодавства України.
За додатковою інформацією звертатися за адресою:
м. Сарни, вул. Київська, 34А, тел. залізн. (03655) 7-24-62,
тел/факс залізн. (03655) 7-23-93, тел/факс міський (03655)
3-20-27.
Зауваження громадських організацій та окремих
громадян можна надсилати впродовж 20 днів з моменту публікації до Сарненської райдержадміністрації
(м. Сарни, вул, Радянська, 51, тел. (03655) 3-57-77).
СПІВЧУТТЯ

Колектив відокремленого підрозділу “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза” сумує з приводу смерті колишнього коваля автобази
ОСТИСЛАВСЬКОГО Ярослава Омеляновича
і висловлює глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і
близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав,
любив і поважав Ярослава Омеляновича. В нашій пам’яті
він назавжди залишиться порядною, доброю та прекрасною людиною.
Колектив відокремленого підрозділу “Дорожній фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив” і профспілковий комітет висловлюють щире співчуття начальнику клубу Ірині
Ярославівні Черняк з приводу смерті батька
ОСТИСЛАВСЬКОГО Ярослава Омеляновича.

Колектив центру оперативно-технічного обліку
локомотивного депо Львів – Марія, Любов, Мирослава,
Віра, Галина і Женя – вітають оператора ЕОМ

Степанію Петрівну УГРИН

Ганну Василівну ЯСАКОВУ

із Днем народження!

із 90-річчям!

Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я – з роси і води,
І світлої долі – завжди молодої
У нинішній день і в майбутні часи!
Зозуля хай щедро кує Вам щоліта
На многії, многії, благії літа!

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив cтанції Борислав вітає комерційного агента

Колектив та профспілковий комітет
оборотного депо Чоп щиро вітають оператора ЕОМ

Сілвію Тиборівну ЛЕГКУ

Валентину Омелянівну ШИШКО

із 55-річчям!

із ювілеєм!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Низький і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожний ранок з неба сонцем ясним
Осяє Вас і світлом, і любов’ю!

З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих-многих, довгих літ!
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Матір бере під свій покров,
Хай Вас шанують, поважають люди,
А День народження приходить знов і знов!

Чоловік Валерій, син Андрій, дочка Ніна, внуки Евеліна-Анастасія,
Олександр, сестра Іванна, зять Олександр щиро вітають кохану
дружину, турботливу мамусю, сестру, чергову по станції Львів

Колектив станції Любомирськ
сердечно вітає начальника станції

Миколу Володимировича БАДАЛІСА

Людмилу В’ячеславівну РОМАКУ

із 55-річчям, яке він святкуватиме 11 листопада!

із ювілеєм!
Хай доля принесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!
З Днем народження!

Друзі та колеги щиро вітають

Олександра Семеновича ЛЕГКОГО
із 75-річчям!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам вже щедрих 75!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Ювілей у Вас щасливий нині,
Добрий, мудрий, щирий ювілей!
В ньому все: робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих Вам людей!
Дай Вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, щасливим!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато,
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!
ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ПО СТЕЖКАХ СТАЛЕВИХ...
По стежинах сталевих біжать без упину
І пісню співають дзвінку!
Зі сходу на захід, із півдня на північ
Везуть вони радість людську!
І вчора, і нині, і завтра ще будуть
Возити народне добро.
Зелений їм світить і шлях відкриває
Усім, хто сидить за кермом.
А коні сталеві їм пісню співають,
Летять за вікном і ліси, і поля!
Й луна від вагонів стрімких ешелонів,
Пронизує тишу здаля!
Праці нелегкій на благо народу
Я часточку серця віддав!
І дякую Богу за допомогу,
Що я залізничником став!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає ветерана праці, колишнього слюсаря
моторвагонного депо Коломия

Петра Михайловича БЛОНСЬКОГО
із 60-річчям!
Хай віра, надія, любов разом з Вами
Крокують у кожній хвилині життя!
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття!

Колектив служби статистики вітає заступника
начальника служби

Андрія Тадейовича ЛІСНЬОВСЬКОГО
із Днем народження!
Бажаємо погожих днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

●
Посвідчення
ЛВ
№419234,
видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у 2011 р.
МИРОНЯКУ Ю.М.
● Приміський квиток ф.4 №013607, виданий
ВП “Івано-Франківська дистанція колії” у 2012 р.
РУДІЙ І.Р.
●
Посвідчення
ЛВ
№362995,
видане
ВП “Господарська служба” у 2010 р.
КОВАЛЬЧИК Л.Й.
●
Посвідчення
ЛВ
№450894,
видане
ВП “Мостобудівельний поїзд №63” у 2011 р.
КУПРИЧУ І.Д.
●
Посвідчення
ЛВ
№412004,
видане
ВП “Чернівецька дистанція колії” у 2010 р.
КИРИЛОВУ Г.О.
●
Посвідчення
ЛВ
№424796,
видане
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2011 р.
АНТОЩАК О.О.
● Посвідчення ЛВ №401669, видане ВП “Перший
загін воєнізованої охорони” у 2011 р. ДАЦКУ І.В.
●
Посвідчення
ЛВ
№473170,
видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у 2012 р.
КОЛОДРУБЦЮ Р.І.
● Учнівський квиток ВК №09238507, виданий Львівським
міжрегіональним вищим професійно-технічним училищем залізничного транспорту у 2012 р. ПЕТРОВУ О.В.

Ананій Семенович СИДОРЧУК, ветеран залізниці,
Рівненська область, Здолбунівський район, с. Кунин
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9-15 ëèñòîïàäà 2012 ð.
Упродовж 9-15 листопада на більшій частині території
залізниці утримуватиметься помірно тепла погода. У
п’ятницю часом дощ, мряка, у горах – з мокрим снігом. Удень
опади поступово припиняться. Вранці на гірських ділянках місцями ожеледиця, слабка ожеледь. Температура вночі від 0 до
5°, вдень 4-9° тепла, у горах упродовж доби близько нуля. На
вихідні без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман.
Вітер змінний, слабкий, у неділю вдень на Івано-Франківщині,
Буковині, Тернопільщині, Рівненщині та у горах місцями поривчастий. Температура 10 листопада вночі від 4° тепла до
1° морозу, вдень 5-10° вище нуля. У горах уночі місцями 2-4°
морозу, вдень від 0 до 5° тепла. 11 листопада вночі від 0 до 5°
тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті до 12° тепла.
У понеділок у другій половині дня, починаючи із Закарпаття, на решту території залізниці поширяться короткочасні дощі. Температура 12
листопада вночі 1-6°, вдень 9-14°, 13 листопада вночі від 0 до 5° тепла,
вдень 5-10°, на Закарпатті до 12° тепла.
Надалі очікується суха та помірно тепла погода. Вночі та вранці
місцями туман. Температура у середу вночі від 0 до 5°тепла, вдень 49°, на Закарпатті 11-16° вище нуля. У четвер вночі від 4° тепла до 1°
морозу, вдень 4-9°, на Закарпатті 10-15° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

