ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці:
із 90-річчям!
колишнього провідника пасажирських
вагонів вагонного депо Коломия

Миколу Васильовича ВАСКУЛА
із 80-річчям!
колишнього машиніста дизель-поїзда
моторвагонного депо Коломия

Юрія Олексійовича ФАДЄЄВА

Колектив відділу з організації тендерних закупівель
вітає начальника сектора із закупівлі робіт

Жанну Петрівну МИРОНОВУ
із ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час!
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас!
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

колишнього машиніста дизель-поїзда
моторвагонного депо Коломия

Колектив станції Зборів сердечно вітає
квиткового касира станції

Івана Никифоровича ТКАЧУКА

Галину Омелянівну КІНАЛЬ

із 70-річчям!

із 50-річчям!

колишнього провідника вагонів
моторвагонного депо Коломия

Ганну Миколаївну КУШНІР
колишнього слюсаря моторвагонного депо Коломия

Миколу Васильовича МАРЦІНОВСЬКОГО

Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці 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!

Рада ветеранів локомотивного депо Львів-Захід вітає
ветерана депо, колишнього машиніста І класу

Вітаємо щиро в День ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!

Андрія Андрійовича
КОВАЛЬСЬКОГО

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 виробничих 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) 7-2462, 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).

із 90-річчям!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще багато літ,
І доброта ніколи не згасає!
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!

Колектив відділу кредитних операцій і фінансових
інструментів фінансово-економічної служби щиро вітає

Ольгу та Олександра
ПАДКОВСЬКИХ
із народженням донечки!

Народилося дівчатко,
Наче сонце, ангелятко,
Хай радіє вся земля –
У світі кращої нема!
Хай усмішкою втішає
І щасливою зростає
У любові, і красі,
І в достатку, і в добрі!
Подарунків їй від долі
І в житті всього доволі!

Колектив Державного закладу “Відділкова лікарня станції
Рівне ДТГО “Львівська залізниця” щиро вітає головного лікаря

Олександра Петровича ШЕГЕРУ
із 40-річчям!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

СПІВЧУТТЯ

На 66-му році життя після тривалої хвороби помер
колишній заступник начальника Мукачівської дистанції
колії
КУЗЬМА
Антон Андрійович.
Керівництво,
профком
та весь трудовий колектив
Мукачівської дистанції колії
глибоко сумують з приводу
передчасної смерті Кузьми
Антона Андрійовича і висловлюють щирі співчуття його
дружині Людмилі Миколаївні,
його дітям: дочці Тетяні
Антонівні – старшому інспектору з кадрів Мукачівської дистанції колії, сину Олександру
Антоновичу – шляховому
майстру Мукачівської дистанції колії, рідним та близьким
покійного.

Працівники дорожнього комітету профспілки висловлюють
щирі співчуття головному бухгалтеру профспілкового комітету Державного підприємства
“Стрийський вагоноремонтний
завод” Валентині Дмитрівні
Мелень у зв’язку з передчасною смертю чоловіка.
Президія і працівники дорожнього комітету профспілки висловлюють щиросердні
співчуття голові первинної профспілкової організації Львівського
заводу залізобетонних конструкції Володимиру Івановичу
Білецькому із приводу тяжкої
і непоправної страти – смерті
матері Марії Михайлівни. У цей
важкий час глибоко сумуємо разом з Вами та Вашою родиною.

На 78-му році життя помер колишній
головний метролог Львівської залізниці
ГРОМАДА
Віктор Мойсейович.
Свою трудову діяльність на залізниці
Віктор Мойсейович розпочав у 1964 році.
Працював на посадах інженера, головного інженера та начальника Львівської
дистанції електропостачання, очолював
технічний відділ служби електропостачання, працював головним метрологом
залізниці.
За сумлінну працю та високий професіоналізм
нагороджений
знаком
“Почесний залізничник”, нагрудним знаком Держстандарту “За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та
акредитації”.
Колектив Дорожнього центру стандартизації, метрології та експертизи
глибоко сумує з приводу смерті Віктора
Мойсейовича і висловлює щирі співчуття
рідним та близьким покійного.

Дружина Наталія, син Максим, донька Олена, теща,
родини Радовських і Бондаренків, а також всі рідні і
друзі вітають коханого чоловіка, дорогого батька
і зятя та вірного друга

Бориса Олексійовича ПАВЛІХІНА
із 60-річчям!
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Й багато в ній буде любові й тепла!
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа!

Колектив відділу зведеної фінансової звітності та
супроводження аудиту за міжнародними стандартами
фінансової звітності фінансово-економічної служби Львівської
залізниці вітає провідного економіста відділу

Ольгу Амброзіївну ІВАНИНУ
із Днем народження!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці назавжди залишать добрий слід!
Отож прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!
ПОГОДА

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16-22 ëèñòîïàäà 2012 ð.
Упродовж 16-22 листопада на території Львівської залізниці
утримуватиметься суха та помірно тепла погода. У п’ятницю
та впродовж вихідних без опадів. Вночі та вранці місцями туман,
у східних регіонах магістралі подекуди слабка ожеледь. Вітер змінний, південно-східний слабкий, у неділю на Буковині, Тернопільщині –
місцями помірний. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, у
горах місцями до 6° морозу. Вдень у п’ятницю 4-9°, на Закарпатті
6-11° тепла, у горах місцями 3-8° вище нуля. У суботу та неділю
вдень 6-11°, на Закарпатті 8-13°, у горах 3-8° тепла.
Сприятливі кліматичні умови утримуватимуться майже весь
наступний календарний тиждень: буде суха та помірно тепла погода. Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани. Температурні
показники коливатимуться: уночі від 3° морозу до 2° тепла, у горах
від 0 до 5° морозу, вдень у понеділок-вівторок 7-12°, на Закарпатті
9-14°, у горах 2-8° вище нуля. У середу та у четвер удень – на кілька
градусів прохолодніше.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Дозвіл на право носіння вогнепальної зброї ЛГ-233 №457620,
виданий лінійним відділом міліції
на ст. Львів у 2007 р. ДАЦКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №412050, видане ВП “Чернівецька дистанція
колії” у 2010 р. МИРОНЮКУ О.І.
● Посвідчення ЛВ №476201,
видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у
2012 р., та приміський квиток
ф.4 №001424, виданий квитковим бюро ст. Мукачево у 2012 р.
МУЧИЧЦІ Г.І.

● Посвідчення ЛВ №415793,
видане ВП “Львівський центр механізації колійних робіт” у 2012 р.
МЕНДЕЛЮКУ І.В.
● Посвідчення ЛВ №476186, видане ВП “Ужгородська дирекція
залізничних перевезень” у 2011 р.
ПОЛОВЧАК Л.Ф.
● Посвідчення ЛВ №466323, видане ВП “Вагонне депо Тернопіль”
у 2012 р., та приміський квиток
ф.4 №006186, виданий квитковим бюро ст. Тернопіль у 2012 р.
ДРОЗДЯК О.М.

