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У підсумку зібрано 2260 гривень.
Особлива подяка за активну участь студентам груп 824, 814, 825, 815, 813-В,
Л, 843-В. Хотілося б, щоб наші студенти
стали не тільки висококваліфікованими
спеціалістами, а й, насамперед, справжніми людьми – чесними, порядними,
небайдужими до чужої біди. Думаю, що

мових чобітків, дитячі книжки, солодощі
та фрукти для діток Львівського будинку дитини №2, що на вул. Антоновича,
117.
Особливою подією стали відвідини
цього будинку, спілкування з дітками та
працівниками. Низький уклін головному
лікарю Мирославі Павлик, заступнику
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Львівській філії Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна (ДНУЗТ) з ініціативи профспілкового комітету працівників філії та за
активної підтримки студентського профкому до Дня Святого Миколая відбулася благодійна акція “У мене чуйне серце”. Приємно
відзначити, що в цій акції взяли участь більшість студентів та працівників філії – від такі акції сприяють цьому.
На зібрані кошти куплено 12 пар зиадміністрації до технічного персоналу.

никам цього закладу за нелегку працю,
за те, що віддають свою любов і тепло
маленьким вихованцям.
Хай в цю холодну пору потепліє нам
на душі від думки, що 12 пар маленьких
ніжок будуть зігріті нашими серцями.
Щиро дякую всім, хто взяв участь у цій
акції. Вітаю всіх із Новим 2013-м роком
та Різдвом Христовим!
головного лікаря Світлані Цюпі, лікарюпедіатру Галині Глистюк та всім праців-

Чудотворець привітав
юних залізничників

На Львівській дитячій залізниці урочисто відсвяткували День
Святого Миколая. На зустріч із Чудотворцем у бібліотеку-філію №18
м. Львова прийшли юні залізничники з батьками, начальник та майстри дитячої залізниці, працівники та читачі бібліотеки. Зустрічала
гостей ведуча свята – голова ради юних залізничників Ольга Охрімчук,
яка у святковому дійстві виконувала роль ангела. Дуже артистично
перевтілилися у маленьких зірочок Анатолій Кущієнко та наймолодша учасниця виступу Ліза Волошин. Роль веселого чортика зіграла
Юля Волошин. Цього дня у сестричок Лізи і Юлі Волошиних був дебют виступів на дитячій залізниці. Добру та лагідну маму зіграла у
сценці Ліля Когут, а другого ангела – Іра Денисяк. Із найповажнішою
роллю – Святого Миколая – успішно впорався Володя Перерва, який
на дитячій залізниці є начальником другої зміни.
Музичний супровід свята забезпечив майстер виробничого
навчання Юрій Маланчук. У його
музичному гуртку на дитячій залізниці займається чимало дітлахів – шанувальників музичного
мистецтва. На концерті вміння гри
на гітарі продемонстрував Роман
Семенов, а гри на трубі – Богдан
Шишка. На своїх інструментах
хлопці акомпанували під час виконання улюблених для дітей та
дорослих пісень і колядок “Ой хто,
хто, Миколая любить?” та “Добрий
вечір тобі, пане господарю!”.
Після закінчення святкового
концерту начальник Львівської
дитячої залізниці Дмитро Венгер
подякував юним залізничникам
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за виступ і привітав усіх присутніх зі святом Миколая, прийдешнім Новим роком та Різдвом
Христовим.

Як зазначила у коментарі газеті майстер виробничого навчання Галина Котеньова, діти довго і
ретельно готувалися до свята,
проводили репетиції, а відтак
виступ вийшов вдалий, яскравий
і цікавий: “Окрім гарної розповіді
про Миколая, діти розіграли
святкову виставу, у якій показали себе справжніми артистами.
Наймолодші юні залізничники декламували вірші Миколаєві, за що
отримали від нього солодкі подарунки. До нашого святкового концерту долучився юний читач бібліотеки Максим Білецький. Йому
лише 10 років, однак він уже має
видану власну збірку віршів “Я
хочу знати все про Україну”, деякі
вірші з неї юний автор декламував на святі.
Після святкування юні залізничники ще довго не розходилися,
співали пісень і грали на музичних
інструментах. Наш педагогічний
колектив гордий за своїх вихованців, які на заняттях показують
хороші знання і водночас вміють
продемонструвати свої артистичні таланти. За старання майстри
дитячої залізниці пообіцяли дітям
усередині січня організувати поїздку в Карпати, де вони зможуть
покататися на лижах та санчатах”.
Тетяна АНДРУШКО
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Тетяна ШАРГУН, голова профкому
працівників Львівської філії ДНУЗТ,
кандидат педагогічних наук, доцент
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ідповідно до чинного законодавства України та інструкції “Про затвердження правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”,
продаж піротехнічних виробів здійснюється за наявності паспорта
(формуляру, інструкції із застосування), який засвідчує відповідність піротехнічного виробу вимогам нормативної документації, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання або їх копіями на бланках установленого зразка, – інформують у
лінійному відділі міліції на ст. Львів УМВСУ на Львівській залізниці.
Текст інструкції має містити:
– обмеження щодо поводження та застосування;
– способи та методи безпечної підготовки, запускання та утилізації;
– термін придатності або гарантійний термін та дату виготовлення;
– попередження про небезпечність побутового піротехнічного
виробу;
– відомості про виробника;
– ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного засобу;
– інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через 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.
При застосуванні піротехнічних виробів забороняється:
1. Застосовувати споживачем побутових піротехнічних виробів у заборонений рішенням органів місцевого самоврядування час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.
2. При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем
піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів,
що рухаються.
3. Кидати побутові піротехнічні вироби, вдаряти по них будь-якими предметами, тягти за фітель.
4. Переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати
без пакування.
5. Залишати побутові піротехнічні вироби без догляду.
6. Будь-яким чином переробляти та розбирати побутові піротехнічні вироби.
7. Використовувати побутові піротехнічні вироби другого і третього класу
небезпеки особами, молодшими за 18 років;
8. Кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих,
із вікон та балконів, влаштовувати феєрверки на дахах будинків та інші дії, від
яких можуть постраждати люди або майно.
9. Використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться
в нетверезому стані.
Шановні громадяни, поводьтеся обережно з побутовими піротехнічними виробами, оскільки недбалість при їхньому використанні може призвести до серйозних наслідків аж до загрози вашому життю, здоров’ю та
майну.
Особи, винні у порушенні порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

