БУВАЛЬЩИНА

ПОДЯКА

Тієї ночі мешканці околиці
Королевого були стривожені: з боку
Румунії, перетнувши кордон, прийшла зграя вовків. Скільки їх було, розгледіти в темноті було важко, очевидці
стверджують – не менше 4-5. Чи хижаки переслідували здобич, чи голод
їх сюди завів – невідомо. Інформацію
про те, що зубаті підійшли так близько до населеного пункту, підтвердив
місцевий житель Іван Лемак, котрий
бачив їх на власні очі.
Десь опівночі сполохалися собаки,
які поховалися в будки та закутки, бо
вовчий “візит” нагнав на них великого
страху. Щовечора Іван випускає поблизу городу коней, а вранці забирає
їх до праці. Зазвичай вони не квапляться йти за господарем, бо знають,
що доведеться цілий день працювати,

але тієї ночі коні так перелякалися, що
весь город перетоптали. Коли ж забігли до стайні, то ледь не розвалили її
вщент.
– Я вийшов, посвітив довкола ліхтарем, і коли побачив тих вовків, сам
не знаю, як опинився у хаті – так перелякався, – розповідає Іван Лемак. – Від
собачого гавкоту всі люди прокинули-

ся, повмикали світло. Собаки безперестанку гавкали, а сіроманці ще довго
кружляли навколо села. Напевно, дуже
вже голодні були, якщо лиш під ранок
забралися геть, залишивши купу слідів
і запах, який тривожить сільських собак. Ось так уперше в житті довелося
зустрітися з вовками.
Навіть старожили не пригадують,
щоб вовки вийшли так далеко з лісу,
так близько біля хат їх бачили тільки в гірських селах Міжгірського та
Тячівського районів. А щоб на рівнині
та ще й у Королево – це вперше.
Тепер Іван каже, що добре подумає, чи варто випускати коней на ніч.
– Бо може так статися, що залишаться від коней лише шкіра та копита, – підсумовує господар.
Іван КОЗАК, смт. Королево

ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Локомотивне депо
Мукачево” ДТГО “Львівська залізниця” повідомляє
про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.
ЄДРПОУ 01071143
Фактична адреса: 89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Крилова, 1.
Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Крилова 1.
Основним видом діяльності підприємства є ремонт та
обслуговування локомотивів. На території депо функціонують такі об’єкти виділення забруднювальних речовин:
котельня, металообробна дільниця, ковальське відділення,
цех заливки підшипників, деревообробна дільниця, електрогазозварювальне відділення, хімчистка та склад паливомастильних матеріалів.
На виробничому (основному) майданчику ВП “Локомотивне
депо Мукачево” знаходиться 9 організованих та 1 неорганізоване джерело викидів забруднювальних речовин. У результаті виробничої діяльності підприємства в атмосферне
повітря виділяється 11 забруднювальних речовин:

№ Найменування забруднюз/п вальної речовини

1

Масова
витрата
викиду
забруднювальної
речовини, г/с

Оборотне локомотивне депо Чоп ВП “Локомотивне депо
Мукачево” ДТГО “Львівська залізниця” повідомляє про
клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря. ЄДРПОУ 01071143
Фактична адреса: 89500, Закарпатська обл., м. Чоп,
вул. Деповська, 1.
Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Крилова 1.
Основним видом діяльності підприємства є ремонт та
обслуговування локомотивів. На території депо функціонують такі об’єкти виділення забруднювальних речовин:
котельня, металообробна дільниця, акумуляторна, піскосушильне відділення, ковальське відділення, електрогазозварювальне відділення, пункт технічного обслуговування
локомотивів, фарбувальне відділення та склад паливомастильних матеріалів.
На виробничому майданчику оборотного локомотивного
депо Чоп знаходиться 11 організованих та 5 неорганізованих джерел викидів забруднювальних речовин. У результаті
виробничої діяльності підприємства в атмосферне повітря
виділяється 11 забруднювальних речовин:

Валовий
викид
забруднювальної речовини,
т/рік

Оксиди азоту (у перерахунку
на діоксид азоту [NO + NO2])

0,123612 0,2569

№ Найменування забруднюз/п вальної речовини

Масова
витрата
викиду
забруднювальної
речовини, г/с

Валовий
викид
забруднювальної
речовини, т/рік

1

Оксиди азоту (у перерахунку 0,226685 0,481317
на діоксид азоту [NO + NO2])

2

Ангідрид сірчистий [SО2]

0,08261

0,03456

2

Ангідрид сірчистий [SО2]

0,07847

3

Вуглецю оксид

0,26839

1,343704

3

Вуглецю оксид

0,431913 1,97619

4

Речовини у вигляді твердих
суспендованих частинок, недиференційовані за складом

0,11954

0,207619

4

Речовини у вигляді твердих 0,10412
суспендованих частинок, недиференційовані за складом

5

Свинець та його сполуки
(у перерахунку на свинець)

0,001526 0,008173

5

Свинець та його сполуки (у
перерахунку на свинець)

0,000039 0,00034

6

Залізо та його сполуки
(у перерахунку на залізо)

0,00862

0,003858

6

Залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо)

0,00459

0,006795

7

Манган та його сполуки (у пере- 0,00144
рахунку на діоксид мангану)

0,000282

7

Манган та його сполуки (у пе- 0,00073
рерахунку на діоксид мангану)

0,000482

8

Трихлоретилен

0,15054

0,529776

8

0,01813

0,122241

9

Натрію гідроокис
0,00127
(натрій їдкий, сода каустична)

0,006804

НМЛОС (Вуглеводні граничні С12-С19)

9

0,00095

0,001537

10

Аміак

0,00466

0,024493

Натрію гідроокис (натрій
їдкий, сода каустична)

11

НМЛОС (Вуглеводні граничні
С12-С19)

0,05437

0,032277

10

Сольвент-нафта

0,03844

0,040608

11

НМЛОС (Уайт-спірит)

0,04648

0,0144

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря
об’єкт належить до другої групи (п.1.6 Наказу №108 від 9 березня 2006 р.)
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в Мукачівську
міську раду за адресою: 89600, м. Мукачево, вул. Пушкіна, тел.:
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До редакції “Львівського залізничника” надійшов лист
від колишнього стрільця воєнізованої охорони залізниці
Михайла Оленича, у якому автор висловлює подяку за лікування медичному персоналу Клінічної лікарні Львівської
залізниці.
– Не один десяток років я трудився у воєнізованій охороні Львівської залізниці, зокрема у складі другої команди
станції Клепарів. Працював і в основному складі, і роз’їзним
стрільцем із охорони вантажів.
Сьогодні я вже на заслуженому відпочинку. Однак даються взнаки непрості часи та роки праці. Нещодавно стан
мого здоров’я погіршився, довелося звернувся за медичною допомогою у Клінічну лікарню залізниці у Львові. Після
огляду хірург Оксана Богданівна Сухецька повідомила, що
мені потрібно зробити операції.
Щиру увагу та доброту відчув я і у ставленні завідувача
хірургічного відділення лікарні, кандидата медичних наук,
хірурга Володимира Казимировича Огоновського, який
мене оперував, а його добре слово під час щоденних оглядів допомогло швидше підвестися на ноги.
Зараз я уже вдома, проходжу післяопераційну реабілітацію. Почуваюся добре.
Щиро дякую всьому колективу хірургічного відділення Клінічної лікарні залізниці і особливо його завідувачу
Володимиру Огоновському за успішно проведені операції,
за увагу та піклування. Божої ласки вам, шановні медики,
милосердя, добра і любові від вдячних пацієнтів!
З повагою
Михайло ОЛЕНИЧ, пенсіонер воєнізованої охорони
Львівської залізниці,
с. Зимна Вода, Львівська область

ТЕЛЕАНОНС

Івано-Франківська область
Канал

День тижня

Час виходу

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Субота

21:40

Івано-Франківське
ОТБ “Галичина”

Неділя

08:40

Тернопільська область
Тернопільська обласна П’ятниця
державна телерадіокомпанія (ОДТРК)

19:45

Тернопільська ОДТРК

18:30

Понеділок

Рівненська та Волинська області
Рівненська ОДТРК

Неділя

15:50

Рівненська ОДТРК

Вівторок

08:50

Волинська ОДТРК

П’ятниця

22:45

Волинська ОДТРК

Субота

10:00

Львівська область
Телеканал ZIK

Субота

22:00

Телеканал ZIK

Неділя (кабельна мережа) 19:45

Телеканал ZIK

Вівторок (кабельна мережа) 10:10

Закарпатська область
Закарпатська ОДТРК

Субота

21:45

Закарпатська ОДТРК

Неділя

15:45

Чернівецька область
ТОВ “Міська телерадіо- Субота
компанія “Чернівці”

18:45

ТОВ “Міська телерадіо- Понеділок
компанія “Чернівці”

08:30
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