ОГОЛОШЕННЯ

Помиляється той, хто вважає, що на непримітній посаді й люди – непримітні. Є у Чопі звичайна колійна посада – черговий 3-го роз’їзду. Але
робота ця – дуже відповідальна, адже мова йде
про останні метри колії на території нашої держави, далі – залізничний міст, ріка Тиса, і навіть
видно будівлі іншої держави – Угорщини. Веду
мову про чергову ст. Чоп на переході Чоп–Захонь
Людмилу Магу (на фото).
Тут важко працювати, якщо не володієш
угорською мовою. Та Людмилі до цього не звикати,
адже угорську вона самотужки вивчила ще в дитинстві, спілкуючись із сусідськими дітьми, що походили з
угорських родин.
Окрім улюбленої роботи, Людмила захоплюється
риболовлею і “тихим” полюванням за грибами. Нерідко
навіть досвідчені рибалки із заздрістю поглядають на
її багатий улов. А коли піде по гриби, то менше цілого
кошика не приносить – має до цього хист. А пристрастю Людмили Маги є вишивання, бо захоплювалася
цим, відколи себе пам’ятає. У 6-7 років годинами могла спостерігати за тим, як бабуся хрестиком вишивала
складні візерунки на полотні. До речі, коли вже ходила
до школи, то дівчата заздрили Людмилі, бо вміла пошити собі різний одяг, тож постійно ходила охайно й
гарно зодягнута. Власний виріб, як сама каже, більше,
ніж на половину, був дешевшим за той, що продавався в магазині.
Вишивання Людмила Мага не полишає й досі, майже вся її хата прикрашена вишивками. Важко відірвати

погляд від барвистих рушників, вишиванок, серветок
тощо. І в кожній кімнаті все зі смаком підібрано за стилем і тематикою.
– Радість наповнює серце, коли усвідомлюєш, що
зуміла створити прекрасне не лише для свого дому,
а й додати кольорів радості в життя багатьом людям,
– ділиться думками майстриня.
На допомогу вишиванню приходить знання образотворчого мистецтва та унікальні зразки народної
вишивки. Людмила Мага синтезує їх у своїй “творчій
лабораторії”, і в результаті виходить абсолютно довершений новий вишуканий візерунок.
Іван КОЗАК, смт. Королево

ДТГО “Львівська залізниця” в особі ВП “Будівельно-монтажне
експлуатаційне управління №1” повідомляє споживачів про тариф
на утримання будинку і прибудинкової території житлового будинку в м. Львові на вул. Коциловського, 23.
Розшифрування витрат (грн/м2)
- витрати на прибирання сходових кліток – 0,22490;
- витрати на прибирання прибудинкової території – 0,40920;
- витрати з дератизації – 0,00761;
- витрати з освітлення МЗК і підвальних приміщень – 0,05235;
- витрати з обслуговування димовентеляційних каналів – 0,04290;
- витрати з проведення поточного ремонту
внутрішньобудинкових систем – 0,36811;
- витрати з технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем – 0,11612;
- плановий прибуток 3% – 0,03663;
- загалом витрат без ПДВ – 1,25782;
- базовий тариф з ПДВ – 1,51.
Витрати на освітлення місць загального користування і вивіз ТПВ
– за фактичними даними.
Споживачів вищеназваних послуг із питаннями та пропозиціями звертатися до 24.05.2013 р. за адресою: 79025, м. Львів, вул.
Талліннська, 3, ВП “Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1” ДТГО “Львівська залізниця”. Контактний тел.: 226-97-19.
СПІВЧУТТЯ

Колектив та профспілковий комітет відокремленого підрозділу
“Стрийська дистанція колії” висловлюють щирі співчуття начальнику
дистанції колії Віталію Вікторовичу Великохатьку з приводу тяжкої втрати – смерті матері Орисі Петрівни.
Глибоко сумуємо і поділяємо біль непоправної втрати з рідними
та близькими, з усіма, хто знав, любив і поважав Орисю Петрівну.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Диплом ХА №41735065, виданий Українською
державною академією залізничного транспорту
у 2011 р. КАВАЛКО О.П.
● Посвідчення ЛВ №504111, видане ВП “Рівненська
дистанція колії” у 2013 р. МАТВЄЄВУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №524409, видане ВП “Львівська
дистанція колії” у 2013 р. ДРАЧ М.О.
● Посвідчення ЛВ №463268, видане ВП
“Господарська служба” у 2011 р. ТУРЧИНУ І.Є.

● Посвідчення ЛВ №437752, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2011 р.
РОМАНУСУ П.Г.
● Посвідчення ЛВ №513920, видане ВП “ІваноФранківський загін воєнізованої охорони” у 2012 р.
ГУНДЯКУ В.І.
● Диплом молодшого спеціаліста №34748145, виданий Львівським технікумом залізничного транспорту
у 2008 р. ГАЛАШІ В.В.

Колектив служби кадрової та соціальної політики висловлює щирі
співчуття провідному інженеру служби Ігорю Степановичу Орнату з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Трудовий колектив Ковельської дистанції колії висловлює глибокі співчуття колишньому помічнику начальника з кадрів та соціальних питань Ользі Костянтинівні Стужук з приводу смерті матері
Панечко Марфи Кирилівни.

ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Локомотивне депо Мукачево” (станція Сянки) ДТГО
“Львівська залізниця” повідомляє про клопотання щодо отримання дозволу на
викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря. ЄДРПОУ 01071143
Фактична адреса: 82537, Львівська обл., Турківський район, с. Сянки, вул. Станційна.
Юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Крилова, 1.
Основним видом діяльності підприємства є обслуговування локомотивів. На території
цеху функціонують такі об’єкти виділення забруднювальних речовин: котельня бригадного
будинку, котельня ПТОЛ та склади вугілля.
На виробничому майданчику “Локомотивне депо Мукачево” (станція Сянки) ДТГО
“Львівська залізниця” знаходиться 3 організованих та 2 неорганізованих джерела викидів
забруднювальних речовин. У результаті виробничої діяльності підприємства в атмосферне
повітря виділяється 4 забруднювальні речовини.
№
з/п

Найменування забруднювальної речовини

Масова витрата викиду забруднювальної
речовини, г/с

Валовий викид
забруднювальної
речовини, т/рік

1

Оксиди азоту
0,06895
(у перерахунку на діоксид азоту
[NO + NO2])

0,192932

2

Вуглецю оксид

0,1931

3,607869

3

Ангідрид сірчистий [SО2]

0,14409

0,578863

4

Речовини у вигляді твердих
суспендованих частинок, недиференційовані за складом

0,06544

0,485349

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до другої
групи (п.1.6 – наказ №108 від 9 березня 2006 р.)
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів у Турківську
районну раду Львівської області: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. С.Стрільців, 62,
тел.: 38 (269) 3-14-92, факс 38 (269) 3-12-93
Цех поточного ремонту електровозів ПР-3 ВП “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.
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Основним видом діяльності підприємства є ремонт та обслуговування електровозів. На
території цеху функціонують такі об’єкти виділення забруднювальних речовин: котельня,
металообробна дільниця, акумуляторна, електрогазозварювальне відділення та дільниця
продуву та мийки деталей.
На виробничому майданчику цеху поточного ремонту електровозів ПР-3 ВП “Локомотивне
депо Мукачево” ДТГО “Львівська залізниця” знаходиться 6 організованих джерел викидів
забруднювальних речовин. У результаті виробничої діяльності підприємства в атмосферне
повітря виділяється 8 забруднювальних речовин.
№
з/п

Найменування забруднювальної речовини

Масова витрата викиду
забруднювальної
речовини, г/с

Валовий викид забруднювальної
речовини,
т/рік

1

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

0,10241

0,108122

2

Вуглецю оксид

0,07772

0,460685

3

Речовини у вигляді твердих суспендованих
частинок, недиференційовані за складом

0,02388

0,020976

4

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,0063

0,003858

5

Манган та його сполуки (у перерахунку на
діоксид мангану)

0,00109

0,000282

6

НМЛОС (вуглеводні граничні С12-С19)

0,03054

0,04013

7

Натрію гідроокис (натрій їдкий, сода каустична)

0,00208

0,000086

8

Масляний аерозоль

0,00385

0,121414

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до другої
групи (п.1.6 – наказ №108 від 9 березня 2006 р.)
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів
Мукачівську міську раду:
89600, м. Мукачево, вул. Пушкіна, тел.: 38(03131)5-49-51
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