РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Шановна редакціє газети
“Львівський залізничник”!
Життя склалося так, що хвороба почала перемагати і змусила мене восени минулого року лягти в лікарню для проведення складної операції. Згодом знову
довелося лікуватися у стаціонарі відділкової лікарні
станції Рівне. Перемогти наслідки важкої недуги мені
допомогли чудові лікарі та чуйний, уважний персонал
лікарні. Зокрема гінеколог Ольга Трофимчук, завідувач реанімаційного відділення Степан Рудик, невропатолог Ольга Дягель. У важку хвилину прийшли
на допомогу мої друзі й ангели-охоронці – терапевт
Людмила Ткачук та невропатолог Валентина Рюміна.
Терплячі, високопрофесійні і вимогливі – це далеко не всі позитивні якості цих людей. Через нашу
залізничну газету хочу подякувати всім їм за самовідданість та професійне ставлення до пацієнтів.

Добрим словом хочу згадати і чергових медсестер
та сестер-санітарок, які вдень і вночі піклуються про
хворих, не залишаючи їх без уваги і необхідного догляду. Низько вклоняюся дружному трудовому колективу лікарні, який очолює головний лікар Олександр
Шегера.
Щиру подяку за підтримку й допомогу висловлюю
голові дорпрофсожу Андрію Сенишину, завідувачу
фінансового відділу дорпрофсожу Стефанії Семак та
голові теркому профспілки Рівненської дирекції залізничних перевезень Анатолію Протащуку.
Усіх медпрацівників за нагоди хочу сердечно поздоровити з професійним святом – Днем медика!
З повагою

Наталія КАРАВАНОВА,
пенсіонерка Рівненської дирекції
залізничних перевезень

ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” Державного
територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” повідомляє про намір отримання
дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Фактичні адреси виробничих дільниць:
1. Скнилівська виробнича дільниця: вул. Станційна, 2а (2 джерела викиду забруднювальних речовин)
2. Дистанційна майстерня: вул. Чернівецька, 11 (3 джерела викиду забруднювальних речовин)
3. Дистанційна майстерня: вул. Городоцька, 116 (2 джерела викиду забруднювальних речовин)
Обсяги викидів забруднювальних речовин (т/рік) та потужності викиду (г/с) стаціонарними джерелами становлять:

Упродовж 14-20 червня очікується тепла погода. У п’ятницю – мінлива хмарність, у другій половині дня на більшій частині території (крім Волині, Рівненщини)
місцями короткочасні дощі, грози. При грозах поривчастий вітер. Температура
вночі 9-14°, вдень 23-28°, на Закарпатті, Волині, Рівненщині при проясненнях 29°, у
горах уночі місцями 6-8°, вдень 15-20° тепла. У суботу місцями короткочасні дощі,
грози, на Закарпатті вночі, а на Волині вдень – без опадів. При грозах поривчастий
вітер. Температура вночі 11-16°, у горах місцями 8-10°, вдень 22-27°, на Закарпатті
до 29° тепла. У неділю вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі
11-16°, у горах місцями 8-10°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30° тепла.
У понеділок переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, на
Закарпатті вночі 11-16°, вдень 25-30° вище нуля. У вівторок без опадів, температура підвищиться на 1-2°. Надалі переважно без опадів, тільки у другій половині
дня здебільшого в горах можливі грозові дощі. Температура вночі 13-18°, місцями до
21° тепла, вдень 27-32°, місцями 34° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

14 червня 2013 року минає рік, як обірвалося життя голови профкому Бродівської
дистанції колії Юрія Сергійовича Моренова,
що до останку було присвячене людям,
улюбленій справі, родині, дистанції колії,
рідній землі.
Обіймаючи різні посади в Бродівській
дистанції колії, від помічника машиніста дрезини – до голови профкому, Юрій Сергійович
зарекомендував себе як професіонал, що
завжди готовий прийти на допомогу усім,
хто її потребував, був уважним, ввічливим,
добрим та чуйним товаришем і колегою.
Юрія Сергійовича пам’ятатимуть усі, кому випала честь бути разом
з ним за професійних чи життєвих обставин.
Щира повага, любов і світла пам’ять про Юрія Сергійовича назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і колег-залізничників.
Жак В. І., Байцер М. Т., Кривицький Д. І., Йосифович Р. М.,
Повідайко П. Н., Крам А. А., Гогош Н. І., Гогош О. В., Гончук О. П.,
Гапун І. М., Ковальська Г. В., Рудницька Н. М., Граб І. В., Гвоздіцький І. В.
та весь колектив Бродівської дистанції колії
СПІВЧУТТЯ

Працівники дорожнього комітету профспілки, голови профспілкових організацій із сумом і болем зустріли звістку про смерть після тривалої хвороби колишнього голови профкому вагонного депо Стрий
СВІДЕРСЬКОГО Ярослава Степановича.
У глибокій скорботі схиляємо ми голови перед пам’яттю колеги.
Серцем і душею розділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими покійного та висловлюємо найщиріші співчуття.
Рада Об’єднання ветеранів війни та праці Львівської залізниці
висловлює щирі співчуття члену ради Надії Іванівні Козловій з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка Олександра.

Вид діяльності за КВЕД 52.21: допоміжне обслуговування наземного транспорту.
За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкти належать до третьої групи
(п. 1.6 – Наказ №108 від 9 березня 2006 р.)
Зауваження громадських організацій та окремих громадян надсилати впродовж 30 календарних
днів із дня публікації цього оголошення в управління екології та благоустрою департаменту містобудування Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. (Тел.: 297-59-82).
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №490750 та приміський квиток ф.4 №013894, видані
ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у
2011 р. ІЛЕЧКУ М.І.
● Посвідчення ЛВ №500330, видане
ВП “Локомотивне депо Ковель” у
2012 р. ПАНЧУКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №463014, видане
ВП “Господарська служба” у 2011 р.
В’ЯЗІВСЬКОМУ Т.В.
● Посвідчення ветерана праці
А №11534808, видане 26.03.2012 р.
ГОЛУБУ Й.Ю.
● Посвідчення ЛВ №440687, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2012 р. МІЛЯНУ Р.С.
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● Посвідчення ЛВ №504848, видане
ВП “Локомотивне депо Чернівці” у
2012 р. ГОЛОВАТІЙ Н.В.
● Посвідчення ЛВ №418789, видане ВП “Вокзал Ужгород” у 2011 р.
ГУРОВІЙ Т.І.
● Приміський квиток ф.4 №000274,
виданий ВП “Вагонне депо Клепарів” у
2012 р. ЛОВЯГІНІЙ І.Б.
● Посвідчення ЛВ №464997, видане
ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2011 р.
ЯКИМІВУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №462147, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р. ПІДКОСТЕЛЬНІЙ Є.О.
● Посвідчення ЛВ №530152 та при-
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Кореспонденти:

міський квиток ф.4 №012680, видані
ВП “Ремонтно-експлуатаційне вагонне
депо Клепарів” у 2013 р. ФІМЯРУ І.А.
● Посвідчення ЛВ №435164, видане
ВП “Рівненська дирекція залізничних
перевезень” у 2013 р. КУКЛІ М.О.
● Приміський квиток ф.4 №000301, виданий ВП “Хустська дистанція колії” у
2013 р. КЛОПОТАРУ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №524260, видане
ВП “Львівська дистанція колії” у 2013 р.
МАТКОВСЬКОМУ В.В.
● Посвідчення дитини багатодітної
сім’ї АО №005472, видане відділом
молоді та спорту Ужгородської РДА
06.12.2010 р. КУКИЦЯКУ В.І.
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Колектив служби організації праці, заробітної плати і структур управління та нормативно-дослідної станції з праці висловлює
щирі співчуття начальнику служби Олександру Мирославовичу
Федоровичу з приводу непоправної втрати – смерті матері
Ольги Юльянівни.
Колектив ВП “Львівська дистанція зв’язку” сумує з приводу смерті
колишнього працівника старшого електромеханіка
КОЗЛОВА Олександра Івановича
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав, любив і
поважав Олександра Івановича. В нашій пам’яті він назавжди залишиться добрим, щирим та порядним чоловіком.
Колектив ДЗ “Вузлова лікарня станції Стрий ДТГО “Львівська залізниця” сумує з приводу передчасної смерті фельдшера
ПЕТРИКАНИНА
Володимира Івановича
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного.
Поділяємо біль непоправної втрати з усіма, хто знав, любив і поважав Володимира Івановича. В нашій пам’яті він назавжди залишиться
добрим, щирим та порядним чоловіком.
Колектив відокремленого підрозділу “Колійна машинна станція
№125” висловлює щирі співчуття електрику підприємства Ярославу
Івановичу Кушніру з приводу непоправної втрати – смерті батька
Кушніра Івана Івановича.
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