НІ ПУХУ НІ ПЕРА!

ВІДПОЧИНОК, ОЗДОРОВЛЕННЯ, НАВЧАННЯ

Упродовж літніх шкільних канікул у рамках загальнодержавних
оперативнопрофілактичних заходів на
території обслуговування
Управління МВС України на
Львівській залізниці працівники транспортної міліції
проводять операцію “Літо2013”. Метою операції є попередження правопорушень
серед дітей та стосовно них,
безпеки дітей на території
закладів відпочинку та оздоровлення. Працівники міліції
зустрічаються з дітьми та
розповідають про основні
правила поведінки на залізничному транспорті.

Наприкінці минулого тижня на території України розпочався сезон полювання 2013 року. Першою у приціл
мисливців потрапила перната дичина (сезон полювання
на копитних починається з вересня, на пушного звіра
– із листопада). Полювання можна здійснювати на норця
великого, качок (окрім гоголя, черні білоокої та червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка,
крехів, нерозня, широконіски, шилохвості), лиску, курочку водяну, пастушків, куликів (окрім кулика-сороки, баранця великого ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів,
чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем’яшника,
чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (окрім голуба-синяка) – нагадують мисливцям в управлінні МВС України на
Львівській залізниці.

Крім того, правоохоронці наголошують, що статтею 14 Закону України
“Про мисливське господарство та полювання” забороняється полювати
без належного на те дозволу, а саме: без посвідчення мисливця, щорічної
контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з
відміткою про сплату державного мита, дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) та відповідного дозволу на право
користування вогнепальною зброєю у разі її використання.
Для уникнення надзвичайних подій на території обслуговування
Львівської залізниці у лінійних відділах управління створені робочі рейдові групи з числа працівників міліції та стрільців воєнізованої охорони
залізниці, які будуть здійснювати перевірки дотримання встановлених
правил зберігання та перевезення мисливської зброї та боєприпасів
до неї, наявність відповідних документів на право носіння і використання зброї. В усіх мисливців, які перевозитимуть зброю в поїздах,
перебуватимуть на території станцій, вокзалів будуть в обов’язковому
порядку перевіряти наявність відповідних дозволів на право користування зброєю та дотримання правил її транспортування відповідно
до чинного законодавства. Обов’язкове правило, про яке необхідно
пам’ятати, – під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя
повинна перебувати в розрядженому стані.
Транспортні правоохоронці наголошують, що дотримання правил
безпечного поводження з вогнепальною зброєю врятує здоров’я та
життя мисливцям і особам, що перебувають поруч.
ПОГОДА

Прогноз погоди на 23-29 серпня
У п’ятницю без істотних опадів, лише на Волині, Рівненщині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі
8-13°, у горах місцями 6-8°, вдень 20-25°, на Закарпатті до 27° тепла.
Упродовж вихідних переважно без опадів, лише у суботу здебільшого
в горах, а в неділю – у прикарпатських областях місцями невеликий
короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 20-26°, на
Закарпатті вночі 9-14°, вдень 23-28°, у неділю до 30° тепла. У горах
уночі 6-8°, вдень 13-18° вище нуля.
У понеділок вночі без опадів, вдень переважно в прикарпатських
областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°,
вдень 22-27°, на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 27-32° тепла. У вівторок на більшій частині території залізниці короткочасний дощ, місцями
гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 21-26° тепла, на Закарпатті вночі
9-14°, вдень 24-29° вище нуля.
Надалі очікується нестійка погода: час від часу можливі дощі та
грози. Температура вночі 11-17°, вдень 21-26°, при проясненнях до 29°
тепла, на Закарпатті вночі 14-19°, вдень 26-31° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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Нещодавно працівники лінійного відділу міліції на станції Рівне
завітали до дітей в оздоровчий
табір “Електронік – Рівне”, що
у селі Олександрія Рівненської
області. Транспортні правоохо-

та переможців змагань було нагороджено солодкими подарунками і
пам’ятними призами.
Підрозділ зі зв’язків
з громадськістю УМВСУ
на Львівській залізниці
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ОГОЛОШЕННЯ

На території Городоцької міської ради виділяється земельна ділянка
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га.
Довідкова інформація за адресою: 81500, м. Городок
(Львівська обл.), м-н Гайдамаків, 6.
ВП “Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку” має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне
повітря зі стаціонарних джерел.
Виробничою діяльністю ВП “Сарненська дистанція сигналізації і
зв’язку” є обслуговування та ремонт засобів сигналізації і зв’язку.
Виробничі дільниці, що мають джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря: котельня, зварювальна дільниця, столярна
майстерня, акумуляторна.
Котельня призначена для забезпечення теплопостачання та гарячого
водопостачання лазні. У котельні встановлений паровий твердопаливний
котел Е-1,0-0,9-ЗР, що працює на вугіллі.
У результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднювальних речовин:
- метали та їх сполуки – 0,003 т/рік;
- оксиди азоту – 0,118 т/рік;
- оксид вуглецю – 0,313 т/рік;
- сірки діоксид –5,616 т/рік;
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –
5,52 8 т/рік.
За величинами викидів забруднювальних речовин ВП “Сарненська
дистанція сигналізації і зв’язку” підлягає взяттю на державний облік.
Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря не перевищують величин гранично допустимих викидів відповідно до законодавства України. Приземні концентрації забруднювальних
речовин в атмосферному повітрі, які створюються викидами підприємства,
не перевищують встановлені гігієнічні нормативи.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Сарни,
вул. 17 Вересня, 15, тел. (03655) 7-22-43.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян можна надсилати впродовж 20 днів з часу публікації оголошення у
Сарненську райдержадміністрацію (м. Сарни, вул. Демократична, 51.
Тел. (03655) 3-57-77).

● Посвідчення ЛВ №467708, видане
ВП “Вагонне ремонтне депо Дрогобич”
у 2011 р. АНТОНИКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №467710, видане
ВП “Вагонне ремонтне депо Дрогобич”
у 2011 р. ЛАГУШУ С.Ф.
● Посвідчення ЛВ №462886, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних
перевезень” у 2012 р. ПЕНТИКУ А.Л.
● Посвідчення ЛВ №414981, видане
ВП “Колійна машинна станція №123”
у 2012 р. ЗУБЧИКУ О.М.
● Посвідчення ЛВ №447885, видане
ВП “Колійна машинна станція №124”
у 2011 р. ТОРОУСУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №458174, видане ВП “Станція Батьово” у 2011 р.
ВАКАРОВУ І.І.
● Посвідчення ЛВ №472554, видане ВП “Стрийська дистанція колії”
у 2013 р. БАНДРІВСЬКОМУ П.В.
● Посвідчення ЛВ №472433 (2012 р.)
та службовий квиток ф.4 №008157
(2013 р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії” КАХНОВЦЮ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ №473060, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2012 р. ВІТІВУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №401979, видане
ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2009 р. ЗЕЛЕНЯКУ С.В.
● Посвідчення ЛВ №490277 (2011 р.)
та службовий квиток ф.4 №015230
(2013 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” ІВАНИШИНУ І.І.
● Посвідчення ЛРЗ №0415, видане
ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” у 2012 р. РІННИКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №505269, видане ВП “Станція Ковель” у 2013 р.
БОГДАНУ П.В.

СПІВЧУТТЯ

Колектив інформаційно-обчислювального центру висловлює щирі співчуття електромеханіку
відділу впровадження та експлуатації станційних
технологій Богдану Івановичу Рибаку з приводу
передчасної смерті сина Сергія.

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії” глибоко сумує з приводу трагічної смерті монтера колії
СОЛОМАХИ Романа Пилиповича
та висловлює щирі співчуття його рідним та
близьким.

Колектив апарату безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці висловлює щирі
співчуття провідному інженеру апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту Юрію
Олександровичу Стаднику, його рідним та
близьким з приводу важкої втрати – смерті матері
Стадник Галини Петрівни.

Профком інформаційно-обчислювального центру Львівської залізниці висловлює щирі співчуття
члену профкому ІОЦ, електромеханіку відділу впровадження та експлуатації станційних технологій
Богдану Івановичу Рибаку з приводу тяжкої непоправної втрати – смерті сина Сергія. У цей важкий
час глибоко сумуємо з Вами та Вашою родиною.
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ронці не лише поспілкувалися з
дітьми, а й організували серед
відпочивальників закладу спортивні змагання. Діти випробували
свої сили у спортивних турнірах
та цікавих конкурсах. Учасників
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