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етеранська та профспілкова організації локомотивного депо ЛьвівЗахід долучилися до відзначення
Міжнародного дня людей похилого віку,
який толерантніше я б назвала золотим віком. На початку жовтня ветеранів депо запросили до Львівської опери на концертну
програму гурту “Вишиванка”. У концерті “І
мертвим, і живим, і ненародженим...” разом
із гуртом “Вишиванка” взяли участь шоу-балет “Диво” (Львів), народні артисти України
Святослав Максимчук (актор Національного
академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької), Олесь Харченко
з Києва (керівник квартету “Явір”) та солісти Львівської опери – заслужений артист
України Роман Ковальчук, Анастасія та
Микола Корнутяки.
– Із творчістю колективу “Вишиванка”
працівники нашого підприємства добре
знайомі. Тому запрошення для наших ветеранів послухати гарну українську пісню,
переконаний, стало гарним подарунком,
– зазначив перед концертом голова ветеранської організації локомотивного депо
Львів-Захід Володимир Івах. – Голова профкому депо Петро Ручка подбав про виділення коштів на придбання квитків, щоб ветерани змогли поринути у світ прекрасного, тим
більше, що сьогодні маємо ще одне свято
– Міжнародний день музики. Зустрівшись
перед початком концертної програми у
Львівській опері, ветерани не лише радо вітали один одного, а й мали час для теплих
спогадів про роки спільної праці.
Колишній машиніст електровоза, а нині
голова Спілки інвалідів Львівської залізниці
Володимир Процун розповів, що трудився
у депо з 1968 року, вийшов на заслужений
відпочинок у 2003-му. Доля так склалася,
що свого часу зазнав виробничої травми,
тривалий час лікувався, а з 1992 року став
вивчати фітотерапію, закінчивши при цьому
і Львівський інститут бізнесу і права за спеціальністю помічник юриста.
– Я почав активно цікавитися народною
медициною, лікувався травами, одночасно
допомагав іншим, – розповідає Володимир
Михайлович. – У своїй бібліотеці маю чимало енциклопедій із фітотерапії, понад
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Запрошую інвалідів-залізничників звертатись у Спілку інвалідів (вул. Городоцька, 147 (у дворі),
тел. 226-36-04, щосереди з 10 до
12 години) за допомогою, зокрема
зараз надійшли інвалідні візочки,
ходунки, одяг та інше”.
сотню книг про лікарські трави. Збираю
трави, готую і вживаю трав’яні чаї і таким
чином підтримую своє здоров’я. Не шкодую
поділитися знаннями і цілющими травами з
усіма, хто до мене звертається, аби лиш це
допомогло людині. Користуючись нагодою,
запрошую інвалідів-залізничників звертатись у Спілку інвалідів (вул. Городоцька,
147 (у дворі), тел. 226-36-04, щосереди з 10

до 12 години) за допомогою, зокрема зараз
надійшли інвалідні візочки, ходунки, одяг та
інше.
Завітало до театру й подружжя ветеранів Ротарів – Марія Іванівна, яка 37 років
пропрацювала на залізниці на різних посадах, а на пенсію вийшла з локомотивного
депо Львів-Захід, де працювала головним
бухгалтером, та Іван Кузьмич, колишній інструктор із технічного навчання вагонного
депо Клепарів. Обоє ветеранів на заслуженому відпочинку перебувають вісім років,
та щоразу зі задоволенням відгукуються на
запрошення на зустріч ветеранів.
Ветеран залізничного транспорту, колишній машиніст Степан Мадараш усе життя пропрацював у депо Львів-Захід, водив
потяги на Жмеринку, Вадул-Сірет, Чернівці,
а, вийшовши на пенсію у 1999 році, ще до

2008-го трудився старшим майстром із техогляду тепловозів.
– Тепер допомагаю виховувати молодшу онуку-школярку, із якою й прийшов на
концерт, – говорить Степан Іванович. – Я
щасливий сьогодні бачити своїх колег по
роботі. Трішки сумно, що роки спільної праці вже позаду, але приємно усвідомлювати,
що про нас пам’ятає рідне підприємство.
Слова вдячності профспілці та ветеранській організації депо висловив колишній машиніст депо Анатолій Білоусов,
який усе життя трудився у депо. Анатолій
Петрович прийшов на зустріч із дружиною
Валентиною Олександрівною, колишнім
бухгалтером служби локомотивного господарства залізниці. Анатолій Петрович на
пенсії уже 20 років, але, як він жартує, це не
привід для смутку, навпаки – тепер він насолоджується життям. Натомість його колега
по роботі Петро Шульгатий у свої 75 років
ще трудиться в котельні однієї з військових
частин Львова і теж із радістю відгукнувся
на запрошення ветеранської організації.
Запрошення на концертну програму отримав і наймолодший ветеран-залізничник
депо, колишній помічник машиніста електровоза Володимир Турок, який на пенсії
усього лише півтора роки.
– Як був молодим, то часто переглядав
вистави у Львівській опері, дуже подобається мені сама атмосфера театру, – ділиться
враженнями Володимир Володимирович.
– От і тепер випала нагода відвідати оперний театр, за що вдячний профспілковій та
ветеранській організаціям депо.
Благодійна концертна програма “І мертвим, і живим, і ненародженим...” виправдала
сподівання не лише ветеранів-залізничників, але й усіх присутніх у залі. Кожна пісня у
виконанні артистів тепло сприймалася слухачами. Із особливою теплотою сприймали
глядачі пісні на поезію Тараса Шевченка.
Кошти від концерту організатори скерували
на лікування українських бійців, поранених
у боях на сході країни, які нині лікуються у
Львівському військовому шпиталі.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

СПІВЧУТТЯ

Колектив станції Ходорів ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” висловлює щирі співчуття начальнику станції Ходорів Роману Ярославовичу Гуралю з
приводу смерті батька
ГУРАЛЯ Ярослава Семеновича –
почесного залізничника. У ці скорботні дні схиляємо голови, сумуємо разом з Вами і поділяємо біль непоправної втрати найдорожчої для Вас людини. Вічна
пам’ять та вічний спокій його душі.
Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” та об’єднаний профком дирекції висловлюють
глибоке співчуття начальнику станції Ходорів Роману
Ярославовичу Гуралю з приводу тяжкої втрати – смерті батька, почесного залізничника
ГУРАЛЯ Ярослава Семеновича.

Колектив служби колії висловлює глибоке співчуття начальнику технічного відділу служби колії Максиму Стефановичу
Наливайку з приводу тяжкої втрати, передчасної смерті батька, пенсіонера-залізничника
НАЛИВАЙКА Стефана Федоровича.
Колектив служби контролю та внутрішнього аудиту зі сумом
зустрів звістку про передчасну смерть колишнього старшого
ревізора служби
ОЛЕНЯ Михайла Васильовича
і висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.
Колектив ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
та об’єднаний профком дирекції висловлюють глибоке співчуття начальнику відбудовного поїзда №4514 ст. Самбір Тарасу
Федоровичу Гаргаю з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив ВП “Підзамчівська дистанція колії”
висловлює щирі співчуття інженеру з організації та
нормування праці дистанції Вікторії Стефанівні
Іванчук та начальнику технічного відділу служби
колії Максиму Стефановичу Наливайку з приводу важкої втрати – передчасної смерті батька,
пенсіонера-залізничника
НАЛИВАЙКА Стефана Федоровича.
Колектив служби локомотивного господарства висловлює глибокі й щирі співчуття головному інженеру служби Володимиру Федоровичу
Гаргаю, а також його рідним та близьким з
приводу тяжкої втрати – смерті батька Гаргая
Федора Івановича.
Поділяємо горе та біль непоправної втрати.

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ДТГО “Львівська залізниця” в особі ВП “Моторвагонне депо
Коломия” планує здійснити коригування робочого проекту
“Реконструкція системи теплового забезпечення моторвагонного
депо Коломия. ІІ черга” зі заміною морально і фізично застарілих
котлів ДКВР-4/13 1975 р. в. у наявній котельні на природному газі, що
розміщена за адресою м. Коломия, вул. Кривоноса, 10, сучасними
твердопаливними котлами з високим ККД.
Від проведення реконструкції шкідливий вплив на клімат і мікроклімат,
водні ресурси, ґрунти, техногенне середовище відсутній, забруднення атмосферного повітря – у межах допустимих параметрів, бо проектування і
реконструкція будуть вестися з дотриманням усіх чинних вимог до будівництва. Заявник має намір отримати дозвіл на реконструкцію.
Пропозиції та зауваження надавати в РДА м. Коломия
(вул. Верещинського, 10) упродовж 30 календарних днів із дня публікації
оголошення в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатися: м. Коломия,
вул. Кривоноса, 10. Тел. (03433) 72301. Контактна особа: головний
інженер Марусяк Роман Андрійович.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
щодо проекту “Реконструкція системи теплозабезпечення моторвагонного депо Коломия”
Відповідно до забезпечення виконання загальнодержавної програми зменшення обсягів споживання природного газу ДТГО “Львівська залізниця” в
особі ВП “Моторвагонне депо Коломия” планує здійснити коригування робочого проекту “Реконструкція
системи теплового забезпечення моторвагонного
депо Коломия. ІІ черга” зі заміною морально і фізично застарілих котлів ДКВР-4/13 1975 р. в. у наявній
котельні на природному газі сучасними твердопаливними котлами з високим ККД.
Основними інгредієнтами, які можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище, є окиси
азоту, оксид вуглецю та пил неорганічний.
При проведенні реконструкції характер зміни викидів шкідливих речовин є наступним: оксид азоту і

оксид вуглецю – вплив зменшується, після впровадження проекту розраховані максимально можливі
концентрації оксиду азоту і оксиду вуглецю в повітрі
становитимуть у межах 0,12-0,65 долі ГДК.
Від проведення реконструкції шкідливий вплив
на клімат і мікроклімат, водні ресурси, ґрунти, техногенне середовище відсутній, забруднення атмосферного повітря – у межах допустимих параметрів,
оскільки реконструкція буде вестися з дотриманням
усіх чинних вимог до будівництва.
Пропозиції та зауваження надавати в РДА
м. Коломия (вул. Верещинського, 10) упродовж 30 календарних днів із дня публікації оголошення в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатися: м. Коломия, вул. Кривоноса, 10.
Тел. (03433) 72301. Контактна особа: головний
інженер Марусяк Роман Андрійович.

