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З 15 по 20 вересня в обласному Миколаєві
вперше в Україні відбувся чемпіонат Європи з
боксу серед жінок. Варто зауважити, що ці змагання відкрили офіційний календар турнірів із
боксу серед жінок, після включення цього виду
в програму Олімпійських ігор 2012 року, що відбудуться у столиці Великобританії Лондоні.
Участь у континентальній першості взяли найсильніші представниці “слабкої” статі Європи.
Почесними гостями змагань були багаторазова
олімпійська чемпіонка Яна Клочкова (плавання),
віце-чемпіон світу з боксу серед професіоналів
Володимир Вірчіс, призерка олімпійських ігор
Інга Бабакова (легка атлетика), чемпіонка світу
з боксу серед професіоналів Аліна Шатернікова
та інші відомі спортсмени.
Після урочистого відкриття змагань, спортсменки з 24 країн Старого континенту зустрілись в очних
поєдинках. Збірну України у категорії до 64 кг представляла підопічна заслуженого тренера України
Івана Данилишина, вихованка Коломийського ФСК
“Локомотив”, майстер спорту Яна Зав’ялова. Після

жеребкування визначилась шістнадцятка учасниць
даної категорії, серед яких були чемпіонки Європи та
світу за підсумками попередніх чемпіонатів.
Успішно виступивши у відбіркових раундах, путівку
до півфіналу, перемога в якому гарантувала місце на
п’єдесталі пошани, Яна Зав’ялова виборювала в зустрічі з представницею Великобританії Ребекою Прайс.
У ході поєдинку Яна практично в кожному раунді була
ініціатором атак, здобуваючи дорогоцінні бали. У підсумку з рахунком 7:2 українка вийшла в півфінал турніру.
На шляху до фіналу українка зустрілася з французькою боксеркою Ель Хадраті. Цей бій видався
доволі непростим для обох суперниць, тож кожен
влучний удар міг стати переможним. На жаль, у запал
спортивної боротьби втрутилося суб’єктивне рішення
рефері, який дав попередження нашій спортсменці і
зняв з її заліку очки за утримання суперниці. У підсумку учасницею фіналу стала французька спортсменка.
У поєдинку за перемогу Ель Хадраті поступилася
представниці Туреччини Гюлсум Татар. До речі, на
попередньому чемпіонаті Європи, що відбувся у
Данії, наша Яна Зав’ялова в першому ж двобої здолала опір цієї турчанки. Тож за умови участі у фіналі
турніру, українка могла реально претендувати на титул чемпіонки.
Бронзова медаль коломиянки стала для неї вже
другою нагородою європейського рівня. Загалом збірна України здобула 9 медалей, серед яких одне “золото”, та посіла друге місце в командному заліку.
Це - перший значний успіх нашої боксерської жіночої збірної за час незалежності України.
Вдалого виступу хочеться побажати й спортсменкам “Локомотива” Ганні Рогович (категорія 57 кг) та
Романні Ореняк (категорія 54 кг), які в складі збірної
України вже незабаром візьмуть участь у юніорському
чемпіонаті Європи з боксу, що відбудеться в Польщі.
На фото: (третя ліворуч) боксерка
“Локомотива” Яна Зав’ялова

Підвищення пенсій з 1 жовтня 2009 року
не залежить від їхнього розміру
Пенсійний фонд України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009
року №198 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” встановлено підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам в таких розмірах:
з 01.04.2009 року – 7,50 грн;
з 01.07.2009 року – до 14,20 грн;
з 01.10.2009 року – до 28,40 грн.
Вказане підвищення встановлюється непрацюючим особам. Особи, які отримують пенсію на дітей
та недієздатних осіб, одержують це підвищення,
незалежно від одержуваного доходу та форми зайнятості.
Звертаємо Вашу увагу, що одержувачам пенсії,
які своєчасно не повідомили про факт працевлаштування або звільнення, необхідно з відповідним
Адміністрація та профспілковий
комітет ВП “Ужгородська дистанція
колії” глибоко сумують з приводу
смерті ветерана праці
ЧМИРА Івана Ісаковича,
та висловлюють щирі співчуття дружині Раїсі Василівні Чмир, рідним та
близьким покійного.

документом (копією трудової книжки, довідкою з
місця роботи) звернутися у відділ пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду України за
місцем проживання.
Приклад: Пенсію за віком чоловіку призначено
з 25.05.2008 року в сумі 1013,20 грн.
Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті
27 з урахуванням статті 28 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та після встановлення підвищення, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2009 року № 198, з 01.04.2009 року становив 1020,71 грн.( 1013,20 грн. + 7,50 грн.), з
01.07.2009 року – 1027,41 грн.(1013,20 грн. + 14,20
грн.), з 01.10.2009 року – 1041,61 грн.(1013,20 грн.
+ 28,40 грн.).
Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м.Львова

ОГОЛОШЕННЯ

Державне територіально-галузеве об’єднання “Львівська залізниця” оголошує про проведення презентації вагонів-ресторанів (кафе)
та конкурсу на право оренди вагонів-ресторанів (кафе).
Детальна інформація про умови та терміни проведення заходів за контактними телефонами Управління залізниці:
(032) 226-35-22, 226-51-67, 226-44-05.
Подробиці на інтернет-сайті залізниці: http://railway.lviv.ua/

Служба кадрів, навчальних закладів та соціальних питань із сумом повідомляє, що в понеділок 12
вересня 2009 року минуло 9 днів, як
відійшла у вічність наша колега
КРАМАР Алла Владиславівна.
Сумуємо разом із рідними та друзями і приєднуємося до щирих слів
жалобного вірша, написаного у день
прощання з Аллою Владиславівною
її добрим знайомим машиністом
електропоїзда локомотивного депо
Тернопіль Петром Гойдою

Куди ти, Аллонько, куди?
Як тут не заплачеш?
Зацвітуть весною
квітами сади –
Ти їх не побачиш.
Біля тебе сива мати
Так гірко ридає,
Чи хтось про твою дитину
У світах подбає?
Ой хто ж її головоньку
Так, як ти, умиє?
Ой хто ж її від холоду
Так, як ти, укриє?

Не почуєш соловейка,
Не почуєш пташку,
Не розкажеш своїм внукам
Вже, Аллусю, казку.
Стоять поруч із тобою
Твої вірні друзі.
У кожного серце плаче,
Як калина в лузі.
Ти лежиш уся у квітах,
Мов весняна казка,
Тож здається,
що ти встанеш
І вернеться щастя.

Члени профкому ст. Батьово від щирого серця вітають голову
первинної профспілкової організації

Єлизавету Бертолонівну БОЮС
з 55-річчям

55 – не привід для печалі,
55 – це зрілість золота.
Нехай до ста, а може іще далі
Летять не озираючись літа!
Здоров’я Вам від води ключової,
Багатства від землі святої!
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.
Трудовий колектив відокремленого підрозділу
“Пасажирська служба” щиро вітає інженера першої
категорії відділу організації роботи вокзалів

Наталію Йосипівну ВЯРВЕЛЬСЬКУ
з 50-річчям!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молода,
Хоча юність вернути не в змозі!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя було в Тебе щасливе!

Колектив відокремленого підрозділу “Тернопільська
дистанція колії” вітає заступника начальника залізниці з колії

Володимира Івановича ХАРЛАНА
з 50-річчям
На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є,
Вам день народження привітно
Сьогодні руку подає!
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.
Прийміть й від нас цей подарунок:
Троянди у рясній росі,
Палкого сонця поцілунок,
І осінь у своїй красі.
До Вас хай сила вітру лине
На журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини
І мудрість Матінки-Землі.
Нехай Вас завжди в теплім домі чекають люблячі серця,
Бажаєм Вам не знати втоми, доводить справу до кінця.
Хай залізничні магістралі мчать Вам удачі ешелони,
А сині небеса безкраї Вам сиплять зорі на погони!
А щоб чудове Ваше свято в душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту й живіть, як мінімум, сто літ!
Колектив ВП “Колійна машинна станція № 123”
щиро вітає свого керівника

Андрія Петровича МУСІЯ
з 30-річчям

Бажаємо здоров’я міцного –
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя нема!
Всього, що прекрасне є в житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги учнів шкіл, училищ, ліцеїв, випускників попередніх років та
молоді, що працює в залізничній галузі.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту надає можливість на факультеті довузівської підготовки у Львові всім
бажаючим підвищити рівень знань для успішного складання тестів у
2010 році в Українському центрі оцінювання якості освіти з предметів:
українська мова та література, математика.
Вартість навчання 770,00 грн.
Початок занять з 07 листопада 2009 р. по 15 травня 2010 р.
Прийом документів з 12 жовтня 2009 р.
Довідки за тел.: (044) 248-94-91, (067)671-12-95, (050)371-32-57

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 16-22 ЖОВТНЯ
Упродовж 16-22 жовтня на території Львівської залізниці переважатиме нестійка прохолодна погода. У п’ятницю ще збережуться невеликі
опади, переважно у вигляді мокрого снігу, у горах снігу, вночі в горах
місцями сильні опади. У східних регіонах залізниці вдень переважно без опадів.
Температура вночі близько нуля, при проясненнях 0-3°, в горах до 5° морозу.
Вдень 2-7° тепла, в горах близько нуля. У суботу-неділю на більшій частині території залізниці без істотних опадів, тільки у південних регіонах невеликий дощ із
мокрим снігом, в горах мокрий сніг. Температура вночі 0-5°, в горах місцями 6-8°
морозу, вдень 3-8° тепла, в горах близько нуля.
У понеділок-вівторок знову опади у вигляді дощу та мокрого снігу, в горах
– мокрого снігу та снігу. Температура вночі близько нуля, вдень 0-5° тепла, в
горах упродовж доби 0-3° морозу.
Надалі опади поступово припиняться, температура вночі коливатиметься
біля нульової позначки, при проясненнях 1-3°, в горах до 4-6° морозу. Вдень
поступово теплішатиме – у четвер до 5-11°, в горах 0-5° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

