Колеги зі станції Колодно щиро вітають чергову по станції Куликів

Марію Іванівну МАРИНОВИЧ

(Продовження. Поч. на 1 стор.)
У минулому номері “Львівський залізничник” інформував читачів про вдалий виступ важкоатлета львівського
“Локомотива” Ігоря Шимечка на чемпіонаті світу, що відбувався в місті Гоян (Південна Корея). Нагадаємо, що на цьому
турнірі наш спортсмен узяв “золото” у ривку, підкоривши
штангу вагою 202 кг. У поштовху Ігор Шимечко зафіксував
спортивний снаряд вагою 225 кг і за сумою двоборства
(427 кг) посів третю сходинку п’єдесталу в найпрестижнішій суперважкій категорії (понад 105 кг). Після повернення
на рідну землю Ігор Шимечко поділився із редакцією враженнями про змагання.
– Ігоре, як оцінюєш свій
виступ на чемпіонаті світу?
– Загалом вважаю, що
виступив вдало. У ривку здобув
перше місце й золоту медаль. У
поштовху першу спробу у 223 кг
не зарахували, хоча, на мою

думку, виконав її без помилки,
та судді вирішили інакше. Друга
спроба у 225 кг вдалася, а от
230 кг так і не скорилися.
– Що на це вплинуло,
адже на минулій першості
Континенту твій результат

був кращим? (Навесні цього
року львів’янин завоював титул
чемпіона Європи із результатом 433 кг за сумою двох вправ
– авт.)
– На це були вагомі причини.
Перед чемпіонатом світу через
прикру травму майже на три
тижні вибився з графіка активних тренувань. Тому не вдалося
повноцінно підготуватися до світового турніру і хоча б повторити
власний результат, показаний на
чемпіонаті Європи в Бухаресті. А
підготовка була дуже серйозною,
адже на чемпіонаті України я
демонстрував результати кращі,
ніж у чемпіона світу.
– Мабуть, далися взнаки і
часові та кліматичні зміни?
– Звичайно, довелося підлаштовуватися під ці умови, адже
до Південної Кореї неблизька
дорога. Особливо відчувався
брак вологи в організмі, дуже
хотілося пити.
– Які плани на найближче
майбутнє?
– На разі вони пов’язані з
відпочинком. Тішуся, що буде
можливість зустріти свята в колі
родини та друзів. Крім того, необхідно буде остаточно залікувати
травму і розпочинати підготовку
до квітневого чемпіонату Європи.
Адже відомо, що здобути титул
чемпіона легше, ніж його захистити.
– Ігоре, що хотів би побажати своїм уболівальникам – читачам нашої газети?
– Насамперед, хотів би подякувати усім за підтримку. А напередодні новорічних та різдвяних
свят бажаю здоров’я, щастя та
сімейного благополуччя.
Олександр ГЕРШУНЕНКО,
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото Олександра
ГЕРШУНЕНКА

Перерахунок пенсій із 1 листопада 2009 року
26 листопада 2009 року Кабінет Міністрів
України на позачерговому засіданні прийняв
рішення, які врегульовують питання, пов’язані
із прийняттям Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”.
Своїми рішеннями уряд не допустив зниження розмірів пенсій і соціальних виплат, зберіг всі
встановлені раніше доплати, забезпечив виплату підвищених пенсій необхідними фінансовими
ресурсами.
Головним управлінням Пенсійного фонду
України у Львівській області проведено перерахунки пенсій пенсіонерам виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму (з 01.11.2009 – 573
гривні на місяць), встановленого для осіб, які
втратили працездатність, та з урахуванням рішень уряду щодо проведення доплат до пенсій
непрацюючим пенсіонерам у 2009 році.
Зокрема, непрацюючим пенсіонерам, у яких
основний розмір пенсії (без урахування надбавок
та доплат) було встановлено на рівні мінімального розміру (з 1 листопада – 572,4 грн ) – мінімальний розмір пенсії, згідно з прийнятим Законом,
встановлюється на рівні 573 гривень і до цієї
суми додається підвищення у розмірі 28,4 грн,
встановлене рішенням уряду. Враховуючи це,
розмір мінімальної пенсійної виплати не-працю-

ючим пенсіонерам з 1 листопада складає 601,4
грн на місяць.
Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах понад 15 років,
встановлюється на рівні 1719 грн на місяць (три
розміри прожиткового мінімуму), а непрацюючі шахтарі будуть одержувати пенсії не нижче 1747,4 грн
на місяць.
Пенсіонерам, у яких основний розмір пенсії
(без урахування надбавок та доплат) встановлено
на рівні, що перевищує мінімальний, доплату за
понаднормовий стаж буде обчислено, виходячи з
нового розміру прожиткового мінімуму (573 грн).
Розміри підвищень до пенсій ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткових пенсій “чорнобильцям”, пенсій за особливі
заслуги перед Україною, допомоги на догляд
інвалідам, надбавки “Почесним донорам” перерахуються з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму.
Усі перерахунки здійснюються в автоматизованому режимі і громадянам немає потреби
звертатись до органів Пенсійного фонду .
Виплату пенсій у нових розмірах та доплату пенсії за листопад буде проведено у грудні. Фінансування виплати пенсій органами
Пенсійного фонду у грудні буде забезпечено у
встановлені терміни та в повному обсязі.

з Днем народження!
Дістати б з неба дві зорі
І райдугу сплести у перевесла,
Тоді б коштовні ці дари
Тобі в дарунок ми принесли!
Але по немочі людській
Не здійснимо свого бажання,
Тому бажаєм від душі
Здоров’я, щастя і кохання!

Колектив станції Куликів вітає чергову по станції

Марію Іванівну МАРИНОВИЧ
із 40-річчям!
У праці роки пролітають,
Неначе ластівки в блакить.
Хай серце Твоє молодіє,
Душа хай піснею бринить!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай сонечко ясне світить – не згасне,
Життя Твоє буде в достатку прекрасне!
Хай шлях життєвий буде світлим,
На ньому радість – не печаль!
І кожен день ясний та світлий,
Хай буде чистий, мов кришталь!

Рідні та друзі щиро вітають чудову жінку,
прийомоздавача станції Батьово

Ольгу Іванівну ДАНКАНИЧ
із ювілеєм!
Хай здоров’я, радість і достаток
Стелиться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

Керівництво та колектив служби
електропостачання вітають енергодиспетчера
Рівненської дистанції електропостачання

Валентину Федорівну МОЙСУ
з 55-річчям!
55 – не привід для печалі,
55 – це зрілість золота.
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня!
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня!
Прийміть 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 живе душа дитини
І мудрість Матінки-Землі!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 11-17 ГРУДНЯ
Упродовж 11-17 грудня на більшій частині території Львівської
залізниці очікується холодна зимова погода. У п’ятницю-суботу
невеликий сніг, мокрий сніг. Температура 11 грудня вночі від 4° морозу
до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла.
12 грудня ще похолоднішає: вночі 1-6°, у горах до 8° морозу, вдень від
4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 0-3° вище нуля. У неділю-понеділок без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, у горах місцями 10°
нижче нуля, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла. У вівторок на більшій частині території залізниці без опадів, лише у
Прикарпатських областях у другій половині дня сніжитиме. Температура
дещо понизиться.
Надалі час від часу сніжитиме, температура вночі 5-8°, при проясненнях до 10° із позначкою мінус, вдень 1-6° морозу, у горах 6-12° нижче
нуля, на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Приміський квиток ф.4 №152674, виданий ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
ФАЛІНСЬКОМУ Р.Й.
● Посвідчення ЛВ №342389, видане ВП “Станція
Мукачево” у 2007 р. МЕВХ М.І.
● Посвідчення ЛВ № 375709, видане ВП “Рівненська дистанція водопостачання” у 2009 р. КАРПІНЧУКУ Р.Л.
● Посвідчення ЛВ №379790, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р. ДІКАЛ С.В.
● Посвідчення ЛВ №370310, видане ВП “Ковельська дистанція сигналізації і зв’язку” у 2009 р. ВАВРИНЮК І.В.
● Посвідчення ЛВ №282394, видане ВП “Пасажирське

вагонне депо Львів” у 2005 р. СЕРВАЧАКУ І.Л.
● Посвідчення ЛВ №326252 (2007 р.) та приміський квиток
ф.4 №152486 (2009 р.), видані ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” ВАСЬКІВУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №360597, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2008 р. ПРИСТАЮ М.М.
● Посвідчення ЛВ №360683, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2009 р. АНДРІЄЧКУ І.О.
● Посвідчення ЛВ №285286, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2008 р. ЦИНЯВСЬКОМУ О.Я.
● Посвідчення ЛВ №285415, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2008 р. ГРИГОРЦІВУ Я.П.
● Посвідчення ЛВ № 294870, видане ВП “Пасажирське
вагонне депо Ковель” у 2007 р. ДУБІКУ В.В.

Дорожній комітет профспілки висловлює щирі співчуття голові первинної профспілкової організації державного підприємства “Стрийський
вагоноремонтний завод” Теодору Степановичу Михайлюку з приводу
смерті матері і поділяє біль тяжкої втрати.

