Рідні сердечно вітають кохану і турботливу дружину, милу і ніжну,
найдорожчу у світі матусю, дорогу й улюблену донечку

Скористатися умовами добровільного страхування
можуть громадяни України, які працюють за її межами,
досягли 16-річного віку, не належать до числа осіб, що
підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та не є пенсіонерами, а також студенти, аспіранти, докторанти денної форми навчання,
особи, зайняті в особистому селянському господарстві, а
також ті, які отримують доходи від здачі в оренду земельних ділянок або майна.
Особи, які виявили бажання взяти добровільну участь у пенсійному страхуванні, мають повідомити про це Пенсійний фонд України через
Інтернет або через контакт-центр фонду телефоном
0-800-503-753 ( для мешканців усіх регіонів України
дзвінки є безкоштовними).
Пенсійний фонд надсилає особі для підписання договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні та
довідкову інформацію: номер телефону і час, упродовж
якого можна одержати відповіді на запитання, пов’язані
з добровільною участю в пенсійному страхуванні, адресу
веб-сайту.
Для осіб, які повідомили Пенсійний фонд України через Інтернет або поштою про бажання взяти добровільну
участь у пенсійному страхуванні, порядок передбачає
можливість почати сплату внесків з дати, зазначеної у
заяві, із зобов’язанням підписати договір у строк не пізніше одного року від дати здійснення першого платежу.
Розміри страхових внесків встановлюються в до-

говорі й визначаються платниками самостійно, але
не менше мінімального (у 2009 р. 1 кв. – 200,86 грн,
2 кв. – 207,50 грн, 3 кв. – 209,16 грн, 4 кв. – 215,80 грн,
з 01.11.2009 р. – 247,01 грн, у 1 кв. 2010 р. – 288,51 грн)
та не більше максимального (у 2009 р. – 3331,62 грн,
у 2010 р. – 4327,62 грн) страхового внеску.
Добровільну участь у пенсійному страхуванні особи
беруть упродовж терміну, визначеного в договорі, але не
менше одного року.
Інформація, необхідна для добровільної участі в
пенсійному страхуванні, а саме: форма заяви, форма
договору, рекомендовані розміри внесків у гривнях, у
доларовому еквіваленті та в еквіваленті інших основних
валют світу, про рахунки Пенсійного фонду для перерахування страхових внесків, інші банківські реквізити та
інша інформація розміщена у спеціальному розділі на
сайті Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua.
Окрім того, отримати необхідну консультацію та
укласти договір добровільного страхування можна в
районному управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання в Україні.
Мешканці Залізничного району м. Львова можуть
звертатися в управління Пенсійного фонду
України в Залізничному районі м. Львова за
адресою: вул. Городоцька, 172
Телефон “гарячої” лінії: 244-10-55.
Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м.Львова

Родина та друзі щиро вітають

Тересу Севастьянівну ЛУЧКУ
● Посвідчення ЛВ № 392646, видане
ВП “Локомотивне депо Здолбунів” у
2010 р. ДЕМ’ЯНЦЮ А.П.
● Посвідчення ЛВ № 386603, видане ВП “Львівська дистанція колії” у
2010 р. ЖОВТАНСЬКОМУ Ю.І.
● Посвідчення ЛВ № 397012, видане ВП “Будівельно-монтажний
поїзд служби електропостачання” у
2010 р. СТЕБЛИКУ В.Б.
● Приміський квиток ф.5 № 006125,
виданий ВП “Самбірська дистанція
колії” у 2009 р. ІВАНЕЙКОВІ О.В.
● Посвідчення ЛВ № 291275 (2008 р.)
та приміський квиток ф.4 № 154814
(2009 р.), видані ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” НАЗАРКОВІ М.К.
● Службовий квиток ф.3 №
057636, виданий ВП “Кам’янкаБузька дистанція колії” у 2008 р.
ГЛУШКОВІ А.С.
● Посвідчення ЛВ № 424325,
видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2009 р.
ТКАЧУ М.В.
● Посвідчення ЛВ № 426384 та приміський квиток ф.4 № 154945, видані ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. ЗЕЛІНЦІ Я.М.
● Приміський квиток ф.4 № 009595,
виданий ВП “Вагонне депо Клепарів”
у 2010 р. ЖУКУ Р.В.
● Посвідчення ЛВ № 362934 (2008 р.)
та службовий квиток ф.3 № 060079
(2010 р.), видані ВП “Господарська
служба” ПІНЯЖКОВІ О.О.
● Посвідчення ЛВ № 361111, видане ВП “Івано-Франківська дистанція
колії” у 2007 р. ПАШКЕВИЧУ С.І.

Колективи служб електропостачання та львівської дистанції електропостачання сумують
з приводу передчасної смерті
ветерана залізничного транспорту, почесного залізничника,
колишнього першого заступника
начальника служби електропостачання
ЧЕРНИША Володимира
Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив служби кадрів, навчальних закладів та соціальних
питань висловлює щирі співчуття
інженеру першої категорії служби
Любові Дмитрівні Бізовій з приводу важкої втрати – смерті матері
Олени Пилипівни Бартків.

із 80-річчям
та її дорогого, любимого зятя

Володимира Степановича ДЖУСА

Оксану Ярославівну КОЛЕСНІКОВУ
із ювілеєм!
З ювілеєм Вас вітаєм,
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод!
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!

Колектив фінансово-економічної служби щиро вітає
колишнього працівника служби

Надію Богданівну ДАНИЛІВ
із ювілеєм!
У цей знаменний день святковий
До Вас вітання йдуть з усіх сторін.
Дозвольте й нам Вас привітати,
Від колективу Вам – низький уклін!
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини!
Міцного здоров’я з роси і води,
У нинішній день і в майбутні часи!
То ж чуйте кування зозулі щоліта
На многії, многії, многії літа!

Чоловік, діти та онуки вітають кохану дружину,
найкращу маму, найдорожчу бабусю

Надію Богданівну ДАНИЛІВ
із ювілеєм!
Від усього серця ми бажаєм
Здоров’я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила!
Бажаємо наснаги й сили,
Щоб був щасливий кожен день!
Щоб до ста років Ви раділи
Вітанням люблячих людей!

із 50-річчям!
Хоч білий туман припорошив волосся,
І діти дорослі, й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть!
Про кожного з нас – хто далеко і близько –
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 23-29 КВІТНЯ
Упродовж 23-29 квітня на більшій частині території
залізниці очікується суха погода з досить прохолодними ночами та помірно теплими днями. У п’ятницю
без істотних опадів. Вітер західний від слабкого до помірного.
Вночі стовпчик термометра опускатиметься до нульових позначок, при проясненнях 0-3° нижче нуля, у горах до 5° морозу,
вдень 10-15°, на Закарпатті до 17° тепла. Упродовж вихідних без
істотних опадів, лише у суботу на Івано-Франківщині, Буковині,
Тернопільщині місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5°
тепла, на поверхні грунту і місцями в повітрі при проясненнях
можливі приморозки. Вдень у суботу 13-18°, місцями до 20°, на
Закарпатті до 22° тепла, у неділю 11-16°, на Закарпатті до
17-22° тепла. У понеділок погода істотно не зміниться. У вівторок короткочасні дощі, температура вночі 2-7°, вдень 12-17°, на
Буковині до 20°, у горах вночі 0-3°, вдень місцями 7-10° тепла.
Надалі переважно вночі місцями можливі невеликі дощі, нічна температура підвищиться до 4-9°, а вдень у середу коливатиметься в межах 15-20°, на Закарпатті – 17-22°, у четвер
– 18-23° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
Рада ветеранів Львівської залізниці, колишні працівники будівельного управління № 150 тресту “Південьзахідтрансбуд” із сумом
і болем зустріли звістку про смерть на 84-му році життя прекрасної
людини, чуйного товариша, талановитого керівника і організатора
виробництва, колишнього начальника будівельного управління, який з
1947 по 1981 роки керував цим управлінням, а в подальшому працював заступником керуючого трестом
КАЦА Наума Львовича
Під його керівництвом колектив будівельного управління ефективно і злагоджено співпрацював з підрозділами Львівської залізниці.
Спільними зусиллями завершена електрифікація транс’європейської
магістралі на дільниці Київ-Львів-Чоп, електрифікована дільниця
Львів-Мостиська ІІ.
Ця людина користувалася заслуженим авторитетом серед працівників і повагою в структурних підрозділах Львівської залізниці.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять
назавжди збережеться у серцях усіх, хто знав Наума Львовича і працював з ним.
Кобко Л.П., Козак В.Ф., Гресюк Н.Г., Лоскутов В.К.,
Паславська Л.С., Алтухова В.Е., Гапачило У.М., Козлова Н.С.,
Пасічник В.Г., Сахно М.В., Мартинюк Б.А., Буцик В.В.

Колектив служби колії щиро вітає начальника
ВП “Колійна машинна станція №274”

Ярослава Леонідовича ПАРАНЧАКА

із нагоди 60-річчя!
Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного
тепла, злагоди, поваги та підтримки друзів,
добра від людей, успіхів у справах, довгих і
радісних років життя!
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Нехай літ щасливих зозуля накує!
Від землиці – сили, від води – здоров’я
І добра від сонця нехай Бог дає!

Колектив ВП “Колійна машинна станція №274” сердечно вітає начальника станції

Ярослава Леонідовича ПАРАНЧАКА

із нагоди 60-річчя!
Висловлюємо Вам, шановний Ярославе Леонідовичу,
сердечну подяку за багаторічну сумлінну та плідну
працю і бажаємо здоров’я, щастя, життєвої наснаги,
витримки, бадьорості духу, любові та поваги від
близьких, добра від людей, успіхів у справах, довгих і
радісних років життя.
Хай щастям сяють Ваші добрі очі,
Крокують з сонцем Ваші дні!
Хай Божа Мати Вас охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
А ми Вам благ усіх бажаєм,
Прожити в щасті ще багато літ!

Колектив мостовипробної станції служби колії та
ВП “Підзамчівська дистанція колії” сердечно вітають
провідника службового вагона

Любов Миколаївну ВОВК
із 50-річчям!
Від щирого серця, з теплом і любов’ю
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей квітневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!

Колектив мостовипробної станції служби колії та
ВП “Підзамчівська дистанція колії” сердечно вітають
заступника начальника станції

Віру Михайлівну ІЗОСІМОВУ
із 55-річчям!
Щиро вітаєм Вас з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та
сподіваннях. Хай Вас підтримують рідні люди,
розуміють та допомагають колеги, оминають
негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю сьогодення!

