Про підвищення пенсійних виплат
Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” визначені нові
розміри прожиткового мінімуму з 1 січня 2010 року й у зв’язку з цим проведено
підвищення пенсійних виплат:
1. Перерахунок мінімального розміру пенсії,
призначеної відповідно до статті 28 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”.
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. За кожний
рік понад 25 років для чоловіків та 20 років для
жінок розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від
розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового
мінімуму.
Мінімальний розмір пенсій, призначених
відповідно до статті 28 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, визначається, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з:
01.01.2010 року – 695.00 грн;
01.04.2010 року – 706.00 грн;
01.07.2010 року – 709.00 грн;
01.10.2010 року – 723.00 грн;
01.12.2010 року – 734.00 грн.
2. Перерахунок інших видів пенсій
Виходячи із розміру прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, проводиться також перерахунок:
• мінімальних розмірів пенсій по інвалідності
військовослужбовцям та пенсій по втраті годувальника, призначених відповідно до Закону України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб ”;
• мінімальних розмірів пенсій по інвалідності
та в разі втрати годувальника, призначених згідно
з Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
3. Перерахунок надбавок, підвищень, доплат до пенсій:
• пенсії за особливі заслуги відповідно до
Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;
• підвищення, передбачені Законом України
“Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту” (інвалідам війни, учасникам бойових
дій, учасникам війни, членам сімей загиблих);
• підвищення учасникам війни;

• підвищення учасникам війни, нагородженим
медаллю ;
• державної соціальної допомоги до прожиткового мінімуму особам, яким виповнилося 100
років;
• надбавки на утриманців відповідно до Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб”;
• підвищення, передбачені Законом України
“Про жертви нацистських переслідувань”;
• додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю, та компенсаційної виплати за втрату
годувальника відповідно до Закону України “Про
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ;
• державної соціальної допомоги на догляд
інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3
групи;
• державної соціальної допомоги на догляд іншим інвалідам війни;
• доплата шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру;
• доплата до пенсії по втраті годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.
4. Виходячи із розміру прожиткового
мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2010 року – 825.00 грн, 01.04.2010
року – 839.00 грн, 01.07.2010 року – 843.00 грн,
01.10.2010 року – 861.00 грн, 01.12.2010 року
– 875.00 грн провадиться перерахунок надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів ”.
5. Перерахунок пенсійних виплат з 1 січня 2010 року проведений автоматизованим
способом, доплата пенсії за травень місяць,
а також за січень-лютий 2010року включена
у додаткові відомості для виплати у травні
місяці. Незабаром буде виплачена доплата за
березень-квітень 2010 року.
6. Роз’яснення, консультації з питань
підвищення пенсій громадяни можуть отримати в районних, міських управліннях
Пенсійного фонду за місцем проживання
або за телефоном “гарячої лінії” головного
управління (тел. 272-78-47).

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ № 360106, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2007 р.
КОВАЛЬЧИНУ С.Н.
● Посвідчення ЛВ № 363170, видане управлінням
залізниці у 2009 р. РАФІ М.П.
● Посвідчення ЛВ № 440334 та приміський квиток
ф.4 № 080855, видані ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2010 р. СМАРЖУ С.В.
● Посвідчення ЛВ № 382226 та приміський квиток
ф.4 № 080492, видані ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2010 р. ГУРЕЦЬКОМУ Р.Р.
● Посвідчення ЛВ № 360917, видане ВП
“Івано-Франківська дистанція колії” у 2009 р.
ЗАВАЛЬНЮКУ І.М.

Висловлюю щирі співчуття головному інженеру – першому
заступнику начальника залізниці Володимиру Миколайовичу
Кисельову з приводу тяжкої втрати
– смерті матері Марії Микитівни.
Смерть найріднішої людини – найбільша рана, яка ніколи не загоюється у серці.
Поділяю з вами почуття жалю і
скорботи з приводу цієї непоправної
втрати.
Генеральний директор
Укрзалізниці
Михайло КОСТЮК
Керівництво залізниці та президія дорожнього комітету профспілки висловлюють щирі співчуття
головному інженеру – першому
заступнику начальника залізниці Володимиру Миколайовичу
Кисельову та його родині з приводу
тяжкої втрати – смерті матері
Марії Микитівни.

Родина щиро вітає чоловіка, батька, дідуся та прадідуся,
почесного залізничника, колишнього заступника директора і
викладача Львівського міжрегіонального вищого
професійно-технічного училища залізничного транспорту

Олексія Івановича ФОЛЮША
із 75-річчям!
Зичимо міцного здоров’я, оптимізму і довгих
років життя!
Хай ангел Божий буде охоронцем,
Щоб життя ясніло ясним сонцем,
Щоб доля радість дарувала
Й любов’ю серце зігрівала!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 4 - 10 ЧЕРВНЯ
Упродовж 4-10 червня на більшій частині території
залізниці погода дещо стабілізується. У п’ятницю
всюди ще пройдуть сильні дощі, з грозами, подекуди з
градом та шквалами. Вітер з південно-західного зміниться на
північно-західний, помірний, при грозах – шквалисті пориви.
Температура вночі 7-12°, на Волині та Рівненщині 11-16° тепла,
вдень 14-19°, у горах місцями 10-13° вище нуля. У суботу лише
вночі та вранці невеликий дощ, удень без істотних опадів,
у неділю – без опадів. Вітер змінний, слабкий. Температура
вночі в суботу 7-12°, вдень 15-20°, на Закарпатті 19-24°
тепла. У неділю вночі прохолодно 1-6°, на Закарпатті 4-9°
вище нуля, вдень 20-25°, у горах місцями 17-19° тепла.
Надалі погода істотно не зміниться, температура
поступово підвищиться: у понеділок вночі 4-9°, вдень 21-26°,
місцями при проясненнях до 28° тепла, у вівторок вночі 8-13°,
вдень 23-28° тепла. У середу-четвер нічна температура
становитиме 11-17°, вдень буде 23-28°, при проясненнях
місцями до 30° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Щиро вітаємо!
Профспілковий комітет ВП “Ківерцівська дистанція колії” щиро вітає
голову профкому – добру людину, прекрасну колегу, мудрого керівника

Олену Анатоліївну ГНЄЗДІЛОВУ
із 50-річчям!
З такої радісної нагоди зичимо здоров’я, радості,
любові, поваги, достатку і злагоди в родині.
Хай проліском ніжним життя Ваше квітне,
І щирістю сяє душі доброта,
Здоров’я міцніє і радість розквітне,
Довік не згасає людська доброта!
Бажаємо щастя на кожній стежині
І друзів надійних завжди у путі,
Нехай усе те, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Колектив ВП “Ківерцівська дистанція колії” щиро вітає
начальника технічного відділу

Олену Анатоліївну ГНЄЗДІЛОВУ
із 50-річчям!
Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті!
Тож хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сміхом й веселістю повниться хата!
Родина хай буде здорова й багата!

Чоловік Микола, донька Христина, син Тарас, мама Євгенія щиро
вітають дорогу дружину, люблячу маму та турботливу доньку

Ганну Володимирівну ДМИТРИК
із 50-річчям!
Хай шанують Вас усюди,
Бог здоров’я хай дає,
А зозуля сто літ накує!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай у житті все удається!
Хай доля зачарує Вам світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням,
Щоб Ви прожили многая літ
Під Божим і людським благословенням!

Друзі зі станції Солотвино вітають помічника машиніста поїзда
Львів-Солотвино ВП “Моторвагонне депо Королево”

Івана Івановича ШИМОНА
із 55-річчям!

Здоров’я, бадьорості й сили!
Днів сонячних, ясних, щасливих!
Багатства, любові і радісних змін!
Добром і достатком хай повниться дім!

Колектив Львівської дистанції водопостачання щиро
вітає колишнього працівника

Олександра Михайловича КАЙГОРОДОВА
із 90-річчям!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за Ваші літа!
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті удається!
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення,
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення!

Дружина Любов, син Віталій, донька Наталія, невістка
Світлана, зять Іван, онуки Назарій, Ярина і Анастасія з
любов’ю та найкращими побажаннями вітають коханого
чоловіка, люблячого татуся та дідуся

Мирослава Дмитровича ВОЛОШИНА
із 60-річчям!
Тебе, рідненький, раді ми вітати –
Твій День народження прийшов,
Бо Ти для нас один-єдиний в світі
І зігріває нас твоя любов!
Тож хай міцним здоров’я Твоє буде
І в радості минають дні Твої,
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій Твоїй сім’ї!
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Тобі він дає!
Профспілковий комітет і колектив ВП “Завод залізобетонних
конструкцій” вітає механіка кранового господарства

Володимира Миколайовича ШЛЯХТІНА

із 60-річчям!
Висловлюємо Вам, шановний
Володимире Миколайовичу, 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!

