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“Ми говорили про
минуле й сьогодення”

У локомотивному депо Тернопіль проходять виробничу практику
студенти Львівського технікуму залізничного транспорту. У день переходу на поїзну практику я запросив їх у профком депо і розповів
про історію локомотивного депо Тернопіль, про започатковану багато
років тому традицію посвячення в машиністи, про ті труднощі, які були
в післявоєнний час. Ми говорили про відбудову депо і Тернополя загалом, про надзвичайно важку працю на паровозах, коли за рейс на
150-кілометровій дільниці доводилося перекидати в топку 15 тонн
вугілля, про нинішні наші успіхи і проблеми…
Перед початком поїзної практики майбутні залізничники помолилися біля каплички Богородиці, попросивши в Матінки Божої благословення на майбутню працю локомотивниками.
Антон ВАЦИК,
голова ради ветеранів локомотивного депо Тернопіль
Фото автора

“Хотів би застрахувати батька
в нашій Лікарняній касі”
Доброго дня, шановна редакціє! В одному з номерів газети прочитав про можливість застрахувати членів своєї сім’ї та непрацюючих
батьків у “Лікарняній касі Львівської залізниці” і в мене виникло кілька
запитань. Я – залізничник, є членом лікарняної каси, мій батько в минулому був залізничником, а зараз перебуває на пенсії, ветеран праці
відпрацював на залізниці 35 років. Я прочитав, що у випадку, якщо
пенсіонер-залізничник потрапив у лікарню, на його лікування перераховується 25 грн на добу... Я хотів би застрахувати батька в нашій
лікарняній касі. Але мене цікавить – чи зменшуються в такому випадку страхові внески саме для ветеранів праці-залізничників.
Друге питання: якщо страхування пенсіонерів-залізничників має
відбуватись на загальних підставах, то як буде оплачуватись лікування батька, якщо він потрапить до лікарні? Чи це будуть страхові внески, які я перераховуватиму за нього, плюс 25 грн на день по
страховці, чи це буде тільки один платіж?
З повагою В. Нечипоренко
За коментарем із цього приводу редакція звернулася до виконавчого директора ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”
Юрія Костюченка:
– По-перше, “Лікарняна каса Львівської залізниці” є громадською
організацією і внески до каси є не страховими, а членськими. Подруге, за рішенням конференції трудового колективу залізниці, що
відбулась 22 вересня ц.р., оплата лікування, згідно з Колективним
договором в розмірі 25 грн на ліжкодень, розповсюджується тільки
на непрацюючих пенсіонерів залізниці, розмір пенсії яких не перевищує 1500 грн. Пенсіонери, що отримують пенсію в розмірі понад
1500 грн, можуть вступити до лікарняної каси особисто. Про умови
вступу пенсіонерів повідомлялося у №44 “Львівського залізничника”
від 6 листопада 2009 року.
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“Хочеться жити і робити
добро іншим людям...”
Шановна редакціє, хочу розповісти усім читачам
“Львівського залізничника” про те, як багато уваги
приділяють ветеранам-пенсіонерам у Рівненській дирекції залізничних перевезень. Тут ми віддали нашій
залізниці кращі роки свого життя. Така приємна традиція додає бажання жити і робити добро іншим людям, навіть із останніх сил. От, наприклад, 27 жовтня
цього року з нагоди 25-річчя Об’єднання ветеранів
війни та праці в їдальні Рівненської дирекції відбулося святкування, на якому були присутні близько 50
ветеранів. Я навіть одразу написати про це не змогла, настільки була переповнена почуттям вдячності і
щастя. Нас пригощали різними смачними стравами.
Така увага до ветеранів приємно всіх нас вразила.
Прийшли привітати ветеранів начальник Рівненської
дирекції залізничних перевезень, голова територіального профспілкового комітету дирекції, голова ветеранської організації та багато інших. Ми мали можливість від душі поспівати пісень нашої молодості та
сучасних популярних творів. Було дуже весело в цій
великій дружній сім’ї колишніх колег по роботі.
Мені хочеться багато хорошого сказати про раду
ветеранів Рівненської дирекції, яку очолює Галина
Степанівна Сєркова у співпраці зі своїми помічниками. Скажу без перебільшення, що робить рада ветеранів дуже багато. У кабінеті два робочих телефони
практично ніколи не мовчать, дзвонять звідусіль – і з
лінійних станцій, і з Рівного, а ще приходить чимало
людей із різними питаннями, проханнями, і кожному
з них потрібно дати відповідь, пораду, допомогти, заспокоїти, підтримати…
Про нашу Галину Степанівну Сєркову можна
розповідати багато доброго, адже ми знайомі з нею

Привітали ветеранів
Тернопільської дирекції
Наприкінці жовтня в Будинку
науки і техніки Тернопільської
дирекції залізничних перевезень
відбулася урочиста конференція
з нагоди 25-річчя ветеранської
організації дирекції. Привітати
ветеранів з цією подією прийшли начальник Тернопільської
дирекції залізничних перевезень Микола Гавура, голова
об’єднаного профкому дирекції
Іван Кокольський, провідний
спеціаліст дорпрофсожу Сергій
Чорний та голова Тернопільської
міської організації ветеранів війни і праці Ольга Старченко.
Голова ради ветеранів Ніна
Ваврищук розповіла про роботу ветеранської організації
Тернопільської дирекції залізничних перевезень за рік, а зроблено за цей період було немало.
Насамперед, це відвідини хворих і одиноких пенсіонерів. Для
ветеранів-залізничників організовували “Вогники” та екскурсії.
Зараз кімната, де відбуваються

збори та зустрічі, ремонтується.
Робиться це для того, щоб покращити умови та комфорт майбутніх зустрічей.
Того дня привітання лунали не
лише з нагоди ювілею ветеранської організації, але й з нагоди 65-ї
річниці визволення України
від фашистської окупації. Учні
Тернопільського
музичного

училища подарували ветеранам чимало пісень, а в їдальні
локомотивного депо Тернопіль
ветеранів пригостили святковим
обідом.
Антон ВАЦИК,
голова ради ветеранів локомотивного депо Тернопіль
Фото автора

“З роси й води вам, добрі люди!”
Цими рядками почали свій лист до редакції колишні чергові по переїзду Чернівецької дистанції колії
Василина Фраюк та Марія Дронюк. “Ми щиро вдячні начальнику дистанції колії Віктору Федоровичу Назарову
та голові профкому Георгію Івановичу Лазурку за те, що піклуються і не забувають ветеранів праці та пенсіонерів, відвідують, надають матеріальну допомогу, – ідеться в листі. – Нам дуже приємно і ми дуже вдячні за
цю увагу до нас. У свою чергу бажаємо нашим благодійникам міцного здоров’я та успіхів у роботі.
З роси і води Вам, добрі люди!”
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багато років: працювали в Рівненській дирекції, вона
– диспетчером, а я – у вантажному відділі техніком.
Галина Степанівна вважалася одним із кращих диспетчерів, її сумлінну працю постійно відзначало
керівництво дирекції. А ще ми разом працювали в
первинній організації Товариства Червоного Хреста,
агітуючи донорів на здачу крові, організовували зліт
донорів. Галина Степанівна – добрий організатор,
людина зі щирим серцем, до того ж вона чудово співає.
На той же день, 27 жовтня, випало святкування
Дня народження члена ради ветеранів дирекції Віри
Пименівни Тучинської, моєї близької товаришки, учасника бойових дій, яка пережила блокаду Ленінграда.
На святковому “Вогнику” всі ми, ветерани, вітали Віру
Тучинську з її святом.
Сьогодні, 3 листопада, я зайшла в раду ветеранів (у вівторок завжди чергує, тобто працює разом
з Галиною Сєрковою і Віра Тучинська), аби дізнатися,
чи готові фотографії з “Вогника”, і була приємно вражена несподіванкою. Голова ради ветеранів Галина
Сєркова вручила мені великий святковий (з нагоди
Дня залізничника) продуктовий пакет, при цьому міцно обняла і щиро привітала. Це ще раз засвідчує, що
саме тут, у ветеранській раді, ми, пенсіонери, знаходимо моральну і матеріальну підтримку, надзвичайно
необхідну людям похилого віку. Дякуємо нашій ветеранській організації, яка не забуває про нас. Бажаємо
всім, хто працює у ветеранській організації, щастя та
мирних світанків.
З повагою
Тамара ШВЕЦЬ,
ветеран праці, почесний донор України
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