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У зв’язку із надходженням великої кількості запитань щодо членства у “Лікарняній касі
Львівської залізниці”, Правління громадської
організації “Лікарняна каса Львівської залізниці”
надає роз’яснення наступного змісту: членами
громадської організації можуть бути з родини залізничників лише дружина або чоловік,
батьки, діти старші за 18 років, які перебувають на утриманні працюючого залізничника.
Програма надання медичної допомоги членам
лікарняної каси передбачає лише лікування в
стаціонарі. Амбулаторне лікування та поліклінічне обслуговування (включно з діагностичними
обстеженнями) Програмою не передбачені та
здійснюються на загальних підставах.

ÁÅÇ “ÊÎÐÊ²Â” ² ÇÀÏ²ÇÍÅÍÜ
Із Сихова до Підзамче за 45 хвилин

Я

На допомогу Олесі Мазур
У № 44 “Львівського залізничника” за 6 листопада 2009 року ми
розповідали про біду, яка спіткала родину Мазур із села Красне
Буського району. Олеся - донечка оглядача вагонів станції Красне Олега
Мазура та чергової по станції Красне
Оксани Мазур - занедужала і потребує термінової операції з пересадки
донорської нирки. Вартість операції,
яку можуть зробити білоруські медики, становить 30 тис. доларів. Таких
грошей на порятунок дитини батьки
не мають, тому звернулися через га-

зету до всіх, хто може допомогти.
Одними з перших на прохання
колег відгукнулися залізничники.
Прочитавши публікацію в газеті,
начальник локомотивного депо
Мукачево Василь Романишин на черговому плануванні виступив з ініціативою зібрати кошти й передати їх
на лікування Олесі Мазур. Профком,
керівний склад та колективи депо
Мукачево, Чоп та Королево одностайно підтримали цю пропозицію,
зібравши для благодійної допомоги
сім тисяч гривень.

Кожному, хто побажає допомогти Олесі, нагадуємо реквізити для переказу
коштів:
Рахунок: 29094400980082
Одержувач: ЛРУ АТ “Індекс-банк”, ЗКПО 25249723, МФО 325279
ЛРУ АТ “Індекс-банк”.
Призначення: Для зарахування благодійної допомоги на лікування
дитини на поточний рахунок
№ 26201279079326 Мазур Олег Володимирович.
Телефон мами – Оксани Мазур: 097-356-11-97.

к ми уже повідомляли, Львівська залізниця готується до введення в експлуатацію нового виду транспорту – міського рейкового автобуса, який буде
курсувати за маршрутом Сихів–залізничний вокзал Львів–Підзамче. Рейковий
автобус з’єднуватиме найбільший спальний район Львова із центром міста та
його промисловим районом. На маршруті передбачено дев’ять зупинок, зокрема, ст. Сихів, зупиночний пункт (з.п.) “Зубрівська”, ст. Персенківка, з.п. “Княгині
Ольги”, з.п. “Коновальця”, з.п. “Городоцька”, головний залізничний вокзал Львів, з.п.
“Гната Хоткевича” та ст. Підзамче. Рейковий автобус розрахований на 93 сидячих
місця, в тім загальна його пасажиромісткість – 160 осіб. Курсуватиме рейковий
автобус 7 разів на добу. Із Сихова до Підзамче ним можна буде дістатися за 45 хв.
Вартість квитка становитиме 1,50 грн для всіх категорій пасажирів. Продаж
квитків здійснюватиметься провідниками безпосередньо в автобусі. У касі пасажири можуть придбати абонементні квитки без зазначення прізвища. Вартість
такого квитка становить 60 грн на місяць. Іменний абонементний квиток коштуватиме 39 грн на місяць. Залізниця пропонує пасажирам придбати місячні,
квартальні, піврічні чи річні абонементні квитки на проїзд у рейковому автобусі,
адже це зекономить гроші і час кожного пасажира. Абонементні квитки продаватимуться на головному вокзалі станції Львів, станції Підзамче, а згодом і на
станції Сихів.
Розклад руху рейкового автобуса – на 4 стор.

Вітаємо з нагородою
Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток транспортної системи України, підвищення ефективності використання залізничного транспорту, високу
професійну майстерність та з нагоди Дня залізничника нагороджено медаллю “За працю і звитягу” МОСІЙЧУКА Петра Васильовича – директора державного підприємства “Стрийський вагоноремонтний завод”.

