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– Наші працівники з нетерпінням чекали відкриття цього ПТО,
бо старе приміщення було не
дуже пристосоване до роботи, розповіла голова профкому вагонного депо Клепарів Ірина Пінчук.
– Пункт, де вагонники працювали
раніше, знаходився між коліями,
а сама будівля була зведена ще
за часів польської влади. І ось нарешті ми отримали цей чудовий
подарунок.
Як розповів начальник Львівської залізниці Богдан Піх, вартість об’єкту становить 5 мільйонів
гривень.
– Потреба у такому переобладнанні назріла давно, але недостатні фінансові можливості та
інші гострі проблеми змушували
нас займатись іншими проектами.
Лише зараз нам вдалось завершити це приміщення, – наголосив
Богдан Піх. – Воно відповідає вимогам сьогодення. Світле, чисте,
тепле, обладнане усім необхідним
для комфортної роботи. Я задоволений виконаною роботою.
Під час урочистого відкриття
та освячення нового приміщення
начальник залізниці вручив символічний дерев’яний ключ в.о.
керівника депо Клепарів Олегу

Чейпешу, який загосподарює у нових стінах.
– Цей символічний ключ дуже
багато вартує для усіх 120 осіб,
які працюють тут, – зазначив Олег
Чейпеш. – Ми відправляємо поїзди у східному напрямку, тому працівники депо є відповідальними і
за безпеку вантажних поїздів, і за
безпеку руху на цілому напрямку,
аж до виходу із Львівської залізниці. Дякуючи керівництву залізниці,
будівельникам і працівникам, ми
таки змогли усі разом відкрити цей
чудовий ПТО.
Слід зауважити, що вдячність
була висловлена не лише на сло-

вах. За вагомий внесок у розвиток
залізниці, будівництво санітарно-побутового пункту технічного
обслуговування вагонів вагонного депо Клепарів подяками та
грошовими преміями нагородили
монтажника зв’язку будівельномонтажного поїзда № 908 Мирона
Бухнова, головного інженера вагонного господарства Володимира
Ханяка, маляра будівельного управління №1 Ярослава Бориса,
інженера Львівського експериментального заводу Ігоря Гурму,
старшого майстра вагонного депо
Клепарів Василя Мельниковича
та провідного інженера служби

вагонного господарства Галину
Федорову. А електрогазозварник
з Клепарова Богдан Марків та
інженер служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
Василь Бухницький отримали з
рук керівника Львівської залізниці
годинники.
Після привітань та нагороджень начальник Львівської залізниці у супроводі голови дорпрофсожу
Андрія Сенишина, керівництва вагонної служби Василя Мельничука
та депо Клепарів Олега Чейпеша
перерізали стрічку, започаткувавши новий етап в роботі пункту технічного огляду.
Нині у просторих приміщеннях ПТО та санітарно-побутовому
блоці є все, що необхідно для якісної роботи. Сучасне обладнання,
зручні меблі, сантехніка, кухня
– все сприяє гідному виконанню
своїх обов’язків. Кожен із 120 працівників пункту технічного обслуговування має тут персональну
шафку, де зберігає приватні речі.
Є де переодягтися, прийняти душ,
обсушитись та поїсти. І навіть відпочити після важкої зміни.
– У нас багато працівників мешкають за межами Львова, отже,
змушені доїжджати, – розповіла
Ірина Пінчук. – Також прибувають
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Привітання стандартних розмірів

(площа 58,2 см2= 9,7 х 6,0 см) для фізичних осіб – 75,00 грн
у т.ч. із ПДВ

Розширене привітання для фізичних осіб

1,5 грн за один см2 включно із ПДВ

Привітання стандартних розмірів

(58,2 см2= 9,7 х 6,0 см) для сторонніх підприємств та юридичних осіб – 200,00 грн включно із ПДВ.

Розширене привітання для підприємств та юридичних осіб

3,0 грн за один см2 включно із ПДВ

Привітання стандартних розмірів

(площа 58,2 см2 = 9,7 x 6,0 см) для структурних підрозділів
залізниці – 166,67 грн без ПДВ

Розширене привітання для підрозділів залізниці

3,0 грн за за один см2 без ПДВ
СПІВЧУТТЯ

Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для фізичних осіб – 50 грн включно
із ПДВ

Розширене співчуття для фізичних осіб

2,5 грн за один см2 включно із ПДВ

Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для сторонніх підприємств та юридичних осіб – 100,0 грн включно із ПДВ

Розширене співчуття для сторонніх підприємств та юридич4,5 грн за один см2 включно із ПДВ
них осіб
Співчуття стандартних розмірів

(14,4 см2 = 4,8 х 3,0 см) для структурних підрозділів залізниці – 83,33 грн без ПДВ

Розширене співчуття для підрозділів залізниці
4,5 грн за один см2 без ПДВ
РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ ТА ІМІДЖЕВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТОРОННІХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1 см2 рекламної площі на 1 (перша, кольорова) сторінці

10,0 грн включно із ПДВ

1 см2 рекламної площі на 8 сторінці (остання кольорова)

10,0 грн включно із ПДВ.

1 см рекламної площі на кольорових сторінках (4 і 5)

8,0 грн включно із ПДВ
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1 см2 рекламної площі на чорно-білих сторінках (2, 3, 6 і 7)
7,0 грн включно із ПДВ.
РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ ТА ІМІДЖЕВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ЗАЛІЗНИЦІ
1 см2 рекламної площі на 1 (перша, кольорова) сторінці

8,33 грн без ПДВ

1 см рекламної площі на 8 сторінці (остання кольорова)

8,33 грн без ПДВ

1 см рекламної площі на кольорових сторінках (4 і 5)

6,67 грн без ПДВ

2
2

1 см2 рекламної площі на чорно-білих сторінках (2, 3, 6 і 7)
5,83 грн без ПДВ
ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення для фізичних осіб

12,00 грн включно із ПДВ

Оголошення для юридичних осіб

100,00 грн включно із ПДВ.

2

і працівники з інших пунктів. Тому
обладнані кімнати відпочинку із 5
ліжками – це дуже зручно. Наші
люди, що працюють цілодобово і
в сніг, і в дощ, тепер можуть зігрітись і обсушитись. Дуже добре, що
є така можливість.
Проблему із питною водою,
яка нерідко постає перед залізничниками, клепарівці вирішили
за допомогою бутильованої води
з кулерів. На якісне і економне нововведення звернув увагу і голова
дорпрофсожу Андрій Сенишин,
зауваживши, що досвід ПТО
Клепарів варто розповсюдити і на
інші пункти.
Оцінивши роботу будівельників, керівник Львівської залізниці
подякував за досягнення і самим
клепарівцям.
– Упродовж усього часу ви
чітко виконуєте покладені на вас
обов’язки, – наголосив Богдан
Піх. – За це вам велика шана.
Працівники ПТО відтепер мають
нормальні умови для якісної роботи. Тому, сподіваюся, усі будуть
задоволені таким рівнем оргнанізації побуту. Вітаю вас із обновою
приміщення, бажаю успіхів та усіляких гараздів.
Богдан ЮРОЧКО
Фото Юліана ОЩІПКА

Лікарняна каса
інформує
13 грудня на засіданні Правління громадської
організації “Лікарняна каса Львівської залізниці”
розглянуто аналіз діяльності за 11 місяців 2011 р.
За звітний період Лікарняна каса оплатила отриману медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах Львівської залізниці у 19852 випадках
(15818 в стаціонарних відділеннях, 3956 – у денному стаціонарі, 78 – в умовах стаціонару вдома) на
загальну суму 14,7 млн грн. Станом на 01.12.2011 р.
Лікарняна каса переказала залізничним медичним
закладам 14,9 млн грн.
Середня вартість лікування одного випадку в умовах стаціонару лікувально-профілактичного закладу на
Львівській залізниці становить 853,82 грн, а по Клінічній
лікарні Львівської залізниці, де надається медична допомога у найскладніших випадках, середня вартість
стаціонарного лікування – 1053,52 грн.
На засіданні також розглянуто 62 справи з перевищеними лімітами у складних та дороговартісних
випадках лікування. З них по 2 справах в компенсації
відмовлено (по одній – лікування в денному стаціонарі
територіального медичного закладу, що не передбачено Програмою надання медичної допомоги, по другій
– заявник написав заяву на членство в Лікарняній касі,
перебуваючи в лікарні, а медична допомога за програмою надається через 30 днів після вступу до Лікарняної
каси), одна справа скерована на доопрацювання для
уточнення фінансових документів, по 59 справах прийняте рішення про компенсацію на суму 183172,90 грн.
У тому числі працівниці Ужгородського пасажирського
вагонного депо п. Галині (з етичних міркувань не називаємо прізвищ) компенсовано по складному випадку
нейрохірургії 34028,35 грн, працівниці колійної машинної станції №125 п. Юстині по кардіохірургії компенсовано 13000 грн, працівнику будівельно-монтажного поїзда
служби електропостачання п. Миколі по кардіохірургії
компенсовано 9966,32 грн, працівниці Ужгородської
дистанції зв’язку п. Любові по хіміотерапії компенсовано
10000 грн.
Також на засіданні розглядались пропозиції щодо
розширення та вдосконалення Програми надання медичної допомоги, які будуть виноситись на конференцію, інформація про вступ до Всеукраїнської громадської організації “Асоціація працівників лікарняних кас
України”
Для одержання консультацій з питань медичного
забезпечення членів Лікарняної каси запрошуємо звертатись за телефоном (032) 226-30-01 або 6-30-01.

