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Залізничники вже оцінили переваги впровадження дисконтної програми профспілки залізничників і транспортних будівельників. На кожному
залізничному вузлі підприємці – бізнес-партнери проекту – пропонують
знижки (від 1% до 25%) на товари та послуги, зокрема на техніку, що
продається, на алюмінієві та металопластикові конструкції, послуги
стоматологічних клінік, аптечних мереж, екскурсійне та туристичне
обслуговування, перукарські послуги, послуги автосервісу, закладів громадського харчування та чимало іншого.
Своїми враженнями від програми
профспілки з газетою поділилися залізничники Ковельського вузла, які вже скористалися дисконтною карткою.
Бухгалтер профкому пасажирського вагонного депо
Ірина Дехтяр:
– Переконати
бізнесменів надати
знижку членам нашої профспілки не
завжди легко, проте
нам вдалося уклас-

ти вже кілька договорів, і роботу в цьому
напрямі продовжуємо. На Ковельському
залізничному вузлі дисконтна програма
вже має 7 бізнес-партнерів, ще дві угоди –
на стадії укладення.
Ковельці помічають інформаційні наклейки на вітринах, цікавляться програмою,
запитують у голів профкомів про те, як і де
отримати дисконтну картку.
Приємно чути від залізничників слова
подяки за програму. Чимало наших працівників вже скористалися картками й одержали знижки на товари та послуги.
Начальних технічного відділу паса-

жирського вагонного депо Ковель
Роман Свінчук:
– Нещодавно
придбав телевізор.
Попередньо здійснивши моніторинг
цін у магазинах
нашого міста, визначився, що варто
купувати у магазині, який надає знижку
членам профспілки залізничників. Дуже
задоволений якісним товаром за нижчою
ціною. Дякую профспілці за впровадження
дисконтної програми.
Бригадир пасажирського
вагонного депо Ковель
Валентина Денисюк:
– Добре, що
профспілка залізничників започаткувала таку чудову
програму. Особисто
переконалась
у
правдивості та дієвості програми в нашому місті. Випадково
побачила на вітрині магазину одягу наклейку про те, що тут діє знижка для членів
галузевої профспілки. Пройти мимо не
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змогла, вийшла з магазину вже з обновками. Приємно, що профспілка турбується про добробут своїх спілчан та дарує
можливість економити, купуючи товари зі
знижкою.
Інженер пасажирського вагонного
депо Ковель Андрій Лехняк:
– Нещодавно
вибирав продукцію
у магазині будівельних матеріалів
і побачив, що там
є знижка для членів
профспілки залізничників і транспортних будівельників.
Дисконтну картку
напередодні отримав у профспілковому комітеті. Вирішив неодмінно скористатися нагодою та придбав
товари за знижкою. Вийшло дешевше та
економніше. Багато читав у пресі про те, що
більшість договорів укладають у великих
містах. Дуже радий, що така програма існує
й у нашому місті, і кількість підприємців, які
надають знижку, збільшуватиметься.
Інспектор з кадрів пасажирського вагонного депо Ковель Тетяна Кордонець:
– До Міжнародного дня жінок
профспілковий комітет зробив нам
подарунок – дисконтну картку, а до
неї список магазинів, які надають
знижку. Вирішила
скористатися нагодою та відвідала
косметологічний салон. За їхні послуги
заплатила дешевше. Дякую профспілці за
такий подарунок.
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Підприємець Нечипорук С. В.

м. Ковель, бульвар Лесі
Українки, маг. “Обнова”

5% на одяг

Підприємець
Фурман О. Л.

м. Коломия, вул. Шухевича, 59А

4% на продаж комп’ютерної
та цифрової техніки

ФОП Майданець Н. І.

м. Ковель,
вул. Шевченка, 35

4% на екскурсійні послуги,
3% на туристичні та
транспортні послуги

ТзОВ “Чарівниця”

м. Коломия, вул. С. Стрільців, 39

10% на перукарські послуги,
5% на товари роздрібної
торгівлі

Косметологічний салон
“SANA”

м. Ковель,
вул. Грушевського, 11

10% на косметологічні
послуги

Підприємець
Курдибан М. В.

м. Коломия, пл. Привокзальна, 3/18

10% на стоматологічні
послуги

Магазин “Декор”
Магазин “Декор-Юна”

м. Ковель,
вул. С. Бандери, 7

5% на будівельні матеріали

Кафе “Звенислава” м. Коломия, вул. Хмельницького, 63а

ПП Кузьмін О. М.

м. Ковель, вул.
Незалежності, 134
універмаг

3% на спортивні товари та
дитячий одяг

м. Ковель, вул.
Незалежності, 134
універмаг

5% на побутову техніку та
електроніку, 3%
на холодильники

ПП Скороход

10% на послуги у сфері
громадського харчування

РІВНЕ
ТзОВ “НеотекРівне”

м. Рівне, вул.
С. Петлюри, 4

2-10% на продаж комп’ютерної техніки,
фото- та відеотехніки, ремонт та
техобслуговування оргтехніки, заправку катриджів
ЧЕРНІВЦІ

ХОДОРІВ
ФОП Чад Андрій
Степанович

м. Ходорів, вул. Шевченка, 16
маг. “Світ техніки”

7% на побутову техніку,
електротовари та ін

Підприємець
Зубцова С. Є.

м. Чернівці, вул. Гагаріна, 38

5% на перукарські послуги

ПП Дяків В. Й.

м. Ходорів, вул. Грушевського,
23, маг. “Світ техніки”

10% на послуги інтернет-кафе
та продаж комп’ютерної техніки

ФОП
Мельничук М. Ю.

м. Чернівці, вул. Сіді Таль, 3

10% на придбання комп’ютерної
техніки, 50% на обслуговування
комп’ютерної техніки

ТЕРНОПІЛЬ
ТОВ “Ремеді РАС”
Аптечний склад

м. Тернопіль, вул. Миру, 12/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
5% на аптечну продукцію

СТРИЙ
СПД ФО
Гайовський М. І.

ТзОВ
“Регіональний
консультант”

м. Стрий, вул. Олесницького, 31/9

м. Стрий, вул. Хмельницького, 30

20% на послуги у сфері
страхування автотранспорту, життя, майна,
1% на діяльність
агентств нерухомості
8-10% на послуги
соціальної клініки
“Регіональний
консультант”

Ресторан
“Гуцульщина”

м. Івано-Франківськ,
вул. Набережна, 42а

5-15% на послуги ресторану

Підприємець
м. Івано-Франківськ,
Клюка В. І.
вул. Набережна, 42а
Перукарня “Deluxe”

5-10% на послуги перукарні
(стрижка, нарощування
нігтів тощо)

ФОП Попович
Наталія Ігорівна

10% на послуги швидкого
харчування

м. Івано-Франківськ,
вул. Привокзальна, 9

В Івано-Франківську, Ковелі, Рівному, Тернополі 10% знижки на свої послуги надає всеукраїнський бізнес-партнер проекту – медична лабораторія “Сінево”. Знижку 5-10% на свою продукцію пропонує залізничникам “Аптека доброго дня” в Івано-Франківську, Рівному та Чернівцях.
Повну інформацію про партнерів дисконтної програми можна дізнатися на офіційному сайті профспілки залізничників і транспортних будівельників за адресою
www.zalp.org.ua/kartka/

