ПРИВІТАННЯ

ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)

За перше півріччя 2013 р. зареєстровано 7023 випадки
госпіталізації членів Лікарняної каси, у т.ч. 6411 випадків у базових та уповноважених медичних закладах, 612 випадків у
територіальних або спеціалізованих медичних закладах, проведено 120 мамографічних досліджень. На це витрачено 7,3
млн грн, на придбання медичного обладнання – 2,3 млн грн.
Загальна сума витрат на лікування і придбання обладнання
становить майже 9,6 млн. грн.
На засіданні розглянуто 39 справ із відшкодування
витрат, у 6 випадках членам каси відмовлено у відшкодуванні. Основною причиною відмов є відсутність листка
призначень, подання чеків без назв медичних препаратів,
амбулаторне лікування, консультація, страхування. Однак
найбільше відмов через те, що у чеках не вказано назв
0медичних препаратів.
До уваги членів Лікарняної каси! До розгляду приймаються тільки оригінали касових або товарних чеків, у яких вказа-

но назву препарату, що повинна відповідати листку призначень, а дата купівлі повинна збігатися з часом перебування
у стаціонарі. Чеки, у яких не вказана назва препарату або
нефіскальні, не вважаються дійсними і не підлягають оплаті.
Не приймаються до оплати чеки на медикаменти, придбані до або після госпіталізації, а також на медикаменти,
придбані як рекомендовані. Не відшкодовуються вироби
медичного призначення, відсутні в листку призначень.
Окрім вказаних вимог, до товарного чеку обов’язково додається копія ліцензії на право торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення або свідоцтво про
сплату єдиного податку.
На засіданні правління особливо гостро проаналізували
питання понадлімітних витрат, які часто є безконтрольними.
Враховуючи те, що, за рішенням конференції, ліміти витрат
на лікування, у т.ч. на медикаменти, збільшено більш ніж
удвічі, правління визнало недоцільним приймати рішення
про понадлімітні витрати без згоди виконавчої дирекції.

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Євдокію Степанівну БОРЗЕНКОВУ
із 80-річчям!

Іллю Михайловича СЕМЧИШИНА
Казимира Бронеславовича ВОЙТУНА
Петра Павловича РОМАНІВА
із 70-річчям!

Володимира Йосиповича ГЛАДІЯ
Володимиру Ізидорівну ШИЛІВСЬКУ
Анатолія Прокоповича ШОСТАКА
Поліну Михайлівну ПОПІЛЬ
Ярослава Петровича ІВАНОВА
із 60-річчям!

ДОЗВІЛЛЯ

Нещодавно у Палаці мистецтв музею “Дрогобиччина”
з успіхом пройшла персональна виставка гобеленів
майстрів Лариси та Сергія
Левикіних зі Львова. Сергій
Левикін – залізничник, працює
у Львівській дистанції колії,
а у вільний від роботи час із
задоволенням допомагає своїй
дружині Ларисі, яка є членом
Національної спілки майстрів народного мистецтва
України, у виготовленні гобеленів. “Львівський залізничник” уже писав про творчість
подружжя Левикіних, гобелени
яких виконані технікою ручного перебірного ткацтва.
Цього разу Лариса та Сергій
Левикіни представили на огляд гобелени квіткових та жанрових мотивів.

Особливо сподобалися відвідувачам
їхні “Крокуси”, “Соняхи”, серед жанрових мотивів – “Під Покровом”, “Лісова
пісня”, “Зимова казка” та інші. Серед
тканих виробів у колекції майстрів є
чимало килимів, виконаних на орнаментальну тематику.
Гобелени Левикіних цікаві своєю
оригінальністю, у них вдало поєднані
композиція, стиль та колір. Чимало
виробів майстрів є у приватних колекціях у Польщі, Німеччині, Канаді,
Австрії, США, Італії, Греції, Кіпрі та в
інших державах світу.
Починаючи із 2002 року, гобелени подружжя Левикіних можна
було побачити на престижних міжнародних виставках у Стокгольмі,
Кракові, Варшаві.
Відвідувачі виставки Лариси
та Сергія Левикіних у Дрогобичі
запам’ятають її і завдяки чудовим
мелодіям дримби, які запрошували
оцінити мистецтво гобеленів. Такий
музичний інструмент обрали не ви-

Ростислава Івановича ОНИСЬКІВА
Дарію Мирославівну ЯВОРСЬКУ
Петра Степановича НЕДЗЕЛЬСЬКОГО
Хай доля буде, як волошки в житі,
Хай обминає горе і біда,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Душа хай буде вічно молода!

Рада ветеранів війни та праці
Львівської дирекції залізничних перевезень вітає з
ювілеєм ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Михайла Васильовича
ПРОКОПОВИЧА
Анастасію Трохимівну ДЕРЕВ’ЯНКІНУ
із 80-річчям!

падково, адже чимало робіт Левикіних
саме на карпатську тематику.
Олена РЕПЕЦЬКА
На фото: один із кращих гобеленів
“Під Покровом”

Ярославу Миколаївну ГРЕБ
Віру Павлівну ПИХ
із 70-річчям!

Євгенію Михайлівну ПЕРІГ
Іванну Олексіївну ШАЛУ
Івана Васильовича ЛОЗИНСЬКОГО
із 60-річчям!

Нещодавно народний ансамбль пісні і танцю “Лемковина” під керівництвом Богдана Кривка побував у польському місті Ждиня на XXXI фестивалі лемківської культури
“Лемківська ватра”. Серед учасників колективу є залізничники, зокрема й ті, чиє родинне коріння походить із цього
мальовничого лемківського краю.
ЗАСНОВНИКИ:
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“Лемківська ватра” у Ждині щороку у липні
скликає лемків з усього світу. Цього разу лемківську культуру на сцені представляли творчі колективи зі Словаччини, Хорватії, Сербії, України
та Польщі. Упродовж багатьох років фестиваль
традиційно відкриває народний ансамбль пісні
і танцю “Лемковина” зі Львова. Цього разу ансамбль виступив у повному складі – хор та танцювальний склад колективу.
Україну на фестивалі представляли професійні колективи – академічний ансамбль пісні і танцю
з Хмельницького “Козаки Поділля”, фольк-рок-група з Києва “Luiku”, ”Larz Relle Band” з БілгородаДністровського, лемківська співачка Аничка зі
Львова, яка нині проживає в Америці, вокально-інструментальний ансамбль “Світ любові”,
народний аматорський камерний хор “Felicio” з
Надвірної (Івано-Франківщина) та інші. Під час
“Лемківської ватри” відбулася й Лемківська спартакіада, на якій учасники змагалися, хто швидше
впорається із різанням дров, доїнням корів, складанням сіна тощо.
Неповторна краса Бескидів, зелених лісів,
гірських джерел, квітучих лугів, чисте повітря,
лемківські пісні і танці, щирі усмішки лемків та гостей фестивалю – усе це залишиться у пам’яті залізничників, які побували у ці липневі дні у Ждині.
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Володимиру Іванівну КОРОЛЬ
Анастасію Миколаївну РОЖКОВИЧ
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться рівна життєва дорога!
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаємо!

Закарпатська регіональна Рада ветеранів війни та праці
Ужгородської дирекції залізничних перевезень вітає із
ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Олександру Степанівну РЕЙТЕР
із 80-річчям!

Андрія Габоровича ТОРЖАША
Миколу Васильовича КОПКА
Івана Юрійовича ДЮЛАЯ
із 70-річчям!

Олену Андріївну ШІМОН
Марію Феодосіївну КОНИК
Дьєрдя Ласловича ДАНА
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
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