ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ

Лікарняна каса
про членів сім’ї
До правління Лікарняної каси часто надходять запити щодо прийому в члени каси членів сім’ї залізничника.
За рішенням правління від 7 жовтня 2013 року, членами
сім’ї, які можуть бути членами Лікарняної каси, вважаються дружина або чоловік, батьки працівника залізниці
(члена Лікарняної каси), що проживають разом із ним.
У Лікарняну касу не приймаються члени сім’ї пенсійного
віку, інваліди та хворі на захворювання, які підпадають під
державну програму лікування (туберкульоз, СНІД, онкозахворювання, цукровий діабет тощо).

У РИТМІ РОБОТИ

У

продовж своєї понад 140річної історії локомотивне
депо Мукачево у складних
гірських умовах успішно виконує
виробничі завдання. Окрім постійного вдосконалення технічного
обслуговування та ремонту локомотивів, керівництво депо акцентує увагу на значному нереалізованому потенціалі та перспективах
підприємства.
У різні періоди депо неодноразово
змінювало і статус, і географію підпорядкованих підрозділів, і масштаби
ремонтних операцій. Зараз до складу цього відокремленого підрозділу
входять власне локомотивне депо
Мукачево, що працює на електровозній тязі, оборотне депо Чоп – на тепловозній тязі, та чотири прикордонні
переходи. Технічна база налічує 780
одиниць обладнання, що дозволяє виконувати різні деповські ремонти – від
ТО-1 до ПР-3.

НА ПРОХАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

На Сихові є
банкомат “Експрес-банку”
Працівники Львівської залізниці, які мешкають у
Сихівському районі Львова, звернулися з колективною
заявою у дорожню профспілкову організацію про клопотання перед ПАТ АБ “Експрес-банк” щодо встановлення
у “спальному” районі банкомата. Відповідне звернення
керівництво дорпрофсожу скерувало на адресу дирекції
Львівської філії “Експрес-банку”. Прохання залізничників було задоволене – новий банкомат встановлено за
адресою вул. Сихівська, 28 (район ТЦ “Іскра”).
За словами начальника відділу платіжних карткових
систем Львівської філії ПАТ АБ “Експрес-банк” Олександра
Гетманського, банкомат працює у цілодобовому режимі. Уже
незабаром у ньому, крім обслуговування карток НСМЕП,
буде запроваджене обслуговування карток міжнародних
платіжних систем. Крім того, нині триває робота з удосконалення програмного забезпечення термінального обладнання, встановленого на об’єктах інфраструктури, що значно
розширить можливості користувачів послуг банку.

Продовження на 3, 6 стор.
ПОДІЯ
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инулого тижня у конференц-залі
Львівської обласної державної адміністрації перші п’ять працівників Львівської залізниці – учасники державної
Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів на придбання житла – підписали кредитні
угоди із АБ “Укргазбанк”. Львівська магістраль
– перше підприємство на Львівщині, яке розпочало будівництво доступного житла для своїх
працівників за цією програмою.
Урочиста подія відбулася в рамках пілотного проекту, який залізниця реалізовує спільно зі
Львівською облдержадміністрацією, Державною
спеціалізованою фінансовою установою “Державний
фонд сприяння молодіжному будівництву” та ПАТ
АБ “Укргазбанк”. Загалом дев’яносто сімей залізничників стануть власниками нових квартир у новобудові, яку залізниця зводить у Львові на вул.
Калнишевського, 3. Участь у заході взяли перший
заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич, перший заступник начальника
Львівської залізниці – головний інженер залізниці
Зіновій Заньків, директор Львівської обласної дирекції
АБ “Укргазбанк” Олег Василишин, голова правління
Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Наталія Коротченко.
Інженер сектора договірної роботи Інформаційнообчислювального центру залізниці Віталій Міськевич

першим серед залізничників поставив свій підпис на
кредитній угоді з АБ “Укргазбанк” і таким чином практично став власником двокімнатного помешкання загальною площею 60 метрів квадратних у новобудові.
За його словами, цей момент запам’ятається йому
на все життя.
– Я вже тривалий час перебував на черзі для
отримання доступного житла у Фонді молодіжного кредитування, вивчав багато програм сприяння
будівництву житла, проте коли довідався про проект
за участю Львівської залізниці, то без вагань погодився стати його учасником. Умови програми цілком
прийнятні, а той факт, що залізниця надає безвідсоткову позику працівнику на перший внесок у розмірі
25 відсотків від загальної вартості квартири, став
для мене визначальним. Тепер із великою цікавістю
стежитиму за перебігом будівництва і з нетерпінням
чекатиму на його завершення.
Цю новину радо зустріли у родинному колі дружина Маріанна, яка теж побувала на урочистостях
в облдержадміністрації, і донечка Ангеліна. Після
процедури підписання угоди Віталій та Маріанна (на
фото) не приховували своїх емоцій і пообіцяли запросити “Львівський залізничник” на новосілля.
До речі, квартира у новобудові – не єдина радісна подія, на яку подружжя Міськевичів сподівається у
новому році, адже чекають і на поповнення у сім’ї.
(Закінчення на 2 стор.)

