
Н
А засіданні президії Ради профспілки, що відбулося
22 липня, обговорено результати діяльності професійної
секції працівників пасажирського господарства Ради

профспілки за 2007–2008 роки.
За цей період проведено чотири засідання, на яких розглядалися

актуальні питання соціального захисту трудівників, зокрема, щодо
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Завдяки наполегливим 
діям Ради профспілки 

вдалося:

• зберегти у Галузевій угоді
існуючі соціальні гарантії пра(
цівників;
• не провадити на залізнич(
ному транспорті через різкий
спад обсягу перевезень масо(
вих скорочень працівників;
• відхилити рішення Верхов(
ної Ради України щодо змен(
шення вдвічі фонду оплати
праці залізничників;
• ефективно протистояти
намірам Мінфіну зменшити у
фінансовому плані залізниць
кошти на соціальні гарантії за(
лізничників;
• заблокувати реформування
галузі за моделлю, запропоно(
ваною Мінтрансзв’язку.

Рада профспілки 28 квітня п. р.
вступила у колективний
трудовий спір з Укрзалізни�
цею, висунувши вимоги у
зв’язку з невиконанням Галу(
зевої угоди. Робота примир(
ної комісії триває.

Рада профспілки, обурена
черговою спробою влади
зруйнувати систему медично(
го забезпечення залізнични(
ків, вимагає від Уряду пере�
глянути свої пропозиції
щодо позбавлення медич�
них закладів залізничного
транспорту бюджетного фі�
нансування і припинити дії
з цього приводу, щоб не про(
вокувати працівників галузі до
акцій непокори.

Правовими інспекторами
праці Ради профспілки на
залізницях у першому півріччі
2009 року:
перевірено 487 підприємств;
захищено права понад
11,5 тис. працівників;
повернуто працівникам не(
доплачених або незаконно
утриманих коштів на загальну
суму близько 2 млн грн.;
скасовано 127 наказів, що не
відповідали вимогам законо(
давства;
поновлено на роботі 9 пра(
цівників, котрих було неза(
конно звільнено або переве(
дено на іншу роботу;
притягнуто до дисциплінар(
ної відповідальності 9 посадо(
вих осіб, винних у порушеннях
трудових прав працівників;
надано 3,5 тис. юридичних
консультацій, розглянуто 219
звернень спілчан.

Технічними інспекторами
праці Ради профспілки на
залізницях у першому півріччі
2009 року:
перевірено 413 підприємств;
виявлено 3,9 тис. порушень
нормативних актів з охорони
праці;
внесено роботодавцям 257
подань, в яких запропоновано
вжити 3,8 тис. відповідних
заходів;
надіслано 2 висновки та 255
подань органам управління і
нагляду, прокуратурі, судам;
призупинено роботу двох
виробничих дільниць та 298
одиниць машин, механізмів та
устаткування;
розглянуто 348 письмових та
усних звернень членів проф(
спілки з питань охорони праці, з
яких 310 вирішено позитивно.

Профспілка
до свята

через будні:
2008 — 2009  роки

»»»»
Стор. 2#4

Шановні друзі, колеги, спілчани!
У першу неділю серпня вже шість років поспіль ми відзначаємо День профспілки

залізничників і транспортних будівельників України.
Сьогодні всі ми переживаємо вкрай важкі часи, і все ж таки, незважаючи на труд(

нощі, профлідери й активісти займають рішучу позицію у відстоюванні інтересів пра(
цюючих спілчан і ветеранів(залізничників. Ми робимо впевнені кроки задля зміцнен(
ня наших профспілкових лав і доводимо це конкретними справами.

Щиро бажаю всім спілчанам оптимізму та надії
на добрий завтрашній день і міцний добробут ва(
ших родин, здоров’я, успіхів у праці, удачі в житті,
злагоди, щастя, гарного святкового настрою!

Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації 
профспілок транспортників України,
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
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Постфактум: 

про найважливіше...
15 липня під час робочої зустрічі Голови Феде�

рації профспілок транспортників України, Голови
профспілки Вадима Ткачова з першим заступни�
ком Міністра транспорту та зв’язку Василем Шев�
ченком обговорено низку актуальних проблем,
зокрема, про:

хід виконання рішень президії Ради профспілки від
17 червня п. р. – Звернення щодо фінансово(економіч(
ного стану залізничного транспорту і Заяви щодо ре(
формування залізничного транспорту;

відміну чи внесення відповідних змін до наказу
Мінтрансзв’язку від 18 квітня 2008 року, № 463, яким зі
сфери управління Укрзалізниці було виведено ряд під(
приємств, що входять до складу єдиного виробничо(
технологічного комплексу залізничного транспорту;

проведення взаємозаліку за безкоштовне переве(
зення вугілля на оплату електроенергії, що споживають
залізниці;

відміну преференцій на перевезення вантажів гір(
ничо(металургійного та хімічного комплексу.

З усіх питань, обговорених під час зустрічі, що прой(
шла в руслі конструктивного діалогу, знайдено порозу(
міння. Робота щодо виконання рішень президії Ради
профспілки триває.

Прем’єр�міністр України Юлія Тимошенко під�
писала розпорядження Кабміну від 24 червня п. р.,
№ 788�р «Про розрахунки за послуги з перевезен�
ня вугілля та електричну енергію». Першим пунктом
записано: «Погодитися з пропозицією Мінвуглепрому
та Мінтрансзв’язку щодо запровадження на період
до 31 грудня 2009 року розрахунків у грошовій
формі за послуги з перевезення вугілля для забез(
печення процесу виробництва електричної енергії че(
рез поточні рахунки зі спеціальним режимом викори(
стання між державним підприємством «Вугілля Украї(
ни», що безпосередньо поставляє вугільну продукцію,
енергогенеруючими компаніями теплоелектростанцій,
державним підприємством «Енергоринок», енергопос(
тачальниками та підприємствами Укрзалізниці, як пла�
ти за електричну енергію, спожиту підприємства�
ми Укрзалізниці на власні та господарські потреби від(
повідно до умов договорів про її постачання».

На адресу Голови профспілки Вадима Ткачова
надійшов лист від Голови Комітету Верховної Ради
України з питань транспорту та зв’язку Володими�
ра Козака щодо законопроекту «Про особливості
реформування залізничного транспорту», підго�
товленого Радою профспілки. Головними позитив(
ними нормами цього законопроекту, наведено у листі,
є положення щодо розмежування управлінських та гос(
подарських функцій, утворення на базі Укрзалізниці ак(
ціонерної компанії, визначення її статусу і майнових
відносин, закріплення її акцій у державній власності то(
що. Зазначений законопроект є актуальним та важли(
вим на шляху реформування реального сектору еконо(
міки, проте він містить деякі положення, що потребують
узгодження з іншими законодавчими актами України.
«Вважаємо, — наголошує Голова профільного Комітету
ВР, — що законопроект може бути внесений суб’єктами
права законодавчої ініціативи для розгляду Верховною
Радою, але одночасно з іншими проектами законодав(
чих актів, які стосуються системного підходу до рефор(
мування всієї транспортної галузі».

Відділ інформації Ради профспілки
Детальніше про це – на сайті www.zalp.org.ua

Обговорено, зокрема, хід вико(
нання постанови президії та Звер(
нення до керівників держави та ор(
ганів державного управління від
17 червня п. р. щодо фінансово(еко(
номічного стану залізничного транс(
порту. «ВІСНИК» у попередньому
номері інформував читачів про від(
повіді, що надійшли з цього приводу
з боку Секретаріату Президента
України та Кабінету Міністрів, який
доручив відповідним міністерствам і
відомствам вжити заходів для вирі(
шення вимог профспілки. Тому,
взявши до уваги, що Урядом, Мін(
трансзв’язку та Укрзалізницею вжи(
ваються певні заходи щодо стабілі(
зації роботи залізничного транспор(
ту в умовах фінансово(економічної
кризи, вирішено продовжити ціле(
спрямовану роботу з Укрзалізницею
щодо реалізації вимог профспілки в
рамках колективного трудового спо(
ру. Профоргани всіх рівнів зо(

бов’язано вжити вичерпних заходів
для забезпечення дотримання тру(
дових прав залізничників, посилен(
ня їхнього соціального захисту в
умовах значного скорочення доход(
них надходжень залізниць.

Розглянуто також хід виконання
постанови та Заяви щодо реформу(
вання залізничного транспорту.
Йшлося про продовження співпраці
з Укрзалізницею та іншими зацікав(
леними структурами з розробки
прийнятної моделі реформування.
Вирішено зосередити першочергову
увагу на збереженні в нормативних
актах з реформування соціальних
гарантій відповідно до Галузевої
угоди та колективних договорів,
об’єктів соціальної інфраструктури
тощо. Профактив оперативно ін(
формуватиметься про хід підготов(
ки нормативно(правових актів з ре(
формування залізничного транс(
порту. Нещодавно надійшов відгук

від Голови Комітету Верховної Ради
України з питань транспорту та
зв’язку В.Козака про підтримку
Заяви Ради профспілки. У листі пові(
домляється, що на засіданні Коміте(
ту за участю керівників Мінтранс(
зв’язку та Укрзалізниці  розглянуто
проект  постанови Кабміну «Про за(
твердження Програми реформу(
вання (ринкової трансформації) за(
лізничного транспорту» й одного(
лосно прийнято рішення рекомен(
дувати Кабміну ввести мораторій на
реформування суб’єктів господарю(
вання на залізничному транспорті в
умовах фінансово(економічної кри(
зи, а Мінтрансзв’язку запропонова(
но провести додаткове громадське
обговорення зазначеного проекту
Програми із залученням якнайшир(
шого кола експертів, науковців, пра(
цівників залізничної галузі, про(
фільних підприємств.

Президія Ради профспілки також
ухвалила рішення про проведення в
рамках «Року первинної профспіл(
кової організації» форуму голів пер(
винних профорганізацій, який від(
будеться в жовтні(листопаді п. р. у
вагонному депо Дебальцево(Сорту(
вальне Донецької залізниці.

Ольга  АРТЕМ’ЄВА

«Вагон» проблем
П

ИТАННЯ стану утримання
вагонів виробничо(побуто(
вого призначення і санітар(

но(побутових приміщень колійни(
ків знаходяться під пильним конт(
ролем Ради профспілки. Нагадає(
мо про відповідну постанову від
17 травня 2007 року, семінари, на(
ради, засідання профсекції, на
яких обговорювалися проблеми
побуту колійників, а також про те,
що фахівцями Ради профспілки

здійснювалися постійні перевір(
ки з цього приводу, і у
«ВІСНИКУ» в низці публікацій
висвітлювалися як позитивні, так і
проблемні аспекти налагодження
виробничого побуту для цієї кате(
горії залізничників.

*   *   *
Центральною санітарно(епідемі(

ологічною станцією на залізничному
транспорті та дорожніми СЕС мину(
лого року проведено 651 обстежен(

ня пересувних формувань колійно(
го господарства залізниць, виявле(
но 56 різноманітних порушень,
притягнуто до адміністративної
відповідальності 35 посадових
осіб, а також внесено 11 постанов
про тимчасову заборону експлуата(
ції вагонів...

... йдеться не просто про
комфорт – про здоров’я та

безпеку праці тисяч залізничників. 
І вони заслуговують на те, щоб

мати належний виробничий побут 

Стор. 2

На засіданні президії Ради профспілки 22 липня розглянуто низ�
ку питань: про хід виконання постанови від 17 травня 2007 року
«Про стан утримання житлових (турних) вагонів виробничо�по�
бутового призначення в колійному господарстві» та плану захо�
дів щодо ремонту та будівництва санітарно�побутових примі�
щень на лінійних станціях; результати роботи профсекції паса�
жирського господарства Ради профспілки у 2007–2008 роках та
інші актуальні проблеми.
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ВИХІД Є. В КОНСТРУКТИВНОМУ ДІАЛОЗІ...
Ответы от Главка (точнее – отписки)
приходили после неоднократных
напоминаний…  Эффективная

деятельность профсекции Совета
профсоюза напрямую зависит от
качества работы дорожных секций, 
а также инициативности всех 
участников заседаний.

Бажаєте отримувати    Вісник  профспілки    —  звертайтеся до профкому

(Из выступления КК..ЖЖЕЕЛЛИИЗЗННЯЯККАА,,  

председателя профсекции Совета профсоюза,
председателя профорганизации

Днепропетровского пассажирского вагонного депо)
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Ї «««« організації праці.  Напрацьовано низку конк(

ретних пропозицій до Головного управління
пасажирського господарства Укрзалізниці.
Оскільки, на жаль, у Главку це не сприймалося
належним чином, жодне з запропонованих
питань не було вирішено.

Президія звернула увагу Головного управ(
ління пасажирського господарства Укрзаліз(
ниці на неприпустимість формального став(
лення до діяльності профсекції Ради проф(
спілки, а з боку служб залізниць – до відповід(
них профсекцій дорпрофсожів і рекомендува(
ла докорінно змінити характер відносин у
рамках соціального діалогу з профсекцією Ра(
ди профспілки та розглянути невирішені 
питання…

Стор. 2

««««



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 14 (529) * 31 липня 2009 р.2
ЗВЕРНУТИ УВАГУ:

керівництва Укрзалізниці та начальників залізниць – на недостатню робо(
ту, проведену у 2007–2008 роках з виконання першочергових заходів щодо суттє(
вого поліпшення стану утримання житлових вагонів виробничо(побутового при(
значення, дорожніх програм відновлення, капітального ремонту та переоблад(
нання житлових вагонів виробничо(побутового призначення служб колії заліз(
ниць на 2008–2010 роки та плану заходів ремонту і будівництва санітарно(побу(
тових приміщень на лінійних станціях;

керівництва Укрзалізниці – на невиконання пропозиції президії Ради проф(
спілки від 17.05.2007 р. щодо розробки у встановленому порядку типових проек(
тів з переобладнання вагонів різного типу для відпочинку і проживання машиніс(
тів і працівників колійних машин відповідно до вимог «Санітарних правил проек(
тування і експлуатації житлових вагонів пересувних формувань залізничного
транспорту», інших нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки;

головних управлінь: колійного господарства; охорони та організації пра�
ці – на недостатній контроль за станом переобладнання вагонів різного типу для
проживання і відпочинку машиністів і працівників колійних машин, їх облашту(
вання та утримання відповідно до вимог «Санітарних правил...», та СНіП
2.09.04–87 «Административные и бытовые здания».

ЗАПРОПОНУВАТИ:
начальникам залізниць – вжити заходів щодо суттєвого покращення техніч(

ного стану житлових вагонів виробничо(побутового призначення, укомплекту(
вання їх необхідним обладнанням, інвентарем, меблями, білизною, холодильни(
ками, кухонними плитами, посудом, мийними та знешкоджуючими засобами,
питною водою відповідно до визначених першочергових заходів та виконання об(
сягів робіт, спрямованих на приведення до належного стану пунктів обігріву пра(
цівників на лінійних станціях;

керівництву Центральної санітарно�епідеміологічної станції на заліз�
ничному транспорті – продовжити у 2009–2010 роках проведення державного
нагляду щодо стану утримання та відповідності санітарним нормам і правилам
житлових вагонів виробничо(побутового призначення пересувних формувань
колійного господарства, які відповідно до програм залізниць на 2008–2010 роки
відновлюються, капітально(ремонтуються або переобладнуються;

Головному управлінню охорони та організації праці – зобов’язати служби
охорони праці залізниць поліпшити відомчий контроль за облаштуванням і утри(
манням житлових вагонів виробничо(побутового призначення та пунктів обігріву
відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці, створенням у них належ(
них умов відпочинку працівників колійного господарства;

Генеральному директору Укрзалізниці М.Д.Костюку – вирішити питання
щодо розробки єдиних типових проектів з переобладнання вагонів різного типу
для проживання і відпочинку працівників пересувних формувань залізничного
транспорту, їх облаштування і утримання відповідно до санітарних правил, нор(
мативних актів з охорони праці та пожежної безпеки;

дорпрофсожам – встановити постійний контроль за станом житлових вагонів
виробничо(побутового призначення для працівників колійних машин та реаліза(
цією заходів щодо приведення до належного стану пунктів обігріву працівників лі(
нійних станцій.

Закінчення. Початок на 1�й стор.

П
ИТАННЯ про хід виконання
постанови президії Ради
профспілки від 17.05.2007 р.

«Про стан утримання житлових
(турних) вагонів виробничо(побу(
тового призначення в колійному
господарстві» та плану заходів що(
до ремонту та будівництва санітар(
но(побутових приміщень на ліній(
них станціях» всебічно розглянуто
на засіданні президії Ради проф(
спілки 22 липня п. р. 

З аналізом ситуації виступив головний
технічний інспектор праці Ради профспілки
В.ДОРОШЕНКО.

Він зазначив, що на виконання згаданої
постанови залізницями, за погодженням з
дорпрофсожами, розроблено плани пер(
шочергових заходів на 2007–2008 роки
щодо проведення робіт з суттєвого поліп(
шення стану утримання турних вагонів і від(
повідну програму на 2008–2010 роки. У цей
період передбачено виконати роботи з від(
новлення 694 вагонів на суму 30,9 млн грн.

План капітального ремонту вагонів вико(
нано в цілому по залізницях в 2008 році на
92,9 %, деповського – на 56,4 %, переоб(
ладнання – на 23,7 %, у той час як на Львівсь(
кій і Одеській залізницях виконання плану ка(
пітальних ремонтів становить 225 %, на Пів(
денній та Придніпровській – 100 %.

А, приміром, на Донецькій було запла(
новано відновлення капітальним ремонтом
37 вагонів, а відремонтовано лише 11, на
Південно(Західній – з 19 відремонтовано 7.
На Одеській план деповського ремонту ви(
конано наполовину, на Південно(Західній –
менше ніж на чверть. Жодного вагона у
2008 році не переобладнано на Донецькій
та Одеській залізницях.

У 2009(му згідно з планом приведення
санітарно(побутових приміщень, пунктів
обігріву працівників лінійних станцій до на(
лежного стану передбачено виконати буді(
вельно(монтажні роботи на 154 об’єктах на

24,5 млн грн. Станом на 13 липня п. р. робо(
ти ведуться на 103 об’єктах, витрачено
13,4 млн грн. А з боку служб охорони праці
залізниць контроль за цим недостатній.

Наразі, через відсутність єдиних типових
проектів, кожна залізниця планує кошти на
переобладнання вагонів на свій розсуд. Так,
середня вартість переобладнання одного
вагона на Одеській – 100 тис. грн., а на При(
дніпровській – (!) 8,6 тис. грн.

Головним управлінням колійного госпо(
дарства Укрзалізниці та керівниками заліз(
ниць не вживається достатніх заходів щодо
виконання планів приведення до належно(
го стану пунктів обігріву, санітарно(побуто(
вих приміщень на лінійних станціях.

На жаль,  дорпрофсожі, теркоми і проф(
коми первинних організацій не встановили
жорсткий контроль за реалізацією заплано(
ваних заходів щодо обладнання вагонів по(
бутовою технікою, кухонним інвентарем,
постільною білизною, миючими і знешкод(
жуючими засобами тощо.

Діяльність з вирішення першочергових
проблем, пов’язаних з утриманням турних
вагонів і санітарно(побутових приміщень
на лінійних станціях, має активізуватися,
адже йдеться не просто про комфорт – про
здоров’я та безпеку праці тисяч залізнични(
ків. І вони заслуговують на те, щоб працю(
вати у належних умовах та мати добрий ви(
робничий побут.

Інф. «ВІСНИКА»

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Президія Ради профспілки рекомендува(
ла повернутися, зокрема, до розгляду та ви(
рішення питань щодо:

внесення відповідних змін до наказу
Укрзалізниці від 24.09.2002 р., № 478(Ц
стосовно включення часу проходження
прикордонного та митного контролю до
робочого часу провідників, незалежно від
норми обслуговування, працівників ваго(
нів(ресторанів, котрі перебувають на чер(
гуванні;

ініціювання розробки «Методичних ре(
комендацій щодо проведення атестації ро(
бочих місць за умовами праці провідників

пасажирських вагонів» на основі проведе(
них у першому кварталі 2008 року лабора(
торних досліджень умов праці провідників
пасажирських вагонів.

Головним управлінням Укрзалізниці – па(
сажирському; охорони і організації праці, а
також начальникам залізниць запропоно(
вано вжити невідкладних заходів щодо за(
безпечення неухильного дотримання тру(
дового законодавства, достовірного обліку
робочого часу та його оплати в структурних
підрозділах пасажирського господарства.

Президія зобов’язала правових інспекто(
рів праці Ради профспілки на залізницях ра(
зом із головами первинних профорганізацій

підрозділів па(
сажирського
господарства
п е р е в і р и т и
правомірність
п р и т я г н е н н я
працівників до
матеріальної
в ідповідаль(
ності та вжити заходів щодо скасування не(
законних стягнень і поінформувати про це
Раду профспілки до 30 вересня п. р.

Олександр ГНАТЮК, 
завідувач відділу організаційної 

і кадрової роботи Ради профспілки

«Вагон» проблем

Наприкінці червня у Києві відбулося засі�
дання профсекції працівників метрополі�
тенів України.

На засіданнях Ради проф�
спілки та її президії прий(
нято рішення, спрямовані на
захист соціально(економіч(
них прав та інтересів праців(
ників, з 30 актуальних проб(
лем, які потребують нагаль(
ного розв’язання.

У Рік під гаслом «Відпра�
цьованому часу – гаранто�
вану оплату!» став ефектив(
нішим громадський контроль
за використанням робочого
часу працівників. Активність
профорганізацій всіх рівнів
сприяла налагодженню об’єк(
тивного обліку відпрацьова(
них годин та їх оплати, у тому
числі за роботу у вихідні дні та
в надурочний час. Таким чи(
ном, забезпечено захист тру(
дових і економічних інтересів
працівників галузі. Праців�
никам у 2008 році поверну�
то недоплачених або неза�
конно утриманих понад
6,1 млн грн.

Незважаючи на кризу, Рада
профспілки домоглася від
Укрзалізниці підвищення з
1 квітня п. р. тарифних ставок
і посадових окладів залізнич(
ників на 3 %.

За пропозицією Ради
профспілки з 1 червня п. р.
введено в дію наказом Укрза(
лізниці із внесеними змінами
та доповненнями до додатку
1 Положення про порядок ви(
плати надбавки за вислугу
років працівникам підпри(
ємств і організацій залізнич(
ного транспорту. Тепер стаж
роботи, що дає право на
отримання надбавки за ви�
слугу років, не перерива�
ється (але час перерви в цей
стаж не включається) при
скороченні чисельності або
штату працівників, навіть,
якщо перерва становила
більше 12 місяців.

22 липня п. р. прийнято
спільну постанову керівниц(
тва Укрзалізниці та Ради
профспілки про схвалення
Концепції цільової програ�
ми щодо забезпечення пра(
цівників залізничного транс(
порту житлом до 2020 року.

Профспілка
до свята

через будніВ обговоренні наявних
проблем взяли участь
головний інженер Го(
ловного управління ко(
лійного господарства
Укрзалізниці В.ЯКОВ(
ЛЄВ та заступник голов(
ного лікаря Центральної
СЕС на залізничному
транспорті Ю.ПОГО(
РЕЛЬЧУК (на знімку злі(
ва направо).

Фото О.АРТЕМ’ЄВОЇ

З ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

15 липня відбулася робоча зуст(
річ Голови ФПТУ, Голови проф(
спілки В.Ткачова з першим за(
ступником Міністра транспорту
та зв’язку В.Шевченком (стор. 1).
15 липня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні тристорон(
ньої робочої групи представ(
ників держави, роботодавців і
профспілок щодо визначення
розміру мінімальної зарплати
на 2010 рік, а 23 липня – у за(
сіданні Ради Асоціації ветера(
нів війни та праці залізничного
транспорту.
21 липня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак і
завідувач відділу економічної
роботи, організації праці і зар(
плати С.Анісімова взяли участь
у нараді Мінтрансзв’язку щодо
необхідності перегляду окре(
мих норм наказу Укрзалізниці
від 10.03.1994 р., № 40(Ц «Про
введення в дію «Особливостей
регулювання робочого часу і
часу відпочинку окремих кате(
горій працівників, безпосеред(
ньо пов’язаних із забезпечен(
ням безпеки руху поїздів і об(
слуговуванням пасажирів на
залізницях України».
22 липня відбулося засідання
президії Ради профспілки.
22 липня завідувач відділу
організаційної і кадрової ро(
боти О.Гнатюк взяв участь у
засіданні молодіжної ради
об’єднаної профорганізації
Київського метрополітену.
29–31 липня завідувач відділу
економічної роботи, організації
праці і зарплати С.Анісімова пе(
ревіряла стан дотримання зако(
нодавства щодо оплати праці у
Конотопській колійній машин(
ній станції та взяла участь у се(
мінарі для профактиву Коно(
топського теркому профспілки.
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На засіданні президії 
виступив начальник Главку

Олександр ІВАНЬКО

У профсекціях• Инициатива
профсоюза•

Розглянуто
п и т а н н я
про: вико(
нання кол(
договорів
метрополі(
тенів за ми(
нулий рік і
зміни та
доповнен(
ня, що внесено до них на 2009(й; колективний тру(
довий спір між найманими працівниками та адмініс(
трацією Київського метрополітену; хід оздоровчої
кампанії працівників і членів їхніх сімей тощо.

Учасники підтримали справедливі вимоги ки(
ївських колег і поінформують свої колективи про
хід вирішення цього трудового спору. Водночас за(
пропоновано всім об’єднаним профкомам метро(
політенів посилити контроль за виконанням колдо(
говорів.

Серед іншого обговорено інформацію голови
об’єднаної профорганізації Харьковського метро(
політену Ю.Борового щодо передачі Харківського
метрополітену до комунальної власності.

Перший заступник Голови профспілки М.Сінчак
наголосив на актуальних питаннях профспілкової
діяльності. Інф. «ВІСНИКА»

П
РОБЛЕМА эта в Донбассе сто(
ит остро, потому о ходе реали(
зации проекта и результатах

чрезвычайно полезной просветитель(
ской деятельности, помимо целенап(
равленных семинаров(тренингов
обученными тренерами из числа
профактивистов, регулярно сообща(
ется на профсоюзных собраниях,
конференциях, заседаниях профор(
ганов всех уровней, информацион(
ных днях, производственных совеща(
ниях, в профсоюзных вестниках, до(
рожной газете и местных СМИ.

В средствах массовой информации
опубликовано и прозвучало доста(
точно большое количество разносто(
ронних материалов, отражающих
суть проводимых мероприятий по ак(
туальной тематике. Интересны пуб(
ликации в газетах Донецка, Ясинова(

той, Красного Лимана – именно в
этих городах сосредоточена вся ос(
новная работа по осуществлению со(
циального проекта. 

Не остаются в стороне и Интернет(
издания. К примеру, после пресс(
конференции, организованной МОО
«Социальные инициативы по охране
труда и здоровья» и дорожной проф(
организацией в Донецком медиа(
комплексе, была широко представ(
лена информация, и можно было
узнать мнение посетителей сайтов о
своевременности и важности внедря(
емого проекта.

Важное направление набирающей
обороты информационной пропа(
ганды – распространение соответст(
вующей печатной продукции в кол(
лективах железнодорожников и сре(
ди населения, в частности, пассажи(

ров. Распространено уже около мил(
лиона буклетов по профилактике
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза и более
2,5 тыс. тематических плакатов.

Говоря о результатах проводимой
работы, необходимо отметить эф(
фективное использование микро(
скопов, переданных лечебным уч(
реждениям дороги в Донецке, Яси(
новатой и Красном Лимане для вы(
явления туберкулеза на ранних ста(
диях. Из 842 обследований, прове(
денных за полгода, туберкулез был
выявлен у 31 железнодорожника.
Этим людям повезло в том, что они
оказались в числе охваченных про(
ектом, и у них появился реальный
шанс излечиться.

Ход проекта «Профилактика
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза на Донец(
кой железной дороге» дорпрофсож
держит под пристальным контролем,
а это значит, что все намеченные до
февраля 2010 года мероприятия бу(
дут успешно реализованы.

Юлия СВЕРДЛОВА,
заведующая отделом дорпрофсожа

Донецкой железной дороги, 
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

ВИХІД Є. В КОНСТРУКТИВНОМУ ДІАЛОЗІ...

ПРО  ГОЛОВНЕ Информацией — по туберкулезу…
Десятки тысяч железнодорожников Донецкой магистрали в той
или иной степени владеют разносторонней информацией в во�
просах профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 
Таков информационный охват внедряемого с ноября 2007 года
дорожной профорганизацией совместного проекта Междуна�
родной общественной организации «Социальные инициативы по
охране труда и здоровья» и Совета профсоюза железнодорожни�
ков и транспортных строителей Украины.



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 14 (529) * 31 липня 2009 р. 3

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
В УМОВАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(лютий 1992 р. — грудень 1996 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Н
А ПЛЕНУМІ Ради профспілки
30 червня 1993 року під час розгля(

ду ходу виконання вимог трудових ко(
лективів галузі голова Ради профспілки
А.В.Чорномаз наголосив: «Ми розуміє(
мо, що робота шахтарів не тільки над(
звичайно важка, але і дуже ризикована.
Тому не претендуємо на рівну з ними
оплату праці. Однак ми за соціальну
справедливість – за таке співвідношен(
ня розмірів заробітної плати, яке було у
1990(му (64,6 %)».

Ухваливши рішення вважати незадо(
вільними заходи, що вживалися Мін(
трансом для захисту соціально(еконо(
мічних інтересів працівників галузі, пле(
нум запропонував трудовим колекти(
вам залізниць провести конференції і
підтримати наступні вимоги до Уряду:

вжити необхідних заходів для стабі(
лізації роботи залізничного транспорту
України і захисту соціально(економіч(
них інтересів працівників галузі;

ввести з 1 липня 1993 року коефі(
цієнт збільшення фондів споживання
залізниць і підприємств залізничного
транспорту порівняно з 1991(м у 170 ра(
зів, а надалі регулювати ці коефіцієнти
відповідно до зростання цін;

звільнити залізниці і підприємства
залізничного транспорту від сплати
штрафів за перевищення фондів спожи(
вання за травень–червень 1993 року;

включити виплати за вислугу років і
премії працівникам до основного фон(
ду зарплати.

Пленум прийняв рішення про вступ у
колективний трудовий конфлікт з Уря(
дом України з 15 липня 1993 року...

Далі буде

Фахівцями Ради профспілки
погоджено законопроекти:

«Про внесення змін до ст. 44 Зако(
ну України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» (щодо від(
рахування коштів на культурно(масову,
фізкультурну, оздоровчу діяльність)»;

«Про внесення змін до деяких за(
конів України (щодо захисту прав без(
робітних)»;

«Про загальнообов’язкове дер(
жавне пенсійне страхування».

Низку зауважень внесено до
законопроектів: 

«Про внесення змін і доповнень до
ст. ст. 3 і 9 Закону України «Про оплату
праці» (щодо порядку встановлення
мінімальної заробітної плати по галу(
зях економіки України)»;

«Про фінансування охорони здо(
ров’я та обов’язкове соціальне медич(
не страхування в Україні».

ОООО пппп рррр аааа цццц ьььь оооо вввв аааа нннн оооо     
нннн оооо рррр мммм аааа тттт ииии вввв нннн іііі     аааа кккк тттт ииии

Заробітна плата — 
основна гарантія•

Донецька 2494,8 2400,6
Львівська 2298,5 2104,1
Одеська 2301,6 2216,6
Південна 2423,4 2349,1
Південно(Західна 2528,3 2410,7
Придніпровська 2424,4 2293,5
По залізницях 2417,2 2299,6

Залізниця Червень
З початку

2009 р.

Індекс споживчих цін у червні – 101,1 %,
з початку року – 108,6 %. 

Середня  зарплата 
працівників залізниць

З  НАГОДИ 
ДНЯ  ПРОФСПІЛКИ 

нагороджено:

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ 
РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ»

Донецька залізниця
МІРОШНІЧЕНКА Володимира

Анатолійовича – голову профоргані(
зації Краснолиманської дистанції
електропостачання;

УВАРОВА Миколу Петровича – го(
лову Іловайської територіальної
профорганізації;

Львівська залізниця
БУЛЬБУКА Миколу Лазаровича –

голову профорганізації локомотив(
ного депо Чернівці;

МОРЕНОВА Юрія Сергійовича –
голову профорганізації Бродівської
дистанції колії;

Південна залізниця
ГЕРАСИМЕНКО Ірину Валеріївну –

головного бухгалтера об’єднаного
профкому служби будівельно(мон(
тажних робіт та цивільних споруд;

СОВУ Миколу Васильовича – го(
лову профорганізації інформацій(
но(обчислювального центру Пів(
денної залізниці;

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ•

З
А БАГАТОРІЧНУ сумлінну роботу в
виборних органах Почесною гра(

мотою Ради профспілки нагороджено
КОЗАКА Володимира Федоровича –
колишнього головного правового ін(
спектора праці Ради профспілки на
Львівській залізниці.

У
КОЛІЙНИКІВ праця важка
й напружена, а ось зар(

плата і виробничий побут, як
то кажуть, не адекватні… 

Остання проблема постає
постійно, адже умови побуту
справді вбогі. У багатьох при(
міщеннях колійних бригад
Дарницької дистанції колії
нема найнеобхіднішого: гаря(
чої води, побутових приладів,
умивальників, не кажучи вже
про душові, аби після роботи
монтерам та іншим працівни(
кам по(людські помитися. На
деяких, приміром, на першій
механізованій дільниці – не на
якомусь перегоні, а в столиці! –
навіть з холодною водою існу(
ють проблеми. Особливо це
стосується приміщень черго(
вих по переїздах, яких у нас
23. Чергові, йдучи на роботу,
беруть із собою пляшки з во(
дою. Коли проводили рекон(
струкцію гребінківського на(
прямку під прискорений рух,
відремонтували всі приміщен(
ня для чергових по переїздах –
зробили красивими, ошатни(
ми. Проте, аби поруч криницю
викопати – ніхто не подбав…

Добре, що для наших колій(
ників, працюючих вахтовим
методом, у турних вагонах є хо(
лодильники, є на чому приго(
тувати їжу, де вмитися — про це
подбало керівництво дистанції.
А ось близько сотні побутових
помешкань колійників, які пра(
цюють у звичному режимі, по(
требують «благ цивілізації». На
це потрібні кошти... Та хіба лю(
ди такої важкої праці не заслу(
говують на кращі умови?!.

Микола ЄВТУШЕНКО,
голова профорганізації 

Дарницької дистанції колії

P.S.Проблема ця не ли(
ше місцевого зна(

чення, «SOS» надсилається
звідусіль, і вирішувати це
гостре питання, на думку ко(
лійників, треба лише спіль(
ними зусиллями – керівниц(
тву дистанцій за підтримки
дорожніх служб колійного
господарства і Главку Укрза(
лізниці, а профспілкові комі(
тети завжди підставлять своє
надійне плече…

Південно�Західна залізниця
ЄРМАКА Миколу Івановича – майс(

тра локомотивного депо Щорс, голову
профорганізації;

Придніпровська залізниця
ДЯЧЕНКА Володимира Івановича –

начальника тягової підстанції Ніко(
польської дистанції електропостачан(
ня, голову профорганізації;

ЛАГУТІНУ Галину Венедиктівну – го(
лову цехової профорганізації Сімфе(
ропольського пасажирського вагон(
ного депо;

ПОЧЕСНОЮ  ГРАМОТОЮ 
РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

Донецька залізниця
КЛЕПАЧЕВСЬКУ Олександру Григо(

рівну – бухгалтера Луганського тери(
торіального комітету профспілки;

РИЖИХ Маргариту Семенівну – го(
лову профорганізації локомотивного
депо Дебальцеве(Сортувальне;

Львівська залізниця
ЮНИКА Ярослава Михайловича –

начальника технічного відділу дистан(
ції сигналізації і зв’язку станції Львів,
голову профорганізації;

Одеська залізниця
ОМЕЛЮТУ Леоніда Олександрови(

ча – електромеханіка Одеської ди(

станції сигналізації та зв’язку, заступ(
ника голови профорганізації;

Південно�Західна залізниця
СУХОМУДРЕНКО Ольгу Михайлів(

ну – голову профорганізації Укра(
їнського центру обслуговування па(
сажирів на залізничному транспорті;

Придніпровська залізниця
ГУСЄВУ Надію Григорівну – голов(

ного бухгалтера профкому паса(
жирського вагонного депо Запоріж(
жя І;

КОРОСТЕЛЬОВА Володимира Семе(
новича – правового інспектора праці
Ради профспілки на Придніпровській
залізниці;

КРЮЧКОВУ Валентину Василівну –
голову профорганізації будівельно(
монтажного експлуатаційного управ(
ління Нижньодніпровськ(Вузол;

НЕСТЕРОВА Миколу Сергійовича –
голову профорганізації Сімферополь(
ської дистанції електропостачання;

Апарат Укрзалізниці
САЄНКО Олену Вікторівну – голов(

ного фахівця з розвитку деповського
господарства та реформування галузі
технічного відділу Головного управлін(
ня локомотивного господарства, чле(
на профкому.

Рада профспілки глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього пра(
вового інспектора праці Ради профспілки на Одеській залізниці ГОНЧАРА
Анатолія Дмитровича і висловлює щире співчуття рідним, близьким, колегам.

или привыкать к
настоящему, или,
что будет совер(
шенно справед(
ливо, цехкому
становиться «зу(
бастым» и «вкли(
нивать» свое вес(
кое слово в защи(
ту интересов ра(
ботников! А то в
кризисе, как в
трясине, увязнуть
можно.

Попытки изменить ситуацию предпри(
нимаются. Взять хотя бы вопрос с обору(
дованием душевой кабинки (пока что ра(
бочий люд моется… в рукомойнике).
Установили бойлер, начали душ обору(
довать. И вновь загвоздка, да еще какая:
нет на станции воды, ни утром, ни вече(
ром, хотя в другие районы города она по(
дается регулярно… «Мы подсоединены к
городской сети водоснабжения, да что
толку, куда только не обращались за по(
мощью…», – сетует Галина Николаевна.

Имеется для этого случая большая ем(
кость для набора воды. И уборщицам
приходится носить вёдрами воду из ко(
лодца почти за 200 метров… Обществен(
ный туалет на станции – один(единствен(
ный на весь город, а выдраишь ли его
каждый день приносной водой?!

Похоже, проблем в обустройстве про(
изводственного быта ровеньковских
станционников хоть отбавляй... Но есть
еще один «подарочек» – в виде недавно
открывшегося на территории вокзала

частного торгового киоска. С одной сто(
роны, и неплохо бы как для самих стан(
ционников, так и для пассажиров. Но, с
другой, каково: у «точки» в вечернее и
ночное время постоянно устраиваются
беспорядки, дебоши, хотя в киоске раз(
решено продавать только пиво… Желез(
нодорожники такой «торговлей» явно не(
довольны. Но пока терпят. И надеются,
вопреки всему, на лучшее, преодолевая,
как могут, трудности…

Максим БУТЧЕНКО,
студент факультета журналистики 

(для «ВІСНИКА»)
ОТ РЕДАКЦИИ

«ВІСНИК» связался с техническим
инспектором труда Совета проф�
союза на Донецкой железной до�
роге О.ХИСАМУДИНОВЫМ, и очень
рассчитываем на то, что наш кол�
лега поможет коллективу станции
Ровеньки хотя бы отчасти спра�
виться с проблемами обустройства
производственного быта…

У
КАССЫ вокзала станции Ровеньки
Донецкой магистрали не иссякает
поток пассажиров – лето… Только

вот для самих железнодорожников, их
обслуживающих, это время напряженно(
го, нелегкого труда… с препятствиями.
Председатель цеховой профоргани(
зации, сигналист станции Г.Дементьева
расставила все точки над «і».

«Станция работает в положенном ре(
жиме, коллектив у нас слаженный, все
стараются трудиться на совесть, – расска(
зывает Галина Николаевна. – Только есть
у нас ворох наболевших проблем…». До(
бавлю – они омрачают и без того неслад(
кую нынешнюю жизнь простого тружени(
ка, который вынужден и за работу цепко
держаться, и с уменьшенным заработ(
ком, как(то выкручиваясь, семью кор(
мить, и на условия своего труда и быта
порой глаза закрывать…

Не так давно станционные и привок(
зальные помещения начали ремонтиро(
вать. Всё бы хорошо да гладко, да вот
только какой(то «непутёвый ремонт» по(
лучается. Опуская прочие «минусы»,
приведу такой пример: заменили (и хо(
рошо!) окна на пластиковые, а подокон(
ники не ставят больше трёх месяцев –
смотрите, любуйтесь…

Вид внутри комнат тоже впечатляет,
только, опять(таки, не в лучшую сторону.
Линолеум выложен из кусочков. А ме(
бель? «Такой старой я нигде не видела:
на других станциях кабинеты красивые, в
них уютно – душа радуется», – делится
собеседница. Ну а ровеньковским стан(
ционникам деваться, получается, некуда:

ВВВВИИИИДДДД        ИИИИЗЗЗЗ        ООООККККННННАААА…………    
ННННАААА    УУУУССССЛЛЛЛООООВВВВИИИИЯЯЯЯ    ТТТТРРРРУУУУДДДДАААА

ФФооттоо  ааввттоорраа

Порядок обкладання податком
з доходів фізичних осіб вартос�
ті путівки, яку отримав грома�
дянин, залежить від того, хто
надає цю путівку.

Закон України «Про податок з дохо(
дів фізичних осіб» від 22.05.2003 р.
(ст. 4, п. 4.3, пп. 4.3.24) встановлює,
що до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається і
не оподатковується вартість путів�

ки на відпочинок, оздоровлення чи
лікування такого платника податку
або його дітей віком до 18 років, що
надається йому безоплатно або зі
знижкою тією профспілкою, чле�
ном якої він є і до якої зарахову�
ються його профспілкові внески.

Якщо профком надає путівку не
члену профспілки або члену іншої
профспілки, то її вартість оподаткову(
ється за ставкою 15 %.

Відділ фінансової роботи 
Ради профспілки

Щодо оподаткування путівок 
на відпочинок та оздоровлення

До відома•

ГОВОРЯТ, ПУТЕЙЦЫ… 
СРАЗУ В РАЙ ПОПАДУТ…

(цитата с форума сайта
www.zalp.org.ua)

Жизнь, как она есть…•

Залізничний
транспорт 2417,2     2299,6
Транспорт у цілому      2365,0 2285,0
Промисловість 2115,0      2002,0
Всього в галузях
народного
господарства              1980,0 1812,0

Червень З початку
2009 р.

Велика біда сталася у сім’ї майстра ПТО Криворізької па(
сажирської вагонної дільниці Д.Тенетка: лікарі поставили
страшний діагноз його дворічному сину – гострий лейкоз, та
хлопчика можна врятувати. Дитині необхідна термінова пе(
ресадка кісткового мозку. На жаль, такі операції здійснюють(
ся лише за кордоном і коштують дорого – 40 тис. доларів.
Для родини залізничника це неймовірно великі гроші. Тому

ми звертаємося до читачів «ВІСНИКА», профорганізацій, всіх
залізничників – допоможіть врятувати дитину!

Перерахувати гроші на лікування можна за реквізитами:
Тенетко Дмитро Володимирович,
рахунок 26202841470792, 
ідентифікаційний код 2901613694, відкритий в ДФ 
АБ «Експрес�Банк», МФО 306964, код ОКПО 25724963.

Сергій МОРОЗОВ, голова профорганізації 
Криворізької пасажирської вагонної дільниці

Врятуємо дитину!
З пошти «ВІСНИКА»•

««««

Профспілка 
до свята через будні
Рада профспілки активно підтримує

міжнародні профспілкові і соціальні
ініціативи:

• 7 жовтня 2008 року профорганізації
всіх рівнів взяли участь у заходах Всесвіт(
нього дня дій профспілок за гідну працю;

• 20 лютого 2009(го провели акції до Все(
світнього дня соціальної справедливості;

• 28 квітня п. р. відзначено Міжнародний
день єдиних дій залізничників і Всесвітній
день охорони праці. Слова «Профспілкове
«НІ» – насиллю!» пролунали на всю країну.
Під таким гаслом пройшла спільна всеукра(
їнська акція нашої профспілки і Державної
соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;

• у рамках міжнародної кампанії «Права
жінок – це права для всіх» Рада профспілки
провела конкурс «Краща жінка – лідер
профорганізації». Переможниць за підсум(
ками 2008 року нагороджено дипломами.

Зростає міжнародний авторитет
профспілки залізничників і транспорт(
них будівельників України – лідера
профспілки В.Ткачова знов обрано до
Виконавчого комітету Європейської
федерації транспортників.



Наталья ПРИЙМАК – человек
насколько творческий и инициа(
тивный, настолько и обязательный – словом,
ответственна во всем. Ведь кто бы мог поду(
мать год назад, что у членов профорга(
низации железнодорожного вокзала Донецк
будет такая «изюминка» – свой «глянцевый»
журнал?! А ведь «Подружка» выходит каж(
дый квартал! И она – его «душа», редактор…

Журнал яркий, интересный, познаватель(
ный, полезный во всем – от модного взгляда
на проблему… гардероба современной жен(
щины (практичные советы) и потрясающих
кулинарных рецептов до материалов рубрик
«Актуальное интервью», «Спрос не ударит в
нос» (консультации по трудовому праву и

другим юридическим ас(
пектам), «Что…Где…Когда…»
(все новости коллектива и
профорганизации). И как в
любом журнале, конечно,
очень много интересной ил(
люстрации, фотоснимков…

Поверьте, брать в руки на(
шу «Подружку» – одно удо(

вольствие, и работницы вокзала к нему при(
выкли, потому охотно делились впечатления(
ми в майском номере: «Где еще можно прочи(
тать столько информации о наших людях, де(
лах профорганизации… Интересно увидеть в
таком красивом журнале свою фотографию…
Пожалуй, нет разве что прогноза погоды… С
интересом наблюдаем, как журнал растет…».

…В профорганизации всегда уделялось
много внимания информационной де(
ятельности (на достойном уровне нагляд(
ная агитация, многим железнодорожникам
почтальон приносит домой профсоюзную

газету, налажен выпуск и собственного
вестника). «Мы хотим быть на шаг впереди,
и нам нравится выступать законодателями
интересных традиций», – делится Наталья
Базарбаевна. Секретарь – по должности и
редактор – по призванию. – С удовольстви(
ем тружусь на своем рабочем месте, а «По(
дружка» – хобби, и этому не жалко отдать
уйму свободного домашнего времени!».

Н.Приймак член профкома уже почти де(
сять лет, возглавляет комиссию по культур(
но(массовой работе. Потому и такая при(
думщица. К примеру, в начале года проф(
ком выпустил еще и профсоюзный кален(
дарь, а сколько еще задумок…

Наталья КОЛОДАН, ведущий специалист
Ясиноватского теркома профсоюза

Признаться, мы были приятно
удивлены этой новостью, с удо(

вольствием листаем журнальные стра(
ницы и искренне радуемся вашему
успеху, коллеги!

З любов’ю і повагою пише про ко(
лектив вузлової поліклініки станції
Керч медсестра, голова профорга(
нізації Н.Панова: «Дети железнодо(
рожников вырастают под заботливой
опекой наших педиатров, а повзрос(
лев и придя вслед за родителями тру(
диться на Приднепровскую магист(
раль, ведут к врачам своих малышей...
Коллектив наш трудолюбивый и друж(

ный. Подтверждение этому – добрые
слова благодарности пациентов».

«В актовом зале Люботинской ди(
станции пути состоялась встреча
ветеранов. Они поделились опытом
и воспоминаниями, а работающие
ныне путейцы рассказали о своих де(
лах», – читаємо в листі голови проф(
організації дистанції І.Пилипенка.

Ветеран локомотивного депо Крас(
ний Лиман, громадський кореспон(
дент «ВІСНИКА» В.Маслій пишається
рідним містом, яке здавна пов’язано з
залізницею: «Одноименную с горо(
дом станцию называют «воротами
Донбасса». Именно здесь 75 лет на(
зад появилась первая в Европе и СССР
механизированная вагонно(сортиро(
вочная горка. Показательно еще то,
что из двух академий, открывших в
нашем городе филиалы, одна – Укра(
инская государственная академия же(
лезнодорожного транспорта. Воз(

главляет филиал доцент А.Фроленко,
который и сам начинал трудовой путь
в местном локомотивном депо. Пони(
мая значение качественного про(
фильного образования, поддержку
учебному заведению оказывают
Краснолиманская дирекция железно(
дорожных перевозок, терком проф(
союза, руководство и профкомы мно(
гих предприятий узла».

Інший наш громадський кореспон(
дент, водій Мукачівського будівель(
ного управління № 5 І.Козак, написав
про знаних ветеранів(залізничників

свого краю: «Хоч І.Югаса доля заки(
нула в далеку Америку, а О.Іваніч
усе життя прожив і пропрацював у
Королевому, та зустрілися вони зі
сльозами радості на очах. Є що зга(
дати, про що поговорити: адже то(
варишують з дитинства, в обох за
спинами Велика Вітчизняна, робота
на залізниці, довгий життєвий
шлях...».

«К 55 летию детского оздорови(
тельного лагеря «Сокол» в Гени(
ческе Криворожский терком проф(
союза подарил музыкальную сис(
тему «караоке», спортивный ин(
вентарь, канцелярские принад(
лежности», – повідомив заступник
голови Криворізької територіаль(
ної профорганізації В.Громик.

Олена РОМАНОВА, 
фахівець віділу інформації 

Ради профспілки
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Н
Е буває спокійного життя ке(
рівництву локомотивного

депо Шепетівка через діяльність
голови профорганізації Н.Гри(
горчук. Чи не щодня «штурмує»
вона той чи інший кабінет з різ(
ними запитами і пропозиціями.
«А що робити? – мовить. –
Профспілкова робота вимагає
активності та рішучості».

Та й як з її досвідом відсид(
жуватися в кабінеті? Адже на за(
лізничному транспорті Ніна
Яківна працює понад 30 років,
24 з них обіймає ті чи інші поса(
ди у виборних профорганах.
Гостро відчуває відповідаль(

ність перед колективом, особ(
ливо сьогодні, коли криза боля(
че вдарила по залізниці та пра(
цівниках, спричинивши відомі
всім негаразди... Але завдяки
професіоналізму і принципо(
вості профлідера, чітко побудо(
ваній роботі профкому та його
комісій,  завзятій діяльності
профактиву інтереси спілчан під
надійною охороною.

Серед турбот профлідера —
поліпшення умов праці та ви(
робничого побуту деповчан.
Профком став ініціатором об(
лаштування гардеробних, кім(
нат приймання їжі, із профбюд(

жету виділено кошти на при(
дбання електрочайників і мікро(
хвильових печей.

З ініціативи голови профкому
в колективі проходять цікаві те(
матичні вечори і профспілкові
свята. А футбольна команда ло(
комотивного депо у 2008(му
стала чемпіоном Шепетівки.

Професіонал на роботі, госпо(
диня вдома, Ніна Яківна – яскра(
ва особистість, до думки і порад
якої прислухаються і працівники,
і профактивісти, і адміністрація.

Дмитро ЖИВЧИК,
заступник голови Козятинської
територіальної профорганізації

ККККррррииииззззаааа    ннннееее    ппппееееррррееееммммоооожжжжееее.... .... ....

Р
АБОТНИКИ Мелитопольс(
кой дистанции сигнализа(

ции и связи уверены: профком
непременно защитит их трудо(
вые права.

В Запорожской территори(
альной профорганизации эта
первичка одна их самых актив(
ных. Председатель Юрий
ГОРДА, железнодорожник с
богатым производственным и

уже солидным профсоюзным
опытом, член президиума дор(
профсожа Приднепровской
магистрали, председатель
профсекции работников авто(
матики, телемеханики и связи
Совета профсоюза, умело на(
правляет общественную дея(
тельность профактивистов в
русло эффективной работы по
отстаиванию интересов каждо(

го труженика. Помогают в этом
верно расставленные приори(
теты социального диалога с ад(
министрацией.

В профорганизации сущест(
вует незыблемое правило: лю(
бую задачу решать сообща –
будь(то проблемы производст(
венного быта или проведение
праздников…

Владимир ШУМОВ, 
специалист  Запорожского 

теркома профсоюза

…………    аааа        ппппррррооооффффллллииииддддеееерррр        ннннееее        ппппооооддддввввееееддддеееетттт !!!!

• Правовым инспектором труда
Совета профсоюза на Донецкой дороге
по итогам проверок на пяти предприя(
тиях Иловайского узла защищены пра(
ва девяти членов профсоюза. Желез(
нодорожникам возвращено более 5 тыс.
грн. – компенсация при переводе на
другую работу, связанную с переез(
дом, перерасчет и доплата за выслугу
лет.

• По настоянию профкома работни(
кам Иловайской дистанции электро(
снабжения начислены и выплачены
надбавки за разъездной характер в
сумме 2,4 тыс. грн.

• Профком моторвагонного депо
Иловайск держит под пристальным
вниманием вопрос ремонта отменен(
ных дизель(поездов и обеспечение ра(
ботой и заработной платой членов ло(
комотивных бригад, высвобожденных
в результате отмены пригородных
поездов.

• В ответ на решение конференции
трудового коллектива Криничанской
дистанции пути службой пути Донец(
кой дороги выделены средства на ре(
монт производственной базы и сани(
тарно(бытового корпуса по станции
Горловка. На объектах начаты работы,
и председатель профорганизации
В.Шмараев еженедельно контролиру(
ет их ход.

Пресс�центр 
Иловайского теркома профсоюза

Привітати уродженця села Сасове, що на Виноградів(
щині у Закарпатті, Павла Черкуна з 90(річним ювілеєм
приїхали головний інженер депо Королеве Й.Довганич,
голова профкому І.Лугаш, голова ветеранської ради
І.Чейпеш. А наказом начальника Львівської залізниці юві(
ляра нагороджено грошовою премією.

Недарма така увага до ветерана, адже залізниці він від(
дав майже сорок років свого життя і сумлінної праці.

Та й на заслуженому відпочинку не втратив він енергій(
ності та завзятості. Кажуть у народі: людина за життя має
посадити дерево, побудувати дім і виростити сина. Цей
«план» Павло Карлович перевиконав – до тепер бадьоро

доглядає сад з чудовим виноградником, що затінює за(
тишний будинок. А родина ледь вміщується на подвір’ї,
яблуку ніде впасти. Ще б пак! Лише дітей у ювіляра – оди(
надцять, а онуків і правнуків аж 24! Привітання родини,
односельців і колег(залізничників зворушили ювіляра і
довели: має повне право пишатися своїм життям.

Іван КОЗАК, водій Мукачівського будівельного 
управління № 5, громадський кореспондент «ВІСНИКА»

Не забуває залізниця своїх відданих працівників,
навіть, якщо минули довгі роки з часу, коли вий�
шли вони на заслужений відпочинок. А надто,
коли йдеться про довгожителів.

Життя прожити — 
не поле перейти
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2009(й — РІК первинної організації: «СИЛЬНА ПЕРВИНКА — СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!» •

Ані пора відпусток, ані примхлива липнева погода, що випробовує
нас то спекою, то грозами і зливами, не завадили вам, шановні чита�
чі, наповнити скриньку «ВІСНИКА» новими цікавими листами...

У 2008;му Н.ГРИГОРЧУК стала
однією з переможниць конкурсу
«Кращі жінки – лідери первин;

них профорганізацій», який
проводила Рада профспілки.

Фото автора

Профспілка
до свята

через будні
Закінчення. 

Початок на 1—3  стор.

2009�й – «Рік первинної
профорганізації: «Сильна
первинка – сильна проф�
спілка!». Рада профспілки
оголосила конкурси: на кра(
щу первинну профорганіза(
цію та на найкращі публіка(
ції у засобах масової інфор(
мації про діяльність перви(
нок, а восени проведе форум
голів первинних профоргані(
зацій.

У галузевих санаторіях�
профілакторіях, дитячих
оздоровчих закладах,
пансіонатах і на базах від�
починку цього року буде
оздоровлено близько 70
тис. працівників і членів
їхніх сімей, у тому числі по(
над 30 тис. дітей.

Президія Ради профспілки
19 лютого п. р. ухвалила рі(
шення про запровадження
експерименту щодо ство�
рення лікарняних кас, що
мають стати дієвою альтер(
нативою страховим компані(
ям. Відповідна громадська
організація вже успішно діє
на Львівській залізниці.

Набирає обертів робота
Професійного недержав�
ного пенсійного фонду
«Магістраль»: контракти з
фондом підписали сто за(
лізничників і профпраців(
ників.

Значно зріс тираж «ВІСНИ�
КА»: в липні 2009(го він до(
сяг 195 тис. примірників. За(
вдання Ради профспілки –
зробити газету змістовною та
привабливою, щоб вона була
цікавою і для працівників, і
для пенсіонерів, а також ста(
ла дієвим інструментом у ру(
ках профспілкових активістів
під час вирішення нагальних
проблем соціального захисту
спілчан.

О них говорят…•
редактор…

женского 
журнала!
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ТЕРРИТОРИЯ  ПОЗИТИВА

Профгрупорг — 

P.S. 


