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«По настоянию профкома станции Ясино$
ватая отменен незаконно изданный приказ о
лишении премии старшего регулировщика
скорости движения вагонов, которому воз$
вращено 719 грн. премии, кроме этого ему
выплачена надбавка за профессиональное
мастерство в сумме 1,9 тыс. грн. А профком
станции Красноармейск урегулировал с ад$
министрацией вопрос о выплате работнику
1,4 тыс. грн. за работу в выходные дни. После
вмешательства профкома станции Донецк
двум железнодорожникам восстановлен стаж
работы на дороге и установлена надбавка в
размере 40 %, а не 25 %, как было прежде»,
– сообщила заместитель председателя Яси$
новатской территориальной профорганиза$
ции Наталья ПЕТРЯКОВА.

«По требованию правового инспектора тру$
да Совета профсоюза на Приднепровской до$
роге Алексея Семеруня защищены трудовые
права работников вагонного депо Запорожье$
Левое. Администрацией этого структурного
подразделения осуществлен перерасчет зара$
ботной платы (за фактически отработанное
время). Железнодорожникам было доплаче$
но 12,3 тыс. грн.», – сообщил ПРЕСС�ЦЕНТР
Запорожского теркома профсоюза.

«За підсумками перевірки, здійсненої пра$
вовою інспекцією праці, адміністрація спіль$
но з профкомом Нікопольського моторва$
гонного депо розглянули питання щодо три$
валості робочого часу сторожів. Проведено
перерахунок відпрацьованого ними робочо$
го часу з 1 січня по 31 травня п. р. – з розра$
хунку 12$годинної зміни. Розрахунок відпо$
відних доплат надано в бухгалтерію для
оплати. Сторожам депо буде виплачено по$
над 6 тис. грн.», – поінформував ПРЕС�
ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки.

«У ході перевірки звернення працівників
експлуатаційного вагонного депо Козятин бу$
ло встановлено, що їм не виплачено премію за
лютий 2013 року. У результаті виконання ке$
рівництвом депо відповідного подання
653 працівникам повернуто частину заборго$
ваної премії на загальну суму майже 69 тис.
грн. Повністю кошти буде повернуто найближ$
чим часом», – поінформував правовий інспек$
тор праці Ради профспілки на Південно$Захід$
ній залізниці Анатолій КАШПЕРОВЕЦЬКИЙ.

«Завдяки втручанню правового інспектора
праці Ради профспілки на Південно$Західній
залізниці Василя Горіна механіку Жмеринсь$
кої дистанції сигналізації та зв’язку, нагоро$
дженому знаком «Почесний працівник транс$
порту», встановлено доплату 10 % до посадо$
вого окладу і нараховано понад 3,5 тис. грн.
за період з 1 березня 2012 року», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського теркому
профспілки.

З метою забезпечення представ$
ництва інтересів Кабінету Міністрів
України та оперативного вирішення
питань щодо формування примир$
них органів у ході розв’язання колек$
тивного трудового спору між профе$
сійною спілкою залізничників і транс$
портних будівельників України та
Кабінетом Міністрів України, зареєс$
трованого розпорядженням Націо$
нальної служби посередництва і
примирення від 29 березня 2013 р.,
№ 097$р:

1. Надати Міністрові інфраструкту$
ри В.Козаку повноваження щодо
представництва інтересів Кабінету
Міністрів України в ході проведення
примирних процедур з розв’язання
колективного трудового спору між
професійною спілкою залізничників і
транспортних будівельників України
та Кабінетом Міністрів України з пра$
вом підписання угод про утворення
примирних органів, організацію їх
роботи, розв’язання зазначеного спо$

ру або виконання окремих вимог
профспілки, визначення посадових
осіб відповідних центральних органів
виконавчої влади для представницт$
ва інтересів Кабінету Міністрів Украї$
ни в роботі примирних органів.

2. Міністерству фінансів, Мініс$
терству економічного розвитку і тор$
гівлі, Міністерству юстиції, Міністер$
ству соціальної політики, Міністер$
ству енергетики та вугільної про$
мисловості, Міністерству доходів і
зборів, іншим центральним органам
виконавчої влади визначати за
зверненням Міністра інфраструкту$
ри В.Козака посадових осіб для
представництва інтересів Кабінету
Міністрів України в ході проведення
примирних процедур та оперативно
надавати необхідні для розв’язання
спору матеріали з обґрунтуванням
доказів позиції Кабінету Міністрів
України.

Прем’єр$міністр України
М.АЗАРОВ

У
ЗУСТРІЧІ взяли участь предс$
тавники профспілки на чолі з

Головою В.Ткачовим та Кабміну на
чолі із заступником Міністра інфра$
структури В.Корнієнком. Нарада
проходила під очільництвом Голо$
ви Національної служби посеред$
ництва і примирення О.Окіса за
участі представників міністерств –
інфраструктури, фінансів, соціаль$
ної політики, доходів і зборів, еко$
номічного розвитку і торгівлі, а також
Укрзалізниці та фахівців служби.

У ході обговорення досягнуто до$
мовленості, що посередником у
розв’язанні цього колективного
трудового спору виступатиме
О.Окіс, який вестиме засідання при$
мирної комісії. Сторони домовили$

ся про зміну чисельності членів при$
мирної комісії – по сім осіб з кожної
сторони і три особи в резерві.

Сформовано секретаріат при$
мирної комісії у складі трьох осіб.
Від профспілкової сторони до його
складу включено завідувача відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати Ради проф$
спілки С.Анісімову.

Під час узгоджувальної зустрічі
уповноважених представників з
боку Кабміну та профспілки вирі$
шено інші процедурні питання ро$
боти примирної комісії. Перше її
засідання відбудеться 3 липня
2013 року.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Трудовий спір•
Примирна  комісія 

розпочинає  роботу

Тема номера•
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СОЦІАЛЬНІ 
ПРОГРАМИ

Дорогі спілчани!
Кінець червня ознаменований святом молоді, усіх тих, хто відчуває себе сповненим

сил, натхнення, активності й ентузіазму. Радіємо, що наші молоді працівники упевне$
но крокують вперед, поповнюють профспілкові лави, сумлінною працею зміцнюють
авторитет галузі й добрими справами доводять потужність профспілкового руху.

Зичу вам, друзі, втілення усіх ваших задумів, невичерпної енергії й завзяття, всіля$
ких успіхів і вірності обраному професійному шляху.

ВІТАННЯ28 червня — День Конституції України 30 червня — День молоді
Шановні друзі!

Вітаю вас із Днем Конституції України!
Кожен із вас сумлінною працею робить свій внесок у розбудову країни, а

профспілка завжди ставить у центрі уваги людину праці, її надійний соціаль$
ний захист і послідовно відстоює ваші трудові права й інтереси.

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя і порозуміння у кожній родині,
здійснення сподівань на краще.

З повагою Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Національна служба посередництва і примирення з метою сприяння
вирішенню на національному рівні колективного трудового спору між
профспілкою залізничників і транспортних будівельників України та
Урядом провела 20 червня узгоджувальну зустріч уповноважених
представників щодо вирішення зазначеного колективного трудового
спору.

Розпорядження Уряду від 29.04.2013 р., № 280�р «Про уповноваження
на представництво інтересів Кабінету Міністрів України в колективно�
му трудовому спорі між професійною спілкою залізничників і транс�
портних будівельників України та Кабінетом Міністрів України».

ТУРБОТА 

ПРО ДОБРОБУТ

СПІЛЧАН

«КАК  ДИСКОНТНАЯ

КАРТОЧКА  

НАШЛА

ЗАРПЛАТНУЮ...»
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В
ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ от$
мечено, что работникам

структурных подразделений
производились начисление и
выплата доплат, надбавок,
премий, в частности в 2012$м
– за сверхурочную работу
21 работнику было выплаче$
но 36 тыс. грн. и 444 тыс. –
86 железнодорожникам за
работу в выходные и празд$
ничные дни.

Вместе с тем, многочис$
ленные скрупулезные про$
верки выявили ряд недостат$
ков.

Акцентировалось внима$
ние на том, что, к примеру, на
некоторых станциях не в пол$
ном объеме производится
оплата часов технических за$
нятий, проводимых со смен$
ными работниками в нерабо$
чее время. В нарушение дру$
гой нормы колдоговора до$
роги не всегда в полном
объеме компенсируются де$
журства и работа руководи$
телей структурных подразде$
лений в праздничные и вы$
ходные дни, а также выявле$
ны «сбои» в оплате времени
проведения целевых и вне$
запных проверок, работы в
«окно».

На отдельных станциях
(Ладыжин, Тальное и др.) ру$
ководители привлекаются
для обеспечения технологи$
ческого процесса и обслужи$
вания устройств СЦБ на
объектах, расположенных в

других населенных пунктах.
Однако возмещение затрат за
разъездной характер работы
им не производится, а коман$
дировки не оформляются.

Обращено внимание и на
то, что при выполнении рабо$
ты на близлежащих станциях
составителям поездов не про$
изводится начисление над$
бавки за разъездной характер
работы и им не оплачивается
время доезда к месту выпол$
нения работ и обратно.

На протяжении двух пре$
дыдущих лет и четырех меся$
цев нынешнего года в струк$
турных подразделениях не
проводилась работа по уста$
новлению надбавки за высо$
кое профессиональное мас$
терство.

В 2012$м доплата за выпол$
нение обязанностей времен$
но отсутствующего работника
была начислена только
610 железнодорожникам,
тогда как в отпуске и на боль$
ничном в этот период нахо$
дилось 1912 человек, а недо$
содержание контингента со$
ставило 125.

В дирекции отсутствует по$
рядок учета и оплаты време$
ни поездок поездных диспет$
черов на линейные станции,
что предусмотрено долж$
ностными инструкциями, и,

как правило, они осущест$
вляются в нерабочее время.

Надбавка за разъездной
характер работы коммерчес$
ким ревизорам, ревизорам по
безопасности движения при
поездках на участки обслужи$
вания выплачивается, а вот
время доезда к месту выпол$
нения работ и обратно не
оплачивается.

Дежурным по внеклас$
сным станциям (им. Т.Шев$
ченко и Черкассы) в наруше$
ние постановления Кабмина
от 21.02.2001 г., № 163 не со$
храняется 36$часовая рабо$
чая неделя, соответственно,
неправильно производится
оплата труда.

Не начисляется премия за
основные результаты хозяй$
ственной деятельности при
установлении доплаты за вы$
полнение обязанностей вре$
менно отсутствующего ра$
ботника, увеличение объема
работ, выполнение обязан$
ностей отсутствующего руко$
водителя без освобождения
от основной работы, на раз$
ницу в должностных окла$
дах. В то же время, за невы$
полнение дополнительных
обязанностей работник при$
влекается к дисциплинарной
ответственности (!) с лише$
нием или снижением разме$

ра премии по основной ра$
боте.

Отмечено также, что хотя
соответствующими положе$
ниями по Шевченковской
дирекции предусмотрено на$
числение премии за факти$
чески отработанное время,
однако начисляется она толь$
ко за месячную норму рабо$
чего времени.

К сожалению, руководи$
тели и причастные специа$
листы не осознают персо$
нальной ответственности,
установленной Уголовным
кодексом и Кодексом об ад$
министративных правонару$
шениях, за несоблюдение
требований трудового зако$
нодательства, государствен$
ных и отраслевых норматив$
но$правовых документов по
вопросам оплаты труда, кол$
лективных договоров.

Проверками выявлено
108 различных нарушений в
организации и оплате труда
работников, что свидетельст$
вует, в том числе, и о недо$
статочно эффективном конт$
роле со стороны профорга$
низаций за соблюдением
требований трудового зако$
нодательства и выполнением
колдоговоров. Потому в ад$
рес профработников прозву$
чало настоятельное требова$

ние – проявлять принципи$
альность и настойчивость в
вопросах защиты социально$
экономических прав и инте$
ресов работников линейных
станций.

Президиум дорпрофсожа
потребовал выплатить ра$
ботникам все причитающи$
еся, но недоначисленные им
доплаты и надбавки, посо$
бия и другие выплаты, орга$
низовать качественное обу$
чение руководителей и спе$
циалистов, ответственных за
учет рабочего времени и
оплату труда, о чем проин$
формировать дорпрофсож
до 1 сентября т. г.

В третьем квартале т. г.
Шевченковскому теркому и
профкомам структурных
подразделений рекомендо$
вано заслушать отчеты руко$
водителей об исправлении
недостатков, усилить конт$
роль за соблюдением трудо$
вого законодательства, ре$
жима труда и отдыха работ$
ников и в дальнейшем регу$
лярно рассматривать данные
вопросы на заседаниях
профсоюзных комитетов.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом

социально$экономических
отношений 

Одесского дорпрофсожа

Актуально•
На заседании президиума Одесского дорпрофсожа 19 июня всесторонне проанализирован вопрос
об организации и оплате труда работников Шевченковской дирекции железнодорожных перевозок

Нарушения должны быть устранены

ЦИФРА

тис. грн. – таку суму незаконно утри$
маних або недоплачених коштів по$
вернуто спілчанам у першому кварта$
лі 2013 року на вимогу правових інс$
пекторів праці Ради профспілки на
Донецькій залізниці. Захищено тру�
дові права та інтереси 1646 трудів�
ників магістралі.

473
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ВІДГУКИ
Коли готувалися матеріа�
ли щодо нинішньої теми
номера, до «ВІСНИКА»
колеги з дорпрофсожу
Львівської залізниці на�
діслали відгуки праців�
ників Ковельського паса�
жирського вагонного де�
по, які вже користуються
дисконтними картками...

Валентина ДЕНИСЮК,
бригадир:

– Добре, що наша проф$
спілка започаткувала таку чу$
дову програму. Особисто пе$
реконалась у її дієвості. Ви$
падково побачила на вітрині
магазину одягу наклейку про
те, що тут діє знижка для чле$
нів галузевої профспілки.
Пройти повз неї не змогла –
вийшла з магазину з обновка$
ми! Приємно, що профспілка
справді турбується про добро$
бут своїх спілчан і дарує мож$
ливість економити, купуючи
товари зі знижкою.

Роман СВІНЧУК, 
начальних технічного 
відділу:

– Нещодавно придбав теле$
візор. Попередньо здійснив$
ши моніторинг цін у магазинах
міста, визначився, що варто
купувати там, де надається
знижка членам нашої проф$
спілки. Задоволений якісним
товаром за нижчою ціною! Дя$
кую профспілці за впрова$
дження дисконтної програми.

Андрій ЛЕХНЯК, інженер:

– Вибирав продукцію у ма$
газині будівельних матеріалів і
побачив, що тут є знижка для
членів профспілки залізнич$
ників і транспортних будівель$
ників України (напередодні
отримав у профкомі дисконт$
ну картку). Вийшло економні$
ше! Багато читав у пресі про те,
що більшість договорів укла$
дають у великих містах. Дуже
радий, що така програма існує
тепер і у нашому місті, і кіль$
кість підприємців, які надають
знижку, збільшується.

Тетяна КОРДОНЕЦЬ,
інспектор з кадрів:
– До Міжнародного жіно$

чого дня профком зробив
нам подарунок, вручивши
дисконтну картку, а до неї –
список магазинів та інших за$
кладів, які надають знижки.
Вирішила одразу ж скориста$
тися нагодою та відвідала
косметологічний салон. За їх$
ні послуги заплатила дешев$
ше. Дякую профспілці за та$
кий подарунок.

Ірина ДЕХТЯР, 
бухгалтер профкому:
– Переконати бізнесменів

надати знижку членам нашої
профспілки іноді непросто,
проте нам вдається укладати
корисні для спілчан договори
в нашому місті. Ковельці по$
мічають інформаційні на$
клейки на вітринах, цікав$
ляться програмою, запитують
у голів профкомів про те, як і
де отримати дисконтну карт$
ку. Дуже приємно чути від
них слова подяки за цей соці$
альний проект, адже чимало
наших працівників вже із за$
доволенням скористалися
картками…

НАШІ

ПАРТНЕРИ
З повним списком партнерів, а також іншою

інформацією щодо реалізації програми можна
ознайомитися на сайті профспілки
www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

м. Конотоп:
магазин «Дельта», пр$т Миру, 82 – знижка 10 % на канцелярію,

товари для творчості і навчання, офісу та діловодства.
м. Бахмач:

Піцерія, вул. Дзержинського, 7$А – знижка 5 % на весь асорти$
мент.
м. Красний Лиман:

магазин «Щедрий кошик», вул. Кірова, 19$Н – знижка 3 % на
продовольчі товари, крім алкогольних та тютюнових виробів.
м. Кривий Ріг:

мережа магазинів опалювальної та вентиляційної техніки,
вул. Мелешкіна, 3, вул. Мелешкіна, 59, вул. Металургів, 1 – зниж�
ка 10 % на продаж опалювальної техніки (котлів), комплектуючих,
сантехніки, послуги монтажу, 5 % – на опалювальну техніку (колон$
ки, водонагрівачі), кондиціонери, послуги монтажу, сервісного
центру опалювальної техніки тощо.
м. Апостолове:

мережа магазинів «Партнер», вул. Ветеранів, 29, вул. Камані$
на, 1 – знижка 3–10 % на побутову техніку, опалювальні прилади,
будівельні матеріали, вело$, мототехніку.
м. Гайворон:

дім техніки «Сатурн», вул. Куйбишева, 247/1  – знижка 4 % на
побутову техніку, електро$ та бензоінструмент.
м. Харків:

Харківський планетарій ім. льотчика�космонавта Ю.О. Гага�
ріна, пров. Кравцова, 15 – знижка 20 грн. на перегляд програм у
зоряній залі у вихідні дні (сеанси 11.00, 13.00, 15.00, 19.00).
м. Красноград:

Салон керамічної плитки, вул. Полтавська, 92 – знижка 17 %
на металопластикові вікна, 3 % – на меблі для ванної кімнати,
1–5 % – на плитку керамічну, сантехніку, душові бокси, кабіни, ван$
ни, умивальники.
м. Полтава:

Кафе «Круча», вул. Козака, 2$А – знижка 15 % на організацію
харчування, фуршети, 5 % – на комплексні обіди.

Далі буде

У
2003 році завдяки наполегливості Ради профспілки постановою
Кабінету Міністрів України (№ 675 від 13.05.2003 р.) затвер�

джено нову редакцію додатків № 1 і № 2 до Списків вироб$
ництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких
надає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливи$
ми і важкими умовами праці та за особливий характер роботи. 

Ухваленню цього рішення передувала кількарічна копітка й
напружена робота.

Додатком № 1 надано право на додаткову відпустку трива�
лістю сім календарних днів за роботу в шкідливих і важких
умовах праці машиністам паровозів, тепловозів, дизель�по�
тягів, електровозів, електропоїздів, що працюють на магіст�
ральних залізницях (зі збереженням додаткової відпустки
за особливий характер роботи, відповідно до додатка № 2).

За додатком № 2, що дає право на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці, передбачено надання додаткової
відпустки тривалістю чотири календарних дні всім монтерам
колії, а не тільки постійно зайнятим на зазначених роботах, а
також складачам потягів, оглядачам і оглядачам�ремонтни�
кам вагонів, що працюють на магістральних залізницях.

У червні, напередодні Дня журналіста, Рада профспілки
провела нараду головних редакторів газет залізниць
України, керівників прес$центрів дорпрофсожів і поза$
штатних кореспондентів «Вісника профспілки». 

Під час заходу вирішено провести у другому півріччі
2003 року спільну акцію Ради профспілки, дорпрофсожів
та дорожніх газет під гаслом «2003$й – Рік виробничого
побуту». Акцію підтримали голови дорожніх комітетів
профспілки та начальники залізниць. Першими до здійс$
нення цієї ідеї долучилися «Железнодорожник Донбасса»
та прес$центр дорпрофсожу Донецької магістралі. 

Схвалено досвід Ради профспілки з формування мере$
жі громадських кореспондентів «Вісника профспілки».
Відділу інформації рекомендовано проводити читацькі
конференції в регіонах, що сприятиме популяризації
профспілкової газети...

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні

Продовження. Початок 
у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;

1—24 (588—611)* 2012 р.; 
№ 9—11 (620—622)* 2013 р.
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Тема номера: соціальні програми профспілки втілюються в життя•
ДИСКОНТНА  ПРОГРАМА  ПРОФСПІЛКИ —

У попередніх номерах «ВІСНИКА» йшлося про
соціальні ініціативи профспілки, які успішно
втілюються на користь працівників галузі –
страхування спілчан від нещасного випадку
на виробництві та Професійний 
недержавний пенсійний фонд «Магістраль».

Проект, про який ідеться сьогодні – 
дисконтна програма профспілки – так само, 
як і страхування від виробничого травматизму,
розповсюджується лише на наших спілчан 
і передбачає пряму економію їхніх коштів.

ТУРБОТА 
ПРО  ДОБРОБУТ  СПІЛЧАН

Економія коштів
спілчан

Це – нове профспілкове по$
чинання: з моменту підписання
відповідного рішення президії
Ради профспілки про запрова$
дження дисконтної програми
минуло трохи більше року (по$
станову було ухвалено 27 бе$
резня 2012$го). Мета цієї соці$
альної ініціативи – створення
умов для економії грошових
витрат спілчан за рахунок сис$
темних знижок у торговельних
мережах, інших закладах, що
реалізують товари та послуги
населенню. З іншого боку, про$
грама є одним із сучасних ме$
тодів роботи, які запроваджує
наша профспілка, насамперед
– розвитку мотивації проф$
спілкового членства. Плануєть$
ся, що в майбутньому дисконт$
ну картку буде об’єднано з
профспілковим квитком.

З чого починалося...
Реалізація підготовчого етапу

відбулася без зволікань: знай$
дено консультантів проекту,
технічних виконавців, адже для
профспілки це була повністю
нова і ще незвідана справа. 

Вже 10 квітня було підписано
договір, який передбачав, зок$
рема, здійснен$
ня технічної
розробки дис$
контної картки,
надання кон$
сультацій чле$
нам команди з
проектної ді$
яльності, орга$
нізації та конт$
ролю за укла$
денням дого$
ворів з партне$
рами, старт із
15 бізнес$партнерами проекту у
Києві, підготовку (тренування)
представників Ради профспіл$
ки щодо запровадження соці$
ального проекту для спілчан у
регіонах тощо.

Було виготовлено макет, а
згодом і примірники картки,
підписано перші договори з
партнерами, проведено на$
вчальні тренінги для майбут$
ньої команди з реалізації про$
грами. Проте остаточно справа
зрушила з місця, коли після на$
вчання за неї взялися профпра$
цівники у Києві і на місцях.
Адже вони представляють інте$
реси спілчан, тому особливо
зацікавлені у розвитку дисконт$
ної програми.

Проводилися опитування
щодо того, які саме товари, по$
слуги і навіть організації і за$
клади спілчани хотіли би бачи$
ти у списку. Отримавши за$
вдання від членів профспілки,
профпрацівники починали ді$
яти. Деяких партнерів вже вда$

лося залучити, інші побажання
спілчан – у процесі реалізації.

Успішний старт
Як відомо, про старт дискон$

тної програми було оголошено
5 липня 2012 року під час зустрі$
чі першого заступника Голови
профспілки М.Сінчака з голова$
ми первинок Київського вузла
й організацій, підпорядкованих
Раді профспілки. Учасники за$
ходу стали першими власника$
ми дисконтних карток.

Тоді у дисконтної програми
було лише 18 партнерів. А на
сьогодні їх більше ніж 420,
програмою охоплено понад
110 міст України, а власниками
карток є майже 82 тис. спілчан,
які можуть скористатися різно$
манітними послугами у понад
1100 закладах. Завдяки зусил$
лям профпрацівників кількість
партнерів програми стрімко
зростає: з профспілкою вже
співпрацюють найбільша в
Україні мережа медичних ла$
бораторій «Синево», всеукра$
їнська мережа аптек «Доброго
дня», мережа будівельних гі$
пермаркетів Praktiker, відома
мережа дитячих супермаркетів
«Антошка», а з 1 червня п. р. до
проекту профспілки долучила$

ся мережа су$
пермаркетів
«ЕКО маркет».

У регіонах у
програмі бе$
руть участь
локальні ме$
режі, місцеві
заклади торгівлі і послуг, не ли$
шаються осторонь і невеликі
міста. Дисконтна програма
охоплює різноманітні сфери і
напрямки: продукти харчуван$
ня, будівельні матеріали, меб$
лі, канцтовари, побутову і орг$
техніку, господарчі і дитячі то$
вари, ювелірні вироби, авто$
запчастини, товари медичного
призначення, медичні, стома$
тологічні, перукарські, юридич$
ні послуги, харчування, розва$
ги, туризм і дозвілля тощо.

Зі свого боку, профспілка
здійснює різноманітні кроки
для подальшого ефективного
розвитку програми. Прово$
диться широка інформаційна

робота. Створено і постійно
оновлюється міні$сайт програми
http://zalp.org.ua/kartka/.
Видано буклети і плакати. Ре$
алізація проекту висвітлюється
у профспілковій, галузевій і
дорожніх газетах, на сайті
профспілки, інтернет$сторінках
дорпрофсожів і теркомів, віс$
никах профорганізацій, на збо$
рах трудових колективів тощо.

Важливо знати
Так само, як у випадку з

профспілковим страхуванням
від виробничого травматизму,
участь у дисконтній програмі
для членів профспілки повніс$
тю безкоштовна. Виготовлення
карток здійснюється за кошти
профкомів. Водночас первин$
кам не нав’язується долучення
до програми, вони самостійно
ухвалюють відповідне рішен$
ня, зважаючи на побажання
спілчан.

Треба пам’ятати, що лише
спільними зусиллями, за під$
тримки всіх профпрацівників і
активістів профспілка може вті$
лити усе задумане. Наприклад,
для дисконтної програми дуже
корисним є зворотний зв’язок
із власниками дисконтних кар$
ток, їхні відгуки та пропозиції.

Скористатися знижками спіл$
чани можуть не лише у своєму
місті: картка діє по всій території
України і, опинившись у відря$
дженні чи подорожі в іншому ку$
точку країни, спілчани можуть
економити на товарах і послу$
гах, які пропонують партнери
програми. Понад те: низка парт$
нерів працюють у режимі інтер$
нет$магазинів, тому придбати
їхній товар зі знижкою можна
навіть не виходячи з дому.

Партнери дисконтної про$
грами часто влаштовують спе$
ціальні акції, за якими можна
стежити на сайті картки: члени
профспілки можуть скориста$
тися додатковими знижками
чи отримати бонуси. Наприк$
лад, зараз у мережі аптек
«Доброго дня» діють спеці$
альні знижки на низку това$
рів, туристична компанія «С
Маестро Травел» пропонує ту$
ри на популярні курорти, рані$
ше додаткові знижки нашим
спілчанам пропонував готель
«Старий Лембег» на Львівщи$
ні, парк розваг «Київська
Русь» на Київщині тощо...

ППііддппииссаанннняя  ууггооддии:: праворуч — перший
заступник Голови профспілки М.СІНЧАК,

ліворуч – спеціаліст у сфері управління
дисконтними програмами К.ШЕЙГАС

ФФооттоо  зз  ааррххііввуу  ««ВВІІССННИИККАА»»

Вадим ТКАЧОВ, Голова профспілки:
«Профспілка, яка була ініціатором реалізації

дисконтної програми у такій розгалуженій та
популярній у покупців торговельній мережі,
вдячна керівництву «ЕКО маркета» за початок
масштабної співпраці. Економний супермаркет
— для нас правильний партнер».

ЦИТАТА

стор. 3Далі буде

ФАКТ
Наразі укладено понад 420 договорів. Дисконтна програма
охоплює 1100 закладів, які надають системні знижки на товари і
послуги більш ніж у 110 містах України. Власниками дисконтних
карток стали вже 82 тис. спілчан.

Продовження теми  —  на
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П
РАВО ДЕЛО, необычная история
приключилась с электрогазо$

сварщиком вагонного депо Херсон
Сергеем Бессарабом в период его
месячной командировки в вагонное
депо Одесса$ЗаставаI. Прогуливаясь
с коллегами по городу в один из вы$
ходных, обнаружил, что из кармана
вместе с портмоне «уплыла» в неиз$
вестном направлении его зарплат$
ная карточка. И хотя товарищи про$
пасть не дали, дискомфорт испытал
нешуточный: жить$то в Одессе
предстояло еще две недели, а там –
запланированный отпуск, и отпуск$
ные должны перечислить на карточ$
ку. Стало быть, раздумывал, вместо
долгожданного отдыха гарантиро$
ваны хлопоты на восстановление
карточки… Но ведь какой случай вы$
пал! Ситуацию, что называется, спас$
ла… дисконтная карточка, которую
члену профсоюза выдали в профко$
ме предприятия. И раньше она себя
оправдывала при покупке продук$
тов в некоторых магазинах или ког$
да приходилось пользоваться, к
примеру, услугами такси, а тут в та$

кой экстремальной ситуации уж так
убедился в ее полезности!

…Тем временем события разви$
лись так, что дисконтное изобрете$
ние в течение суток само нашло сво$
его хозяина. «Эта карточка состав$
лена таким образом, что по ней
всегда можно найти владельца, –
пояснил заведующий орготделом
Одесского дорпрофсожа Иван
Юхимчук. – По номеру «горячей ли$
нии», который значится на ее обрат$
ной стороне, сотрудница отделения
«Имексбанка» позвонила в Киев,
оттуда заведующий отделом Совета
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей Алек$
сандр Гнатюк перезвонил к нам, в
дорпрофсож. А уже я, в свою оче$
редь, связался с Сергеем Михайло$
вичем и обрадовал его».

Когда мы с Сергеем и ведущим
специалистом дорпрофсожа Гали$
ной Перхалюк приехали в банк за
карточкой, там нас ожидал еще
один участник этой удивительной
истории с нашим железнодорожни$
ком – писатель и поэт$песенник

Альберт Малиновский. Вот тут$то и
выяснились некоторые обстоятель$
ства, связанные с пропажей и на$
ходкой.

«Возле пушкинского платана и
памятника на Приморском бульва$
ре, – вспоминает собеседник, – я
проводил акцию в поддержку одес$
ского языка: рассказывал об исто$
рии города, колорите местного язы$
ка, своем творчестве. Людей собра$
лось немало, среди них был и Сер$
гей с друзьями. Когда они ушли, ре$
бята поднесли кошелек: говорят,
обронил кто$то… Настоящие одесси$
ты, сказал я, люди порядочные, по$
этому надо обязательно вернуть по$
терянную вещь хозяину. Визуально
осмотрев кошелек, обнаружили в
том числе зарплатную карточку
«Ощадбанка» и дисконтную. Обра$
тился к заведующей отделением
«Имексбанка» Елене Ткаченко в на$
дежде, что она поможет разыскать
владельца портмоне». «В данном
случае, – продолжает Елена, – ра$
зыскать его не составило особого
труда, ведь необходимые реквизи$

ты указаны на уникальной профсо$
юзной дисконтной карточке…»

Писатель подарил железнодо$
рожнику – герою приключения, в
которое волей$неволей было во$
влечено немало хороших людей,
книгу «Как себя надо вести на При$
возе» с автографом. И добрые люди
без подарков не остались – теперь у
них тоже будут дисконтные карточ$
ки и скидки в торговых и других ор$
ганизациях от нашего профсоюза.

Вот так закончилась эта незатей$
ливо$поучительная история о том,
как дисконтная карточка нашла зар$
платную. А добрая слава, как извес$
тно, мгновенно распространяется…

Мы искренне благодарны автору
– собкору «Магістралі» Наталии
КУМАЙГОРОДСКОЙ за интерес$
ную статью, редакции отраслевой
газеты, в 46$м номере которой
(22–28 июня т. г.) была напечата$
на полная версия этого материа$
ла, и коллегам из Одесского дор$
профсожа за содействие в подго$
товке публикации.

В
ИЮНЕ Красный Лиман
стал местом традици$

онного слета профработ$
ников и активистов Донец$
кой магистрали: они состя$
зались на спортивной аре$
не в рамках юбилейной,
десятой спартакиады.

В нынешнем году в про$
грамму впервые был вклю$
чен набирающий популяр$
ность «русский жим». При$
м е ч а $
т е л ь н о ,
что не
т о л ь к о
м у ж ч и $
ны, но и
женщи$
ны «при$
мерили»
н о в ы й
вид соревнований,
который оказался им и к
лицу, и по плечу! «Золото»
завоевали технический ин$
спектор труда Совета
профсоюза на Донецкой
дороге А.Шепилов и самая
хрупкая участница – пред$
седатель профорганизации
Красноармейской дистан$
ции пути Л.Никитина. «Се$
ребро» и «бронза» доста$
лись, соответственно, пред$
седателям молодежных со$
ветов: первички Иловай$
ского СМЭУ — А.Костючен$
ко, Молодежного совета
профсоюза и Иловайской
территориальной профор$
ганизации — В.Песчанско$
му, председателю профко$

ма Никитовской дистанции
пути О.Кулыге и бухгалтеру
Ясиноватского теркома
А.Дебеленко.

Женщины в этом году от$
личились небывалой ак$
тивностью: благодаря ини$
циативе председателя
профорганизации дистан$
ции пути Волноваха С.Сви$
щевой, ставшей «первоот$
крывателем» и победи$
тельницей в гиревом спор$
те, количество участниц за$
метно увеличилось. Она,
кстати, в очередной раз

о к а з а $
лась и
лучшей
т е н н и $
систкой
(«золо$
то» так$

же у председателя профор$
ганизации Краснолиман$
ской дистанции электро$
снабжения В.Мирошни$
ченко). Призерами в поко$
рении гири стали уже отме$
тившиеся А.Дебеленко и
О.Кулыга, а также предсе$
датели первичек: Красно$
лиманского ВОХРа – Т.Ти$
хонова и дистанции пути
Криничная – Ю.Любченко.

Поистине богатырский
дух в весовой категории до
90 кг продемонстрировал
технический инспектор
труда Совета профсоюза на
Донецкой дороге А.Шепи$
лов, а свыше 90 кг – пред$
седатель Попаснянской

территориальной профор$
ганизации А.Канзеба.

Лучшими в интеллекту$
альном соревновании стали
шахматисты – председатель
первички локомотивного
депо Волноваха А.Лисов$
ский и ведущий специалист
Ясиноватского теркома
Н.Колодан. Обошли коллег
в турнире по шашкам проф$
лидеры первичек: станции
Волноваха — В.Скрынник и
Славянской дистанции элек$
троснабжения — А.Гладкая.
А самыми меткими стрелка$
ми прослыли краснолиман$
цы – заместитель председа$
теля территориальной
профорганизации А.Гнез$
дилов и бухгалтер теркома
Т.Карпенко.

Финальную точку в со$
ревнованиях поставили во$
лейболисты сборной Крас$
ного Лимана, взошедшие
на вершину пьедестала.

РРооммаанн  ВВООДДООТТЫЫККАА,,
начальник дорожного

физкультурно4спортив4
ного клуба «Локомотив»

ФАКТ
«В теннисном турни$

ре, организованном
профкомом Знамен$
ской дистанции сигна$
лизации и связи, по$
бедителем стал элект$
ромонтер Р.Шев$
ченко, «серебро» и
«бронза» достались
э л е к т р о м е х а н и к у
В.Чубову и старшему
э л е к т р о м е х а н и к у
В.Мельниченко, им
вручены грамоты и
ценные подарки. Пос$
ле турнира состоялось
торжественное откры$
тие спортивной ком$
наты для наших работ$
ников, где в мини$
спортзале установле$
ны тренажеры и раз$
нообразный инвен$
тарь», – поділився но$
винами електромеха$
нік, голова профорга$
нізації Знам’янської
дистанції сигналізації і
зв’язку Костянтин
ПАСТУХ.

или КАК  ДИСКОНТНАЯ  КАРТОЧКА  НАШЛА  ЗАРПЛАТНУЮ
ÍÅÇÀÒÅÉËÈÂÎ-ÏÎÓ×ÈÒÅËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß, 

Важливо знати!•
Декретна  відпустка
зараховуватиметься 

у страховий  стаж

Ю
РИДИЧНІ та фізичні особи, які виплачують
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами,

з 1 липня 2013 року мають обкладати її єдиним
внеском на загальнообов’язкове державне соці$
альне страхування. Така норма передбачена Зако$
ном від 14.05.2013 р., № 231$VII «Про внесення
змін до деяких законів України щодо призначення
та індексації пенсії».

Таким чином, жінки, які перебувають у декрет$
ній відпустці й отримують відповідну допомогу,
підлягають загальнообов’язковому пенсійному
страхуванню, і цей період буде зараховуватися їм
у страховий стаж при призначенні пенсії.

Донецька 4039,1 3858,3
Львівська 3547,9 3432,6
Одеська 4012,8 3817,6
Південна 3886,3 3903,4
Південно$Західна 4042,3 3970,9
Придніпровська 3981,8 3810,1
По залізницях 3924,7 3802,1 

Залізниця З початку
2013 рокуТравень

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста$
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 січня 2013 р. — 1147 грн.

Індекс споживчих цін у травні — 100,1 %, з
початку року — 100,2 %.

ДО ТЕМИ НОМЕРА:  соціальні програми профспілки втілюються в життя

Від номера
до номера•

«По результатам совместной проверки с пра$
вовым инспектором труда Совета профсоюза на
Донецкой магистрали Дмитрием Енем работ$
никам станции Штеровка произведена оплата
технического обучения в нерабочее время в
2013 году на общую сумму 4,7 тыс. грн.», – со$
общила ведущий специалист Дебальцевского
теркома профсоюза Ирина МАМЕДОВА.

«Під час перевірки дотримання трудового за$
конодавства та колдоговору у вагонному депо
Шепетівка правовим інспектором праці Ради
профспілки на Південно$Західній залізниці
Анатолієм Кашперовецьким виявлено, що
48 працівникам незаконно не виплачено премії
за час виконання робіт тимчасово відсутнього
працівника на загальну суму 2,6 тис. грн. Крім
того, своєчасно не було виплачено 1,6 тис. грн.
грошової винагороди за бездоганну роботу
прибиральниці депо. За наполяганням правово$
го інспектора праці скасовано також незаконний
наказ про оголошення догани майстру ремонт$
ного цеху, члену профкому, якому з цієї причи$
ни було недоплачено 447 грн. премії. Адмініст$
рації внесено подання про негайне усунення ви$
явлених порушень, які вона виконала у повному
обсязі. Працівників про захист їхніх трудових
прав персонально письмово повідомлено ке$
рівництвом Козятинського теркому профспіл$
ки», – поінформував слюсар, голова профорга$
нізації ремонтного вагонного депо Шепетівка
Василь ГАВРИЛЮК.

ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ

Нагороджено 
найкращих

П
РОФКОМ П’ятихатської колійної ма$
шинної станції Придніпровської заліз$

ниці підбив підсумки конкурсу на найкращу
виробничу дільницю.

Ретельні перевірки на робочих місцях і в
побутових приміщеннях, місцях приймання
їжі показали, що працівники добре підготу$
валися до змагання. Перемогу здобув ко$
лектив колійної колони № 1, йому вручено
Почесну грамоту і матеріальне заохочення
від профкому.
Оксана МУЛЯВА, інженер з охорони праці,

голова профорганізації КМС П’ятихатки
ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Фотофакт

Профсоюзная спартакиада. 
Уже  юбилейная… До Дня профспілки

Ф
ІНАЛЬНІ змагання VIII Спартакіади залізнични$
ків України відбудуться 2–4 серпня у Львові на

базі дорожнього фізкультурно$спортивного клубу
«Локомотив» у рамках заходів до Дня профспілки
залізничників і транспортних будівельників України.

Спортсмени та збірні команди залізниць бороти$
муться за першість з шести видів спорту: армрестлін$
гу, міні$футболу, гирьового спорту, настільного тені$
су, шахів і волейболу. Львівська магістраль, до речі,
вже приймала головний галузевий спортивний тур$
нір у 2008 році, саме тоді місцеві спортсмени здобу$
ли свою першу перемогу в V Спартакіаді.

НАПЕРЕДОДНІ

Дружба 
без кордонів

У
ЧЕРВНІ представники
молодіжної ради до$

рожньої профорганізації
Південної залізниці взяли
участь у виїзному семінарі у
російському місті Бєлгород,
організованому об’єднанням
профспілок Харківської об$
ласті. Молоді профактивісти
впевнені, що треба обов’яз$
ково підтримувати дружні
стосунки, більш плідно спіл$
куватись і заохочувати будь$
яку співпрацю. Лунали, зок$
рема, пропозиції щодо про$
ведення у майбутньому
спартакіади серед молодіж$
них рад профорганізацій
Харкова та Бєлгорода, впро$
вадження спільних проектів
зі збереження навколишньо$
го середовища, науково$
практичних конференцій
тощо.

Окрім корисного спілку$
вання та занять відбулися
незабутні екскурсії у держав$
ний історико$художній му$
зей$діораму «Курская битва.
Белгородское направление»
та на Прохоровське поле.
Профспілкова молодь зу$
стрілася з профактивом Бєл$
городської області та ветера$
нами, які безпосередньо
брали участь у тій битві. Во$
ни вразили присутніх розпо$
відями про її жахіття…

ККааттееррииннаа  ККООЛЛІІССННИИКК,,
громадський 

кореспондент «ВІСНИКА»

Міжнародна
співпраця•

20 червня Голова Федерації профспілок транспор$
тників України, Голова профспілки В.Ткачов, його
заступник В.Лесько і фахівці Ради профспілки взяли
участь в узгоджувальній зустрічі уповноважених
представників щодо вирішення трудового спору
між профспілкою і Кабінетом Міністрів, проведення
якої ініціювала Національна служба посередництва
і примирення (стор. 1).
1–5 липня заступник завідувача відділу організа$
ційної і кадрової роботи Л.Нестеренко перевірить
стан організаційної і кадрової роботи первинок
Ясинуватського і Донецького вузлів.
3–4 липня відбудеться виїзний День Ради проф$
спілки на Івано$Франківському, Коломийському та
Чернівецькому вузлах Львівської залізниці.

Середня  зарплата працівників (грн.)

Рада профспілки глибоко сумує з приводу
передчасної смерті голови профорганізації
локомотивного депо Одеса$Сортувальна

ІВІНОЇ Олени Василівни
та висловлює щирі співчуття її рідним,
близьким і друзям. Світла пам’ять…

Співчуваємо...



У
МУЗЕЇ Дарницького вагоноремонт$
ного заводу відкрилася вже четвер$

та виставка$конкурс вишитих робіт.
Вишивальниці і працівник енергоси$

лового цеху Є.Головаш представили
84 витвори – образи, барвисті рушни$
ки, пейзажі, серветки та ін., і всі вони
нові, раніше ніде не виставлялись.
Оскільки вишивки були чудові й непо$
вторні, переможців довелося обрати
таємним голосуванням. Найкращою
визнано роботу інженера$конструкто$

ра технічного відділу Н.Орленко, при$
зерами – вишивки оператора ЕОМ
Н.Буйнецької, заступника головного
бухгалтера Л.Безус, заступника на$
чальника відділу автоматизованої сис$
теми керування виробництвом Ю.Ро$
манової та оператора ЕОМ адміністра$
тивно$господарського відділу А.Виш$
невської.

Відвідувачів вразила майстерність
Н.Буйнецької, яка вишила портрет мату$
сі в молодості і вклала у цю кропітку ро$

боту безмежну любов. Рукодільниця
працювала над ним два роки, зробивши
понад 100 тис. хрестиків. Приз глядаць$
ких симпатій дістався Є.Головашу – всіх
зачарували його ікони, вишиті бісером.

Профком заохотив усіх учасників ви$
ставки$конкурсу.

Олена МАЛЄЄВА, голова 
профорганізації Дарницького

вагоноремонтного заводу

В
ЛОКОМОТИВНОМ депо
Котовск в июне состоялся

семинар с председателями
профорганизаций региона и
участниками выездного засе$
дания профсекции работни$
ков локомотивного хозяйства
и пригородных пассажирских
перевозок Одесской желез$
ной дороги. Перед активом
выступили председатель до$
рожной профорганизации
А.Прокопенко и его первый
заместитель И.Соловьев с ин$
формацией о работе дор$
профсожа и Совета профсоюза.

После семинара члены
профсекции обсудили акту$
альные вопросы, в частности,
о непрерывной продолжи$
тельности рабочего времени

локомотивных бригад по пле$
чам обслуживания, а началь$
ник службы локомотивного
хозяйства Ж.Лебедев проин$
формировал о выполнении
критических замечаний, вы$
сказанных делегатами на кон$
ференциях трудовых коллек$
тивов, и рассказал о задачах
на предстоящий период.

Днем позже семинар состо$
ялся для председателей проф$
организаций структурных
подразделений Одесского ре$
гиона. Внимание профлиде$
ров тоже акцентировалось на
том, что их позиция во всех
рассмотренных направлениях
должна стать активнее.

ПРЕСС�ЦЕНТР 
Одесского дорпрофсожа

К
РЫМСКИЕ здравницы «Айвазовский»
и им. Ю.А. Гагарина приняли, соответ$

ственно, 260 и 230 ребят, «Сокол» на Ара$
батской стрелке – 420, еще 250 детей ра$
ботников Днепропетровского тепловозо$
ремонтного завода уже отдыхают в «Мая$
ке» на Азовском море. В течение трех не$
дель они будут находиться под присмот$
ром опытных воспитателей и вожатых, ко$
торые организовывают для них различные
культурно$развлекательные и спортивно$
оздоровительные мероприятия: яркие, не$
забываемые игры, представления, сорев$
нования, турниры и экскурсии.

Чтобы детям было комфортно и уютно,
родители$железнодорожники потруди$
лись на славу. Каждая здравница своевре$
менно получила разрешение на прием де$
тей, в них созданы все условия для полно$
ценного отдыха.

ПРЕСС�ЦЕНТР  дорпрофсожа
Приднепровской железной дороги

Фото ВВллааддииммиирраа  РРООММААННЕЕННККОО

ДО ТЕМИ

Дети крымских железнодорожников от$
дохнут и наберутся сил в здравницах на
побережьях Черного и Азовского морей.
Самые массовые заезды планируются в
«Сокол» на Арабатской стрелке и евпато$

рийский пансионат им. Ю.А. Гагарина, со$
ответственно, 171 и 140 ребят. В теплом
Азовском море уже купаются 56 детишек
наших работников, а черноморский ку$
рорт гостеприимно принял 45 маленьких
крымчан. В «Айвазовском» в Феодосии в
нынешнем году оздоровятся 24 ребенка.

Василий ЧУРСИН,
председатель Крымской 

территориальной профорганизации

Н
ОВЫЙ ЛИДЕР молодежного совета первички Запорожской
дистанции сигнализации и связи, инженер абонентского

отдела И.Попык известна среди коллег активной жизненной
позицией и спортивными достижениями. Ей не составит тру$
да продолжить линию своего предшественника С.Яцуна.

На протяжении этого времени одним из приоритетов моло$
дежного совета была работа по закреплению кадров на про$
изводстве. Регулярно поднимались вопросы обеспечения мо$
лодых железнодорожников жильем, повышения зарплаты,
предоставления кредитов для оплаты обучения. Неоднократ$
но организовывались встречи с ветеранами дистанции. Не$
равнодушна молодежь к благотворительным мероприятиям:
в прошлом году приняли участие в акции «Протяни руку по$
мощи» по сбору вещей и игрушек для детских домов. Не за$
бывают активисты и о спорте: ребята неоднократно занимали
призовые места в соревнованиях различного уровня.

Молодежный совет демонстрирует командный дух, иници$
ативность, активность и желание работать.

Екатерина ХИЖНЯЯ,
электромеханик связи, член профкома 

Запорожской дистанции сигнализации и связи

Молодежные советы первичек днепропетровских
локомотивного и моторвагонного депо организовали сбор

вещей, игрушек и средств для городского детского 
дома № 1. Железнодорожники откликнулись на призыв

молодежи и вместе собрали для детворы множество
подарков, а при поддержке профкомов приобрели

сладости. Раздав гостинцы, активисты рассказали о
своей работе. Приятно, что многие ребята изъявили

желание в будущем стать железнодорожниками.

Сергей ДОРОШКО, мастер Днепропетровского
локомотивного депо, председатель молодежного совета

дорожной профорганизации Приднепровской магистрали
Фото  ООллееггаа  ССООЛЛООГГУУББАА

В
ВАГОННОМ ДЕПО Купянск
Южной магистрали в ре$

зультате реорганизации обра$
зовались два депо – ремонт$
ное и эксплуатационное и, со$
ответственно, две первички.
Одна из них – эксплуатацион$
ного депо – стала правонас$
ледником бывшей профорга$
низации. Возглавила ее преж$
ний председатель профкома
Г.ДОЩЕЧКИНА (на снимке
справа) – надежный лидер с
35$летним железнодорожным
стажем. За годы работы она от$
мечена многими отраслевыми
наградами, а на ежегодной ре$
гиональной церемонии на$
граждения работников отрасли
в 2012$м Галина Ивановна при$

знана «Профсо$
юзным лидером
года».

В ремонтном
вагонном депо
председателем
профорганиза$
ции избрана ин$
женер по органи$
зации и нормиро$
ванию труда
И.КОРИНСКАЯ (слева). Проф$
союзная работа для нее пока
что в новинку, поделилась
Ирина Петровна, но за четверть
века работы в депо она заслу$
жила доверие коллег – членов
профсоюза, и прикладывает
все усилия, чтобы его оправ$
дать.

Лидеры сообща решают ак$
туальные вопросы трудовой и
социальной защиты работни$
ков двух депо, обсуждают теку$
щие дела.

Василий ВЕРБИЦКИЙ,
общественный 

корреспондент «ВІСНИКА»
ФФооттоо  ааввттоорраа
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И
НЖЕНЕР$технолог
А.Хисамутдинов

возглавил молодеж$
ный совет первички
вагонного депо Лу$
ганск Донецкой ма$
гистрали в 2011$м и
тут же начал «раскру$
чивать» его работу:
ребята стали активнее
участвовать в общес$
твенной жизни, сле$
дить за соблюдением
трудовых прав и ин$
тересов молодых железнодорожников,
не стесняются затрагивать острые проб$
лемы. Например, при подведении ито$

гов выполнения колдоговора депо за
прошлый год молодой профлидер под$
нял вопрос о затянувшемся строительст$
ве цеха ТО$3, ввод в эксплуатацию кото$
рого позволит улучшить условия труда
более сотни молодых работников, вы$
нужденных в настоящее время трудиться
под открытым небом в зной и стужу.

Молодежный совет регулярно органи$
зовывает проверки социально$бытовых
условий в железнодорожном общежи$
тии. Не обходятся без молодых работни$
ков и деповские субботники: они выса$
дили 30 деревьев и 50 кустарников.

Насыщена и спортивная жизнь: в со$
ревнованиях разного уровня спортсме$
ны$деповчане неоднократно занимали

призовые места по волейболу, мини$
футболу, шахматам, теннису. А еще со$
вет поддерживает талантливых коллег: к
примеру, активисты организовали вы$
ставку картин молодой мастерицы$вы$
шивальщицы – инженера$технолога
Е.Красноперовой.

Не остаются без их внимания и опеки
ветераны депо.

В прошлом году Артем Хисамутдинов
и возглавляемый им молодежный совет
признаны лучшими в Луганской террито$
риальной профорганизации.

Наталья ВЕРБИНА, 
ведущий специалист 

Луганского теркома профсоюза

Фото из архива «ВІСНИКА»

Будни первичек•Встречи с профактивом

«У першому кварталі п. р. у
відомчих пансіонатах відпо$
чили та оздоровились 850
пенсіонерів Придніпровської
магістралі. Зокрема, у пансіо$
наті імені Ю.О. Гагаріна, що в
Євпаторії, побували 260 вете$
ранів$залізничників і 220 – у
«Феодосії», в генічеських «За$
поріжжі» і «Прибої», відповід$
но, 96 і 200 колишніх праців$
ників, ще 74 особи поправили
здоров’я у лінійній лікарні Пів$
денно$Західної магістралі, що
у селищі Клубівка на Хмель$
ниччині», – повідомив завіду$
вач відділу оргмасової і соці$
ально$побутової роботи дор$
профсожу Придніпровської
залізниці Володимир РОМА�
НЕНКО.

«Конотопська регіональна
рада ветеранів за п’ять місяців
цього року відправила на оздо$
ровлення та відпочинок 128 ве$
теранів війни та праці. Пенсіо$
нери$залізничники вдячні за
таку увагу і підтримку, адже за
будь$яких умов нам надається
можливість пролікуватись,
оздоровитись і набратись сил»,
– написала за дорученням ве$
теранів голова регіональної ра$
ди Людмила КИРСА.

О благотворительных акци$
ях, организованных моло$
дежным советом первички
Керченской дистанции пути,
рассказала его председатель,
экономист Елена СЕРЕДА:
«Ребята собрали вещи для
воспитанников городского
детдома, приобрели средства
гигиены и спортинвентарь.
Также был организован сбор
средств на лечение внучки
работницы днепропетровско$
го вокзала».

«В июне профком инфор$
мационно$вычислительного
центра Одесской железной
дороги совместно с молодеж$
ным советом организовали
детский праздник. 

Прийняли
естафету

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ Знам’янсь$
кої територіальної профор$

ганізації 21 червня делегати уро$
чисто провели на заслужений
відпочинок свого лідера, члена
Ради профспілки  О.Бондаренка,
щиро подякувавши за багато$
річну плідну роботу. Йому вру$
чено Подяку Ради профспілки (у
2002 році О.Бондаренка наго$
роджено Почесним знаком «За
заслуги перед профспілкою»).
Олександр Дмитрович, у свою
чергу, побажав профактиву на$
дійно захищати трудові права та
інтереси спілчан. 
Головою територіальної проф$
організації обрано Л.Семиніну
— заступника голови теркому,
заступником – С.Оніщенка —
провідного спеціаліста теркому.
Вітаємо колег з обранням і ба$
жаємо успіхів у відповідальній
роботі.

Время действоватьЗ  пошти  «ВІСНИКА»

КККК    ммммооооррррюююю!!!!

ААААккккцццциииияяяя

ТЕРИТОРІЯ  ПОЗИТИВУ

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

В парке им. М.Горького ре$
бят ждало немало сюрпризов
– танцы с веселыми клоунами,
встреча с героями мульт$
фильмов. Порадовали малы$
шей огромный торт, подарки
и шарики», – розповіла у лис$
ті технік, голова молодіжної
ради профорганізації ІОЦ
Одеської залізниці Юлія ЛА�
ЗАРЕНКО.

С первой декады июня более тысячи
мальчишек и девчонок – детей тружеников
Приднепровской магистрали и заводов
приехали в ведомственные детские
учреждения оздоровления

Фото 
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