
П
ЕРШЕ ЗАСІДАННЯ примирної комісії із
розгляду і вирішення трудового спору між

профспілкою залізничників і транспортних
будівельників та Кабінетом Міністрів України
відбулося 30 липня п. р. Сторону профспілки
очолював її Голова В.Ткачов, а Уряду – за2
ступник Міністра інфраструктури В.Корнієнко.

Після вирішення процедурних питань сто2
рони розпочали розгляд першої, другої та
четвертої вимог профспілки до Кабміну.

1. Скасувати рішення про перераху�
вання до Державного бюджету 30 %
чистого прибутку залізниць, а зазна�
чені кошти спрямувати на модерніза�
цію та оновлення залізничного рухо�
мого складу.
Враховуючи складність проблеми, у подальшому роз2

гляді цієї теми в рамках трудового спору вирішено зверну2
ти увагу причетних міністерств на ефективний пошук ком2
пенсаторів у випадку припинення перерахування до
Держбюджету частини чистого прибутку залізниць.

2. Внести зміни до Державного бюджету України
на 2013 рік стосовно виділення коштів залізницям
на придбання рухомого складу та модернізацію
магістральних залізничних ліній відповідно до За�
кону України «Про залізничний транспорт».
Міністерствам економічного розвитку і торгівлі та фі2

нансів доручено підготувати до наступного засідання про2
позиції щодо вирішення цього питання.

4. Прийняти рішення щодо відшкодування залізни�
цям з Державного бюджету України збитків від пе�
ревезення залізничним транспортом пільгових ка�
тегорій пасажирів, у тому числі у приміському спо�
лученні.
Міністерству соціальної політики разом з іншими учас2

никами примирної комісії рекомендовано надати пропо2
зиції щодо визначення механізму відшкодування залізни2
цям з Держбюджету збитків від перевезення пільгових ка2
тегорій пасажирів.

Наступне засідання примирної комісії відбудеться
29 серпня.

Відділ інформації Ради профспілки

Про старт дискон�
тної програми було
оголошено 5 липня
2012�го, але активна
підготовча робота
розпочалася одразу
з моменту ухвален�

ня рішення президією Ради профспілки 27 бе�
резня минулого року.

Наразі укладено 450 договорів. Програма охоп2
лює майже 1,2 тис. закладів, які надають нашим
спілчанам системні знижки на товари і послуги у
140 населених пунктах України. Власниками дис2
контних карток стали вже понад
90 тис. спілчан...

У членів нашої
профспілки є така
додаткова гарантія,
як страховий поліс
від нещасних випад�
ків на виробництві.

Завдяки плідному
співробітництву проф2
спілки зі страховою
компанією із залізнич2

ного страхування договір було укла2
дено ще у грудні 2009 року, а з 1 лип2
ня 20132го всіх працюючих спілчан за2
страховано і на випадок природної
(раптової) смерті на виробництві.

1 липня Генеральний директор Укрза2
лізниці С.Болоболін, Голова профспіл2
ки В.Ткачов і керівник програми Ні2
мецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) М.Каде підписа2
ли Меморандум про взаєморозуміння
і співпрацю щодо реалізації програми
«Консультування з ВІЛ/СНІДу та під2
тримка інституцій» (стор. 4).

9 липня Голова Федерації профспілок
транспортників України, Голова проф2
спілки В.Ткачов надіслав листа гене2
ральному директору Міжнародного
бюро праці Г.Райдеру з приводу під2
тримки ініціативи Федерації профспі2
лок України про розробку Міжнарод2
ною організацією праці Рекомендації
щодо справедливого оподаткування
заробітної плати працівників (стор. 2).

10 липня перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак взяв участь у за2
сіданні робочої комісії з організації та
підбиття підсумків галузевого змаган2
ня трудових колективів.

11 липня завідувач відділу організа2
ційної і кадрової роботи О.Гнатюк
взяв участь у зустрічі з профпрацівни2
ками й активом Іловайської територі2
альної профорганізації. 

17 липня перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак взяв участь у
трьохсторонній нараді соціальних
партнерів щодо розгляду пропози2
цій представницької сторони застра2
хованих осіб до Статуту Фонду соці2
ального страхування з тимчасової
втрати працездатності, 29 липня – у
засіданні профспілкової сторони
Правління Фонду, а 31 липня – у
засіданні Правління Фонду.

23 липня Голова Федерації профспі2
лок транспортників України, Голова
профспілки В.Ткачов взяв участь у за2
сіданні Колегії Міністерства інфра2
структури України.

24 липня відбулася робоча зустріч
Голови профспілки В.Ткачова та його
першого заступника М.Сінчака з ке2
рівництвом банку «ТРАСТ», під час
якої підписано договір про участь
фінустанови в реалізації дисконтної
програми профспілки.

25 липня у Донецьку відбулося виїз2
не засідання президії Ради профспіл2
ки. Обговорено низку актуальних пи2
тань, зокрема, про стан охорони пра2
ці в колійних машинних станціях
(стор. 3). Проаналізовано також ро2
боту дорожньої профорганізації До2
нецької залізниці з організаційно2
кадрових питань. Члени президії
опрацювали й інші поточні питання
діяльності профспілки.

29 липня перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак взяв участь у за2
сіданні спільного представницького
органу профспілок (СПО).

30 липня відбулося перше засідання
примирної комісії із розгляду і вирі2
шення колективного трудового спору
між профспілкою залізничників і
транспортних будівельників та Уря2
дом України (стор. 1).
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«За результатами перевірки правового інс2
пектора праці Ради профспілки на Південно2
Західній залізниці Анатолія Кашперовець�
кого 196 працівникам станції Фастів виплаче2
но 48 тис. грн. незаконно не нарахованої
премії за квітень п. р.», – повідомив ПРЕС�
ЦЕНТР Козятинського теркому профспілки.

«В первом полугодии по итогам проверок
в 21 структурном подразделении Красноли2
манского региона железнодорожникам воз2
вращено незаконно удержанных или невып2
лаченных 112 тыс. грн. В том числе за сверх2
урочную работу, выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника, при пе2
реводе на другую постоянную нижеоплачива2
емую работу», – проинформировала право2
вой инспектор труда Совета профсоюза на
Донецкой магистрали
Галина КАЙДАШ.

Свято
для всіх
У першу неділю серпня 

вже вдесяте (наш перший
ювілей!) відзначатимемо 

День профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України

С
ПРАВДІ, ЦЕ СВЯТО – для всіх і
для кожного спілчанина. Тож

на місцях планується провести
різноманітні масові заходи з на2
годи ювілейної річниці. Як відо2
мо, 2–4 серпня у Львові відбу�
деться VIII Спартакіада заліз�
ничників України.

Нагадуємо також, що президія
Ради профспілки запропонувала
профорганам усіх рівнів зверну2
тися до роботодавців з вимогою
безумовного виконання трудо2
вого законодавства та умов ко2
лективних договорів. 

Сьогодні у номері – матеріали
до теми…
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Дорогі спілчани, наші шановні ветерани, однодумці!
Щиро вітаю вас зі святом, яке згуртовує усіх нас в одну велику роди2

ну – Днем профспілки залізничників і транспортних будівельників
України.

Наш непростий час постійно вимагає пошуку нових шляхів щодо за2
хисту трудових прав та інтересів спілчан, вирішення актуальних проблем,
здійснення конкретних справ сьогодні і роботи на перспективу. Тож
профспілка успішно реалізує існуючі та нові соціальні ініціативи, зокрема,

переваги дисконтної програми й суттєву економію своїх коштів уже від2
чули на собі багато спілчан з усіх куточків України.

З нагоди нашого спільного свята бажаю всім нам міцного здоров’я,
добробуту і злагоди у родинах, успіхів у добрих починаннях і впевненос2
ті у завтрашньому дні.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Згуртуймося, відстоюючи права людини праці!

Соціальні  програми  профспілки
втілюються  у  життя

ЦИФРИ

млн. грн. – таку суму незаконно утри2
маних або недоплачених коштів по2
вернуто працівникам у першому пів2
річчі 20132го на вимогу правової
інспекції праці Ради профспілки.

Робота правової інспекції праці 
Ради профспілки 

за підсумками першого півріччя
Захищено трудові права та інтереси
12,4 тис. спілчан, в тому числі вісь2

мох працівників – у судах всіх рівнів, а
два матеріали передано до прокуратури.

Перевірено 406 структурних підрозді2
лів і підприємств залізничного транс2

порту та внесено роботодавцям 360 подань
з 2,4 тис. вимог щодо усунення порушень
трудового законодавства. Майже 90 % по2
дань виконано. До адміністративної відпо2
відальності притягнуто 11 посадових осіб.

Надано понад 5 тис. юридичних кон2
сультацій, розглянуто 161 письмове

звернення членів профспілки.

3,7

Стор. 2, 3

Ми  поряд  у  потрібну  мить

ФАКТИ

ЦІКАВО ЗНАТИ

Складний шлях примирення 

Тарифні ставки і посадові оклади залізничників
підвищено з 1 серпня на 5 %

Перевірено 459 структурних підрозділів і підпри2
ємств залізничного транспорту, в тому числі 74 –

разом з органами держнагляду та відомчого контролю за
охороною праці, а також взято участь у спеціальному
розслідування 35 нещасних випадків на виробництві.

Виявлено майже 3,9 тис. порушень вимог норма2

В
ІДПОВІДНИЙ наказ № 2382Ц підписано Генеральним
директором Укрзалізниці Сергієм БОЛОБОЛІНИМ

29 липня п. р. за погодженням з профспілкою залізничників
і транспортних будівельників України.

Тож це вже друге підвищення у цьому році, попереднє –
на 5 % – відбулося у червні. 

Нагадуємо, що однією з вимог профспілки до Укрза2
лізниці, що висунуто президією Ради профспілки 9 січ2

ня п. р., було підвищення тарифних ставок і посадових
окладів залізничників. У заходах Укрзалізниці з вико2
нання вимог профспілки заплановано: «Здійснити про2
тягом року підвищення годинних тарифних ставок і по2
садових окладів на 15,8 %», тобто тричі по 5 %. Це
питання Рада профспілки тримає на постійному конт2
ролі. 

Конструктивний соціальний діалог дає результати.

Трудовий спір: перший раунд•

У номер!•
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Вперше на сторінках газети постійна руб2
рика «Профспілка допомогла» з’явила2
ся 25 лютого 2011 року в № 3 (566).

Професійний недержавний пенсій�
ний фонд «Магістраль» було засно�
вано нашою профспілкою у 2006 році
з метою додаткового пенсійного за�
безпечення працівників галузі. 

Сьогодні загальна кількість учасників –
майже 74 тис. осіб. Активи фонду фор2

муються за рахунок внесків до пенсійного фонду та інвестиційного
прибутку, і наразі вони становлять близько 2 млн грн.

Профспілка веде постійні переговори з роботодавцями щодо їх
участі у формуванні додаткової пенсії для залізничників, відповідне
доповнення внесено до Галузевої угоди. У 20132му на вимогу проф2
спілки Укрзалізниця запланувала виділення 18 млн грн. на пенсійне
забезпечення залізничників, що затверджено фінпланом на поточ2
ний рік.

Робота технічної інспекції праці Ради профспілки  за підсумками першого півріччя
тивних актів. Роботодавцям, органам управління та нагля2
ду, комісіям з трудових спорів, прокуратурі тощо надісла2
но 254 подання, із них 236 вирішено позитивно, тобто на
користь працівників.

Розглянуто 364 письмових та усних звернень членів проф2
спілки з питань охорони праці, вирішено позитивно – 331.

Під час першого засідання примирної комісії
30 липня 2013 р. 
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Есть результат. Ощутимый

Г
ОЛОВА профспілки Вадим
Ткачов уклав відповідні уго2

ди з оператором мобільних по2
слуг Life (ТОВ «Астеліт»).

Ми не уявляємо життя без мо2
більного телефону і передбачає2
мо в сімейному бюджеті щомі2
сячні витрати на цей вид зв’язку.
Відтепер, завдяки профспілці,
спілчани за бажанням зможуть
суттєво економити і на цьому. І
це – наступний крок нашої
профспілки щодо економії кош2
тів спілчан. Так, у рамках дис2
контної програми розпочина2
ється реалізація нового масш2
табного соціального проекту – зі
створення єдиної профспілкової
мережі мобільного зв’язку. На2
гадуємо, що рішення про це бу2
ло ухвалено президією Ради
профспілки 21 травня 2013 року.

До цієї мережі можуть долучи2
тися не лише профпрацівники й
активісти, але й усі спілчани за
бажанням, а також члени їх сім’ї
та друзі.

Члени нашої профспілки от2
римають конкретні переваги:
знижку 10 % на абонплату; без2

коштовне спілкування всереди2
ні корпорації та мережі Life; ви2
гідні тарифи на дзвінки іншим
операторам та інтернет, смс та
ммс послуги; безкоштовний
стартовий пакет для себе та
близьких; одержання опера2
тивної інформації про діяль2
ність профспілки, зокрема, но2
вин дисконтної програми тощо. 

Спілчани можуть самі оперу2
вати своїми витратами, обрав2
ши лише ті послуги та їх обсяги,
які їм необхідні.

Детальніше про пільгові та2
рифи та інші привілеї від Life
саме для членів нашої проф2
спілки читайте у наступному
номері «ВІСНИКА».

ДО ТЕМИ

Значні переваги отримує і са2
ма профспілка. Це економія
коштів профбюджету, ство2
рення незалежного каналу
зв’язку, можливість викори2
стання сучасних засобів ко2
мунікації, тобто оперативне
інформування членів проф2
спілки про актуальні новини.

В
ЫЯВЛЕННЫЕ специалистами
Одесского дорпрофсожа на2

рушения и высказанные в ходе
проверок замечания, касающи2
еся оплаты труда работников, по2
служили для руководства и спе2
циалистов Знаменской дирекции
железнодорожных перевозок ос2
новой для дальнейшего совер2
шенствования организации ра2
боты в данном направлении. Был
предпринят ряд мер организа2
ционного и методического ха2
рактера, отмечено на заседании
президиума дорпрофсожа в хо2
де обсуждения выполнения ра2
нее принятого постановления.

Прежде всего, внесены изме2
нения и дополнения в соответст2
вующие приложения к коллек2

Н
А ВЫЕЗДНОМ заседании президиума дор2
профсожа Донецкой магистрали, состояв2

шемся в Дебальцево, рассмотрено положение
дел с соблюдением законодательства о труде
в структурных подразделениях региона и роль
профкомов в защите трудовых прав работни2
ков.

Заседанию предшествовала комплексная
проверка с участием правовых инспекторов
труда. Некоторым руководителям пришлось
давать пояснения по поводу допущенных на2

рушений и о принимаемых мерах по их пред2
упреждению в дальнейшем.

Хозяйственным руководителям рекомендо2
вано устранить все выявленные нарушения,
повысить ответственность причастных работ2
ников, осуществлять действенные профилак2
тические меры, а Дебальцевскому теркому –
установить полноценный контроль.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, главный правовой
инспектор труда Совета профсоюза 

на Донецкой железной дороге

нитарно2бытовые условия: вагон2рес2
торан, вагон2душевая и цистерна2тер2
мос  для питьевой воды. К слову, снаб2
жение водой по мере необходимости
осуществлялось пожарным поездом
Кондрашевская2Новая, путейцы обес2
печивались и бутилированной питье2
вой водой, горячим питанием, в том
числе и во время работы на перегонах.
Не наблюдалось проблем и с постель2

ным бельем — в наличии был необхо2
димый запас чистых комплектов.

В нормальных условиях, с баней и
сушилкой, проживали командирован2
ные работники ПМС Дебальцево в трех
вагонах по станции Лутугино.

Общая проблема для турных вагонов
– электропитание: в большинстве из
них отсутствует стационарное вагонное
освещение, электропроводка выполне2

на с нарушением существующих норм,
сама система непродуманна. Время ра2
боты аккумуляторов, питающих вагон,
ограничено, а по его истечению работ2
ники пытаются самостоятельно решить
вопрос при помощи удлинителей, пе2
реносных светильников и проч., нару2
шая при этом правила электробезопас2
ности.

Комиссия сделала жесткие выводы

в отношении турных вагонов Старо2
бельской ПМС: они не пригодны для
жилья – в них полностью отсутствуют
санитарно2бытовые условия. Терком
профсоюза настаивает: вопрос требует
не поверхностного решения.

Владимир СОБОЛЕВ,
технический инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

Ініціатива•За справедливе оподаткування зарплати!
Н

АША профспілка підтри2
мала ініціативу Федерації

профспілок України про роз2
робку Міжнародною організа2
цією праці (МОП) Рекомендації
щодо справедливого оподатку2
вання заробітної плати і з цього
приводу надіслала листа гене2
ральному директору Міжна2
родного бюро праці Г.Райдеру.

Йдеться про пропозицію
МОП ухвалити документ, який
на міжнародному та національ2
ному рівнях сприятиме реаліза2
ції справедливого оподаткуван2
ня заробітної плати. Головними
його принципами є: звільнення
від оподаткування мінімально2
го рівня доходу працівника та
членів його сім’ї; припинення
дискримінації в оподаткуванні
трудових прибутків; звільнення
від оподаткування витрат на за2

безпечення професійної конку2
рентності і трудової реабілітації
(освіту, медичні послуги, при2
дбання житла у межах життєво
необхідних норм).

«Документ повинен відіграти
важливу роль у викоріненні бід2
ності серед працюючих і досяг2
ненні соціальної справедливос2
ті. Тому пропонуємо Адмініст2
ративній ради включити у поря2
док денний розгляд пропозиції
Федерації профспілок України
про розробку Рекомендації
МОП щодо справедливого опо2
даткування заробітної плати», –
наголошено у листі Голови Фе2
дерації профспілок транспорт2
ників України, Голови проф2
спілки залізничників і транспор2
тних будівельників В.Ткачова.

Відділ інформації 
Ради профспілки  

ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ «ЗА РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ» нагороджено:

ПУГАЧА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, начальника Івано2Франківської
дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці – за плідну
співпрацю з теркомом щодо захисту соціально2економічних прав
працівників, результативну діяльність у реалізації положень Галузе2
вої угоди і колдоговорів, сприяння профорганізаціям у виконанні
статутних завдань профспілки та особисті заслуги з відстоювання ін2
тересів трудових колективів регіону в органах місцевого само2
врядування.

тивному договору и пункт Пра2
вил внутреннего трудового рас2
порядка дирекции (по расши2
рению категорий работников,
связанных с разъездным харак2
тером работы, и установлению
362часовой рабочей недели по2
ездным диспетчерам вместо
402часовой).

Разработан «Порядок оплаты
проезда работников Знамен2
ской дирекции железнодорож2
ных перевозок по служебным
надобностям во внутреннем и
межгосударственном сообще2
нии».

На постоянной основе нала2
жена работа железнодорожно2

го вагона для доставки на ли2
нейные станции спецодежды и
различных материалов вместо
неправомерного использова2
ния в этих целях личного транс2
порта работников без установ2
ления и выплаты соответствую2
щей компенсации.

На технических занятиях с
начальниками станций доско2
нально изучено Положение о
премировании за основные ре2
зультаты хозяйственной де2
ятельности, порядок составле2
ния графиков работы и оплаты
технических занятий, учета ра2
бочего времени и другие акту2
альные вопросы.

Отменен ряд незаконно из2
данных приказов и приняты
конкретные меры по улучше2
нию оплаты труда железнодо2
рожников.

Работникам дирекции вы2
плачено незаконно удержан2
ных или недоплаченных
9,8 тыс. грн.

Таков результат выполнения
Знаменской дирекцией желез2
нодорожных перевозок поста2
новления Одесского дорпроф2
сожа.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом

социально2экономических
отношений 

Одесского дорпрофсожа

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ЦИФРА

тис. грн. – таку суму не2
законно утриманих або
недоплачених коштів по2
вернуто працівникам
структурних підрозділів
Іловайського регіону у
першому півріччі 20132го
на вимогу правового інс2
пектора праці Ради
профспілки на Донецькій
залізниці Віктора Чер�
нятьєва. Він захистив за
цей період 173 спілчан, а
також підготував 12 по2
зовних заяв до суду із за2
хисту трудових інтересів
залізничників.
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Где  в  командировке жить  хорошо?

За нарушения спрос строгий

Добиваемся справедливости 

Актуальная тема•

Дисконтна програма: нові можливості•
Створюється  єдина 

корпоративна  профспілкова 
мережа  мобільного  зв’язку

«По требованию правового
инспектора труда Совета проф2
союза на Донецкой дороге Га�
лины Кайдаш четырем работ2
никам промывочно2пропароч2
ной станции Новозолотаревка
вагонного депо Красный Лиман
выплачено по 1,8 тыс. грн. су2
точных расходов за первый ме2
сяц обучения смежным про2
фессиям в Краснолиманском
центре профессионального
развития персонала. Эти суммы
не были ранее выплачены ад2
министрацией под предлогом
того, что обучение проходит по
месту нахождения основного
предприятия», – проинформи2
ровал ПРЕСС�ЦЕНТР Красно�
лиманского теркома проф�
союза.

«На вимогу профкому 21 пра2
цівнику Хутір2Михайлівської
дистанції колії проведено до2
плату на суму 3,7 тис. грн. за
роботу в шкідливих умовах
праці у квітні2травні п. р.», –
розповіла голова профорга2
нізації Хутір2Михайлівської
дистанції колії Марина
ДЕМЧЕНКО.

С
ОСТОЯНИЕ ТУРНЫХ ВАГОНОВ путе2
вых машинных станций и условия

проживания в них командированных
работников проверила совместная ко2
миссия Луганского теркома профсою2
за и дирекции железнодорожных пе2
ревозок.

На момент проверки по станции Ком2
мунарск в двух вагонах проживали
40 работников ПМС Майорская, для
которых были созданы нормальные са2

П
О ИНИЦИАТИВЕ администрации оборудован
уголок отдыха для наших работников. Теперь

в жаркий трудовой день можно выйти из душных
цехов и кабинетов и провести на открытой пло2
щадке обеденный перерыв на свежем воздухе —
за удобными столиками в тени зонтов. А игра в
шашки, шахматы и нарды (спортинвентарь приоб2
рел профком) не только позволяет скрасить вре2
мя, но сближает коллектив, способствует хороше2
му настроению, а значит и успешной работе.

Елена ДАНЬКО, инженер, 
председатель молодежного совета первички

ремонтно2эксплуатационного 
вагонного депо Конотоп

К
ТО И КАК отдыхает в свободное время – дело личное. Локо2
мотивная же бригада должна отдыхать по определению, и

это закон. Медосмотры до и после рейса, сон, питание, санита2
рия – все это обязательно.

Дом отдыха локомотивных бригад Помошной без преувеличе2
ния – уголок здоровья и спокойствия. 

Уютный, чистый, с отдельной комнатой приема пищи, где не2
сколько столиков и все удобства. И здесь всегда тишина, хотя, по
заверению дежурной, в корпусе отдыхает не один железнодо2

рожник: «Спят ребята перед
напряженной сменой…».

В номере должна отды2
хать одна локомотивная
бригада – машинист и его
помощник. Исключение –
трехместный, в котором располагается еще и стажер.

Павел ЯРОЦКИЙ, корреспондент газеты 
«Чорноморський гудок» (для «ВІСНИКА»).  ФФооттоо  ааввттоорраа

П
РАВОВАЯ инспекция тру2
да Совета профсоюза на

Одесской дороге (Знамен2
ский регион) в первом полу2
годии проверила 18 структур2
ных подразделений региона и
внесла 18 предложений по
устранению более 100 выяв2
ленных нарушений трудовых
прав работников. По итогам
проверок 38 членам профсо2
юза возвращено недоплачен2
ных более 30 тыс. грн.

По требованию правовой
инспекции в отчетном перио2
де отменено или приведено в
соответствие с законодатель2
ством семь приказов соци2
ально2экономического на2
правления, в том числе при
привлечении работников к
дисциплинарной ответствен2
ности, неправомерном лише2

нии их премиальных выплат. 
Так, в локомотивном депо

Помошная технику Л.Бурлаке
без предварительного согла2
сия профкома, членом которо2
го она является, был объявлен
выговор. Незаконно изданный
приказ отменен, ей возвраще2
но 423 грн. премии. Справед2
ливость восторжествовала и в
отношении необоснованно
лишенных премий работников
вагонного депо Знаменка: сле2
саря Г.Кильденберг (168 грн.),
токаря В.Билоголового (730
грн.), проводника О.Камин2
ской (167 грн.). Слесарю локо2
мотивного депо Знаменка
В.Клименко возвращено 489
грн., а мастерам Знаменской
дистанции пути А.Воловецко2
му и С.Мазуру – 434 грн. и
413 грн. соответственно.

98 членам профсоюза пре2
доставлены консультации по
вопросам оплаты труда, пре2
доставления отпусков, со2
блюдения режима труда и
отдыха, премирования, вы2
платы единовременного по2
собия при увольнении на
пенсию впервые, приема и
увольнения и другим. 

С целью широкого инфор2
мирования и оказания практи2
ческой правовой помощи
профорганизациям на узлах
проведено три «Дня трудового
права», что позволило в опе2
ративном порядке решать во2
просы соблюдения трудового
законодательства и обучения
профактива и специалистов.

Евгений CТОРОЖЕНКО,
правовой инспектор труда

Совета профсоюза на  
Одесской железной дороге

Производственный быт — забота общая•

«Все есть для отдыха...»
Фото РРууссллааннаа  ДДВВООЙЙННООВВАА

Фотофакт

Соціальний діалог•

НАШІ ПАРТНЕРИ
м. Бахмач: піцерія – знижка 5 % на всю продукцію.

м. Харків: спортивне екіпірування й аксесуари «Тайм» –
знижка 5–10 % на спортивні товари – одяг, взуття, інвентар.

м. Чернівці: туристичні послуги RAFT.com.ua – знижка 5 % на
відпочинок (мандрівки по Карпатах, скелелазіння, піші маршрути тощо).

м. Ясинувата: магазин «Русь», вул. Орджонікідзе, 122 – знижка 5 %
на канцелярію, побутову техніку.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•
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Н
А ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ РАДИ
профспілки з розгляду під2
сумків вивчення протягом

першого півріччя 20132го стану охо2
рони праці в колійних машинних
станціях відзначено, що, незважаю2
чи на проведення конкретних захо2
дів, права залізничників на здорові
та безпечні умови праці забезпечу2
ються не повністю.

Так, на підприємствах Головного
управління колійного господарства
Укрзалізниці за цей період допуще2
но 16 нещасних випадків, що підля2
гають обліку, в тому числі три – зі
смертельним і чотири – з інвалід2
ним наслідками. Ці сумні показники
за такий самий період 20122го були
нижчими.

Аналогічна ситуація й у колійних
машинних станціях.

Аналіз свідчить, що більшість не2
щасних випадків сталися, перш за
все, з організаційних причин – че2
рез невиконання вимог відповідних
інструкцій, порушення технологіч2
ного процесу, невикористання по2
терпілими засобів індивідуального
захисту, порушення вимог норма2
тивних актів з охорони праці, низьку
трудову і виробничу дисципліну.

І це при тому, що за шість місяців
цього року в цілому по Главку на за2
ходи з охорони праці витрачено
25,2 млн грн. при плані 23,1 млн грн.

Друга нелогічність. Як показали
перевірки, в окремих колійних стан2
ціях заходи з охорони праці колек2
тивних договорів не виконуються…
через відсутність фінансування.

Наведено конкретні приклади,
зокрема, в КМС29 Дебальцеве ком2
плексні заходи не реалізовано в
2012 році на 109 тис. грн. за такими
пунктами, як придбання діелектрич2
них рукавиць, інструменту, понижу2
ючого трансформатора, пральних
машин, кондиціонерів тощо.

Низькими темпами у КМС прово2
диться робота щодо створення без2
печних і нешкідливих умов праці,
належних виробничих і санітарно2
побутових умов, приведення робо2
чих місць у відповідність до існую2
чих норм.

У колійному господарстві працю2
ють 44,2 тис. працівників, із них
2,2 тис. – жінки, які зайняті в умо2
вах, що не відповідають санітарно2
гігієнічним нормам за результатами
атестації робочих місць.

У КМС2132 Південної залізниці не
атестовано робоче місце монтера
колії (атестація проводилась тільки
при роботі з пневмоінструментом).

Обурює той факт, що працівни2
кам окремих колійних машинних
станцій безпідставно зменшуються

пільги та компенсації за роботу у
шкідливих і важких умовах. Пору2
шення колдоговорів і трудового за2
конодавства виявлено майже у всіх
перевірених КМС на Придніпровсь2
кій, Донецькій, Одеській, Львівській
та Південній залізницях.

Так, сигналістам, машиністам за2
лізнично2будівельних машин КМС26,
складачам поїздів КМС2237 При2
дніпровської магистралі, електро2
зварникам КМС2191 Донецької не
проводяться встановлені доплати за
результатами атестації робочих
місць, а працівникам КМС2124
Львівської такі виплати не здійсню2
валися у жовтні і листопаді минуло2
го року. В табелі обліку робочого ча2
су працівників Іловайської КМС
взагалі відсутня кількість годин, за
які проводиться відповідна доплата
в розмірах, встановлених атестацій2
ною комісією.

Не надаються додаткові відпустки
за роботу зі шкідливими і важкими
умовами та за особливий характер
праці водіям автотранспортних за2
собів КМС2191 Донецької залізниці,
машиністам (помічникам машиніс2
та) колійних машин ВПО, ВПРС, УК,
УКСП, МПД, бульдозера, автогрей2
дера, козлового крана, монтерам
колії, комплектувальнику виробів
КМС2127 і КМС2128 Одеської заліз2
ниці, крім того, вони не забезпечу2
ються молоком або рівноцінними
харчовими продуктами.

Санітарно2побутові приміщення
та житлові (турні) вагони в багатьох
колійних машинних станціях знахо2
дяться, на превеликий жаль, у неза2
довільному стані. Не вирішується
питання із забезпеченням вагонів
обладнанням для приготування їжі,
відсутні освітлення, гаряче водопос2
тачання, необхідні меблі, не облад2
нано кімнати гігієни жінки.

У КМС не організовано хімочи2
щення, прання та необхідний ре2
монт засобів індивідуального захис2
ту, натомість працівникам видається
порошок для прання ЗІЗ у домашніх
умовах (!). Мило господарське, яке
видається працівникам КМС на
Придніпровській і Донецькій заліз2
ницях, низької якості. Працівники
несвоєчасно і в неповному обсязі
забезпечуються спецвзуттям і засо2
бами захисту за централізованими
поставками.

У колдоговорах немає переліків
професій і посад працівників, яким
безоплатно, понад установлені нор2
ми, видається спецодяг, спецвзуття,
мило, а також відсутні зобов’язання
адміністрації щодо фінансування та
проведення атестації робочих
місць.

Слід відзначити, що служби охо2
рони праці КМС не в повному обся2
зі забезпечені необхідними норма2
тивно2правовими актами з питань
охорони праці та електронними за2
собами зв’язку (e2mail, «Lotus Notes»).

Як виявилося у ході перевірок,
Головним управлінням колійного
господарства, залізницями, їх служ2
бами колії недостатньо приділяєть2
ся уваги створенню здорових і без2
печних умов праці, профілактиці
виробничого травматизму, надан2
ню працівникам пільг і компенсацій
за роботу в несприятливих умовах
за результатами атестації робочих
місць. На недостатньому рівні конт2
ролюється питання щодо надання
працівникам пільг і компенсацій за
важкі і шкідливі умови і Головним
управлінням охорони і організації
праці Укрзалізниці, відповідними
службами залізниць.

Водночас дорожні, територіальні,
об’єднані та первинні профорганіза2
ції недостатньо реалізують свої пов2
новаження для здійснення дієвого
громадського контролю за дотри2
манням керівниками КМС законо2
давства про охорону праці.

В
РАХОВУЮЧИ аналітичні ма2
теріали та результат принци2
пового обговорення даної те2

ми, президія Ради профспілки ви2
знала роботу керівництва Головно2
го управління колійного господарст2
ва Укрзалізниці, залізниць, служб
колії, колійних машинних стацій за2
лізниць із профілактики виробничо2
го травматизму, створення безпеч2
них і нешкідливих умов праці, на2
дання працівникам пільг і компен2
сацій за результатами атестації ро2
бочих місць незадовільною.

Керівництву Главку і начальни2
кам залізниць запропоновано:

проаналізувати причини не2
щасних випадків та випадків рапто2
вої смерті працівників на виробниц2
тві і розробити додаткові заходи
щодо поліпшення стану охорони
праці, профілактики виробничого
травматизму у господарстві;

розробити і затвердити на
2013–2014 роки у колійних машин2
них станціях залізниць програму
поліпшення стану санітарно2побу2
тових приміщень і підвищення
якості побутового обслуговування
працівників на виробництві, а та2
кож окремо — програму щодо при2
ведення жилих (турних) вагонів ви2
робничо2побутового призначення у
відповідність до вимог норматив2
них актів;

вирішити питання щодо орга2
нізації на залізницях хімочищення,

прання та ремонту засобів індивіду2
ального захисту;

провести розрахунки з праців2
никами, яким в порушення законо2
давства не встановлено і не надано
додаткові відпустки за роботу зі
шкідливими і важкими умовами
праці згідно з атестацією робочих
місць та за особливий характер праці;

нарахувати і виплатити, по2
чинаючи з 2012 року, доплату за ро2
боту у важких і шкідливих умовах
праці згідно з результатами атестації
робочих місць працівникам КМС
Придніпровської, Донецької,
Львівської залізниць;

зробити перерахунки доплат
за умови праці з 1 січня 2013 року
працівникам КМС2191 Донецької за2
лізниці, яким такі доплати не прово2
дилися.

Головному управлінню колій�
ного господарства Укрзалізни�
ці, залізницям запропоновано
до 1 жовтня 2013 року поін�
формувати Раду профспілки
про хід виконання цієї поста�
нови, зокрема, про проведені
розрахунки з працівниками.
Керівництву Укрзалізниці запро2

поновано, починаючи з 2014 року,
вилучити з централізованих поста2
вок через ДП «Укрзалізничпостач»
спецвзуття, жилети сигнальні зі світ2
ловідбивальними смугами, жилети
сигнальні, рукавиці комбіновані та
передати функції щодо їх закупівлі
на залізниці і поінформувати Раду
профспілки про прийняте рішення
до 1 листопада п. р.

Головному управлінню охорони
та організації праці Укрзалізниці ре2
комендовано при перевірках струк2
турних підрозділів колійного госпо2
дарства посилити контроль за вико2
нанням заходів, передбачених ко2
лективними договорами та спрямо2
ваних на усунення причин нещас2
них випадків, своєчасним і пра2
вильним наданням працівникам
пільг і компенсацій за роботу у важ2
ких та шкідливих умовах.

Дорожні, територіальні, об’єднані
та комітети первинних профоргані2
зацій мають встановити дієвий гро2
мадський контроль за своєчасним
проведенням атестації робочих
місць за умовами праці у структур2
них підрозділах на відповідність
нормативно2правовим актам з охо2
рони праці, наданням працівникам
у повному обсязі пільг і компенсацій
за роботу зі шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий ха2
рактер праці.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Н
ЕПРОСТО решались задачи в
условиях сложной социально2

экономической ситуации в стране,
подчеркнуто на отчетной конферен2
ции Луганской территориальной
профорганизации. Ведь общеизвест2
но, что из2за значительного падения
объемов работ для железнодорожни2
ков был введен режим неполной тру2
довой недели, они вынуждены были
уходить в отпуска без сохранения за2
работной платы и т. д. При этом про2
должался процесс реформирования
железнодорожного транспорта. Тем
не менее, первостепенные задачи
профорганов заключались в том, что2
бы не допустить массового сокраще2
ния людей, сохранить социальные га2
рантии, предусмотренные Отрасле2
вым соглашением и колдоговорами,
осуществлять постоянный контроль за
соблюдением трудового законода2
тельства в вопросах режима труда и
отдыха, оплаты труда. Сегодня акту2
альный вопрос, вызывающий соци2
альное напряжение в трудовых кол2
лективах, – занятость работников.
Ведь оптимизация потребовала пере2
смотра штатного расписания и осво2
бождения части железнодорожни2
ков, которым предлагаются и пре2

доставляются другие места работы.
Так вот, благодаря активным дей2

ствиям внештатной правовой ин2
спекции труда теркома профсоюза
своевременно пресекаются наруше2
ния законодательства о труде. В пер2
вом полугодии защищены права
848 работников, им возвращено не2
законно удержанных или невыпла2
ченных без малого 312 тыс. грн.

Целенаправленно решались вопро2
сы создания здоровых и безопасных
условий труда. По результатам прове2
рок технического инспектора труда
Совета профсоюза на Донецкой
дороге совместно с представителями
органов госнадзора выданы представ2
ления для устранения 470 нарушений.
Организована работа 368 обществен2
ных инспекторов по охране труда.

Однако, несмотря на профилакти2
ческие мероприятия, за отчетный пе2
риод  допущено шесть случаев про2
изводственного травматизма, из них
три – с инвалидным исходом. Всем
пострадавшим выплачена профсо2
юзная страховка (от двух до девяти
тыс. грн. на общую сумму 32 тыс.
грн.). Профорганы контролировали

проведение аттестации рабочих
мест, состояние турных вагонов и са2
нитарно2бытовых помещений, обес2
печение работников спецодеждой,
моющими средствами и другими
СИЗ, спецпитанием. Также терком
держит на контроле строительство
цеха ТО23 в вагонном депо Луганск и
обеспечение теплом отделенческой
больницы на станции Луганск.

И по2прежнему главными остают2
ся вопросы сохранения достойного
уровня зарплаты, обеспечения ка2
чественной и удобной спецодеждой,
запчастями и материалами, созда2
ния нормальных условий труда,
обеспечения жильем…

Что ж, участниками конференции
при положительно оцененной работе
теркома были подняты насущные
проблемы. Критические замечания и
предложения, высказанные делега2
тами, обобщены и по ним уже разра2
ботаны конкретные мероприятия. В
частности, направлены соответствую2
щие предложения руководителям
структурных подразделений дороги.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Луганского теркома профсоюза

Питання принципове: охорона праці не має бути незадовільною

Залізничний транспорт 4036,8 3841,0

Транспорт у цілому 3635,0 3524,0
Промисловість 3733,0 3664,0

В галузях народного 
господарства 3380,0 3181,0

Червень З початку
року

«Профком Криничанской
дистанции пути отстоял права
23 работников цеха рельсовой
дефектоскопии, которым до2
плачено более 6,4 тыс. грн. за
работу в выходные дни. По
этой же причине была произ2
ведена доплата 3,1 тыс. грн. че2
тырем иловайским путейцам и
4,6 тыс. грн. двум работникам
станции Горловка. Профком
станции Иловайск защитил
права 5 членов профсоюза, им
возвращено 4,3 тыс. грн., в т. ч.
305 грн. – составителю поез2
дов за 19 часов работы в празд2
ничные дни. Удовлетворены
администрацией и оба предло2
жения профкома Иловайского
строительно2монтажного экс2
плуатационного управления:
защищены трудовые интересы
4 работников, им возвращено
незаконно удержанных или не2
доплаченных почти 7,5 тыс.
грн.», – сообщил правовой ин2
спектор труда Совета профсо2
юза на Донецкой железной до2
роге Виктор ЧЕРНЯТЬЕВ.

ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ

Донецька 4265,8 3926,3
Львівська 3847,5 3501,2
Одеська 3989,4 3846,0
Південна 3864,3 3896,9
Південно2Західна 4222,8 4012,6
Придніпровська 3948,1 3833,1
По залізницях 4036,8 3841,0 

Залізниця З початку
2013 рокуЧервень

Індекс споживчих цін у червні — 100,0 %, з
початку року — 100,2 %.

Інформацію підготовлено за даними управлін2
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

У  літопис  профспілки•
З  НАГОДИ ДНЯ  ПРОФСПІЛКИ 

нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ЗАПОРОЖЦЕВА Анатолія Ми2
хайловича – голову профорганіза2
ції вагонного депо Дебальцеве2

Сортувальне Донецької залізниці;
ЗАНІКА Володимира Васильовича – заступни2

ка голови Куп’янської територіальної профорга2
нізації;

КАРЛОВУ Світлану Станіславівну — правового
інспектора праці Ради профспілки на
Придніпровській залізниці;

ЛУГОША Івана Івановича – чергового по депо,
голову профорганізації моторвагонного депо Ко2
ролево Львівської залізниці;

ПОПЛАВСЬКОГО Георгія Михайловича —
голову профорганізації локомотивного депо
Гречани Південно2Західної залізниці;

ШУЛЬГУ В’ячеслава Володимировича – голову
профорганізації ДП «Український державний
центр залізничних рефрижераторних переве2
зень».

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

ВАКУЛІНУ Олену Леонідівну – го2
лову профорганізації станції Мики2
тівка Донецької залізниці;

ВОРОНОВА Олександра Миколайовича – тех2
нічного інспектора праці Ради профспілки на Пів2
денній залізниці;

ГАВРИЛЕНКА Сергія Миколайовича — помічни2
ка начальника Пологівської дистанції колії з кад2
рових та соціальних питань Придніпровської
залізниці, голову профорганізації;

ГЕРУСА Валентина Тадейовича – слюсаря2елек2
трика, заступника голови профорганізації паса2
жирського вагонного депо Львів;

КРЯЧКО Світлану Анатоліївну — завідувача
хіміко2технічної лабораторії,  голову профорга2
нізації Керченського локомотивного депо При2
дніпровської залізниці;

КУЛЬБАКУ Василя Олександровича – началь2
ника ремонтно2технологічної дільниці, голову
профорганізації Основ’янської дистанції сигналі2
зації та зв’язку Південної залізниці;

МАКАРОВУ Ольгу Іванівну – бухгалтера Шев2
ченківского теркому профспілки;

СЛАБОУС Ірину Миколаївну – голову профор2
ганізації станції Попасна Донецької залізниці;

СТЕФАНОВА Бориса Едуардовича – голову
профорганізації Смілянського електромеханічного
заводу.

Середня  заробітна плата 
працівників (грн.)

Выводы с последствиями…

11 серпня — 
День будівельника
Шановні друзі, щиро вітаю вас із профе�

сійним святом – Днем будівельника!
Ваша праця надзвичайно корисна для галу2

зі, ви освоюєте сучасні технології, щоб постій2
но вдосконалювати процес будівництва й об2
лаштування транспортних об’єктів, надаючи їм
не лише надійності й міцності, а й привабли2
вості.

Бажаю вам здоров’я, родинного затишку,
професійних здобутків, щедрої долі і всіляких
гараздів.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників

України, Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України



У
КОНОТОПСЬКІЙ колійній машинній
станції проводиться помітна робота з

покращання умов виробничого побуту.
Внесено до плану капітальних робіт ре2
монт та реконструкцію гардеробних, ду2
шових, роздягальні, забезпечення побу2
товими приладами. Закінчується ремонт
кімнати відпочинку зі встановленням те2
нісного столу. Для працівників колійної
колони № 2, які постійно працюють на лі2
нії, придбано спортінвентар для активно2
го дозвілля.

Безпосередню участь у цій роботі бе2
руть і наші ініціативні профактивісти.
Приміром, завдяки старанню і наполег2
ливості профгрупорга цеху монтажу ко2
лійної решітки Я.Павлюка, побутова кім2

ната забезпечена всім необхідним: є мік2
рохвильова піч, електрочайники, елект2
роконвектор. Адже одним з головних за2
вдань профгрупа вважає питання поліп2
шення умов праці та виробничого побуту
працівників. Ярослав дбає про людей, ра2
діє успіхам колег, допомагає в складних
ситуаціях, є наставником, порадником і
другом. Тому не дивно, що товариші до2
віряють саме йому захищати свої права та
інтереси.

Професіоналізм, досвідченість, сумлінна
праця Я.ПАВЛЮКА (на знімку праворуч) не
лишилися непоміченими й адміністрацією:
нещодавно активіста нагороджено знаком
«За доблесну працю на Південно2Західній

залізниці» та грошовою винагородою. Тож
наш профгрупорг – справжній лідер.

Ц
ЬОГОРІЧ близько 600 дітей працівни2
ків Львівської магістралі планується

оздоровити в дитячо2
му центрі «Чайка» в
Лазурному на Херсон2
щині. Заклад у 20132му
набув статусу дитячо2
го санаторію, тож його
відпочивальники за
показаннями прохо2
дять повноцінний курс
лікування та оздоров2
лення.

У першу та другу зміни вже насолоди2
лися відпочинком понад 450 дітлахів.
Для безпечної їх доставки в оздоровни2
цю та назад було сформовано спеціальні
потяги, а супровід забезпечували проф2
працівники, медики і представники
ВОХР. Канікули для школярів проходять
змістовно і з користю, адже тематична

зміна «Літо з англійською» ще з минулого
року стала родзинкою цього закладу. Ни2

ні волонтери із Корпу2
су миру також навча2
ють юних відпочи2
вальників іноземної.

Відкрив свої двері
для дітвори й «Екс2
прес», що в Олександ2
рії на Рівненщині. Там
упродовж липня2сер2
пня наберуться сил
майже 400 дітей.

Добре відпочивають школярі влітку й у
«Трембіті» в Циганівці на Закарпатті. Тут
оздоровляться понад 400 дітей залізнични2
ків віком від шести до чотирнадцяті років.

Артем КОРОЛЬКОВ, провідний
спеціаліст дорпрофсожу Львівської
залізниці, голова молодіжної ради

дорожньої профорганізації
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працівників Придніпровської за2
лізниці, пасажирів, іншого насе2
лення кримського регіону.

Міжнародна організація GIZ
фінансуватиме проведення тре2
нінгів, інших просвітницьких за2
ходів, видання відповідних ін2
формаційних матеріалів тощо, а
Укрзалізниця сприятиме у питан2
нях щодо участі працівників галу2
зі в різноманітних освітньо2ін2

формаційних заходах в рамках
реалізації соціального проекту з
профілактики ВІЛ/СНІДу на ро2
бочих місцях. Наша профспілка і
Укрзалізниця всіляко сприяти2
муть також у розміщенні інфор2
маційних матеріалів на злобо2
денну тематику у профспілкових,
відомчих та інших засобах масо2
вої інформації. Всі заходи буде
спрямовано на інформування

Выражаем огром2
ную признатель2
ность и искренне

благодарим профсоюз2
ные организации Криво2
рожского региона за фи2
нансовую помощь наше2
му работнику Николаю
Бабенко, которая так не2
обходима ему для даль2
нейшего прохождения ле2
чения в Киевском нацио2
нальном институте рака.
Ваша посильная помощь,
дорогие коллеги и уважа2
емые члены нашего проф2
союза, несомненно, ощу2
тимая поддержка моло2
дому человеку! Добрые
дела не остаются незаме2
ченными: они, как маяки,
светят тем, кто ждет помо2
щи. 
Пусть доброта и щедрость
вернутся к вам сторицей!

С уважением 
и благодарностью 

профорганизация 
Никопольской 

дистанции пути».
Искренне желаем Нико2
лаю выздоровления.
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М
ОЛОДЫЕ работники Иловайской дистанции электроснабжения отли2
чаются хорошей спортивной формой, и могут удивить коллег не толь2

ко достойными результатами в соревнованиях и спартакиадах, но и други2
ми начинаниями.

Так, группа единомышленников во главе с электромехаником К.Немане2
жиным осуществила велопробег по заповедным местам Крыма. Стартовав
из Симферополя, посетили Партизанское водохранилище, Крымский при2
родный заповедник, Ливадию. После двухдневного отдыха в Ялте молодые
энтузиасты с флагом профсоюза поднялись на гору Ай2Петри, откуда через
Соколиное – пристанище всех туристов – попали в Бахчисарай. Оставив по2
зади несколько живописных поселков, проселочными дорогами ребята
снова вернулись в Симферополь.

Подобный велопробег наши коллеги предпринимают уже не впервые. В
ноябре прошлого года их путь пролегал вдоль побережья Азовского моря
до Геническа и по Арабатской стрелке.

Анастасия КУРИЛЕЦ, председатель профорганизации 
Иловайской дистанции электроснабжения

Н
АШИ молодые активисты принимают
участие и в общественной жизни Донетчи2

ны. И весьма заметное: председатель моло2
дежного совета дорожной профорганизации
М.Нейрановский стал в 20132м лауреатом об2
ластного конкурса «Молодой человек года»,
организованного управлением по делам се2
мьи и молодежи облгосадминистрации и по2
стоянной комиссией по вопросам молодежной
политики, физкультуры и спорта облсовета.
Максим победил в номинации «Молодежный
лидер года», а представил его на конкурс об2
ластной совет профсоюзов, ведь он еще и

председатель молодежного совета облсовпрофа.
Не отстают от своего лидера и члены моло2

дежного совета дорпрофсожа: команда «Мо2
лодые железнодорожники» заняла второе
место в молодежном конкурсе2квесте, орга2
низованном областным советом профсою2
зов. А предложенный ребятами в рамках со2
ревнований вариант новой эмблемы моло2
дежного совета облсовпрофа оценен по дос2
тоинству и вскоре может стать основой офи2
циального символа.

ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа 
Донецкой магистрали

П
РОФАКТИВ Шевчен2
ківської територіальної

організації підтримав ініціа2
тиву президії Ради профспіл2
ки щодо реалізації ідеї прове2
дення профспілкових відео2
конференцій, відзначивши
актуальність питання.

Центральну регіональну
студію вже створено на базі
теркому. Наступний крок –
забезпечити відеозв’язок з за2
лізничними вузлами регіону.

До речі, терком має і своє
представництво в Інтернеті –
нещодавно відкрито сторінку
територіальної профоргані2
зації на форумі офіційного
сайта профспілки.

ПРЕС�ЦЕНТР
Шевченківського 

теркому профспілки

МОЛОДІЖНОЮ
ВІДЗНАКОЮ

РАДИ
ПРОФСПІЛКИ 
нагороджено:

Бовсуновську Марію – ін2
женера Херсонської дирекції
залізничних перевезень, голову
молодіжної ради Херсонської
територіальної профорганізації;

Данько Олену – інженера,
голову молодіжної ради проф2
організації ремонтно2експлуа2
таційного вагонного депо Коно2
топ Південно2Західної залізниці;

Дощечкіну Марину – інже2
нера, голову молодіжної ради
профорганізації Полтавського
вагонного депо Південної за2
лізниці;

Калинського Юрія – інже2
нера техвідділу Жмеринської
дирекції залізничних переве2
зень, голову молодіжної ради
Жмеринської територіальної
профорганізації;

Кордюкова Олексія – ма2
шиніста, голову молодіжної
ради профорганізації Павло2
градської дистанції колії При2
дніпровської залізниці;

Королькова Артема – про2
відного спеціаліста дорпроф2
сожу, голову молодіжної ради
дорожньої профорганізації
Львівської залізниці;

Нестеренка Ярослава –
чергового по гірці станції По2
пасна, голову молодіжної ра2
ди Попаснянської територі2
альної профорганізації;

Овсієнка Андрія – техніч2
ного інспектора праці Ради
профспілки на Південно2Захід2
ній залізниці, голову молодіж2
ної ради дорожньої профор2
ганізації;

Пантофельмана Ігоря – на2
чальника сектора, голову моло2
діжної ради профорганізації ін2
формаційно2обчислювального
центру Донецької залізниці;

Песчанського Віталія –
електомеханіка Іловайської
дистанції сигналізації та зв' яз2
ку, голову молодіжних рад –
профспілки та Іловайської те2
риторіальної профорганізації;

Тимошенка Артема – ін2
женера, голову молодіжної
ради профорганізації Зна2
м’янської дистанції сигналіза2
ції та зв’язку.

Молодежь в профсоюзе•

Про нове•

Наш флаг —
ннннаааа    ААААйййй::::ППППееееттттррррииии

з профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях
Розпочато реалізацію нової соціальної програми

Це не перша ініціатива профспілки, спрямована 
на профілактику соціальних хвороб – подібна програма

майже три роки успішно розвивалася на Донецькій залізниці 
і понад рік – на Львівській. Незалежний аналіз показав, 

що по завершенні програм зросла обізнаність залізничників
щодо соціальних хвороб, сформувалося 

усвідомлене ставлення до ризиків і профілактики

різних верств населення, особ2
ливо – молоді і підлітків.

«ВІСНИК» не обійде увагою
цю важливу тему і буде постій2
но інформувати читачів про
хід реалізації тристоронньої
соціальної профілактичної
програми. Тож слідкуйте за
публікаціями…

Відділ інформації 
Ради профспілки  

Президія Ради профспілки
на засіданні 21 травня п. р.
ухвалила рішення про
впровадження проекту
«Профілактика ВІЛ/СНІДу
серед працівників При�
дніпровської залізниці в
АР Крим та пасажирів».

У
КРЗАЛІЗНИЦЯ, ПРОФСПІЛКА
залізничників і транспортних

будівельників України і Німець2
ке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) співпра2
цюватимуть у сфері профілакти2
ки ВІЛ/СНІДу за новим проек2
том до кінця 2015 року із можли2
вим продовженням дії мемо2
рандуму.

Документ про реалізацію цієї
довгострокової програми «Кон2
сультування з ВІЛ/СНІДу та під2
тримка інституцій» підписано на
початку липня. Сторони зо2
бов’язалися забезпечити макси2
мальну прозорість своєї діяль2
ності у рамках реалізації трива2
лого профілактичного проекту.
Головною метою скоординова2
них дій є максимально ефектив2
не поширення рівня обізнаності
щодо даної проблематики серед

З  НАГОДИ 
ДНЯ  ПРОФСПІЛКИ

Флаг нашего профсоюза уже развивался над Эль2
брусом (5642 м) – наивысшей горой Европы и
над самой высокой точкой Украины – горой
Говерла (2061 м), о чем «ВІСНИК» сообщал 31 ав2
густа и 12 октября 2012 года.

К Дню профсоюза•

В ТЕМУ

«Справжній лідер наш профгрупорг!»

ККККааааннннііііккккууууллллииии    зззз    ккккооооррррииииссссттттюююю

ППіідд  ччаасс  ввррууччеенннняя  ннааггооррооддии......

Наталія КОЗІНА, голова профорганізації Конотопської колійної машинної станції

Спілкування 
на сучасному

рівні

Знай наших!

Территория позитива•
«Загляните 
в профсоюзный
альбом»…

«Увлекательная поездка в Санкт2Петербург, ор2
ганизованная профкомом Криворожской дирек2
ции железнодорожных перевозок, впечатлила всех
участников, а кого2то даже вдохновила на поэти2
ческое творчество…», – поделилась инженер, пред2
седатель молодежного совета первички Раиса
ЮШКОВА.

Фото ООккссааннии  ППООДДООЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ
(«Львівський залізничник»)

««««

Профсоюз 
помог, 

потому что чужой
беды не бывает…

ЗЗ


