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12 червня 2014 р. В
з утриманням службових
автомобілів (у т. ч. з переда"
чею частини їх для забезпе"
чення виробничих питань),
що дасть можливість скоро"
тити адміністративні витра"
ти на автотранспорт на
41,2 млн грн.

У зв’язку з ростом курсу
іноземних валют по відно"
шенню до національної втра"
ти від операційних курсових
різниць збільшено на 1,6
млрд грн. до звіту 2013"го та
на 1,4 млрд грн. до поперед"
нього варіанту.

Проектом фінплану перед"
бачено також підвищення
посадових окладів (тариф�
них ставок) з 1 січня на 5 %,
яке вже відбулося, а зро"
стання середньомісячної за"
робітної плати працівників
операційної діяльності – на
8,9 % до звіту 2013 року. Се"
редньомісячна зарплата пра"
цівників скоригована на ін"
декс споживчих цін, стано"
вить 100,4 % до попередньо"
го року.

«Враховуючи ситуацію,
що склалася як у країні,
так і в галузі, а також об�
межені фінансові можли�
вості, розглядати питання
щодо подальшого підви�
щення у 2014 році посадо�
вих окладів (тарифних
ставок) недоцільно», —
зазначено у листах Мініс"
терства інфраструктури та
Укрзалізниці.

Трудові ресурси постійно
дорожчають, тому вони
повинні ефективно вико�
ристовуватися. 

Продуктивність праці по
залізницях України за
2013 рік не виконана на 6,2 %
та знижена до рівня 2012 року
на 0,5 %. А за чотири місяці
2014"го завдання з продук"
тивності праці по залізницях
виконано на 98,8 % та зни"
жено до відповідного періоду
минулого року на 0,3 %.

В умовах автоматизації ро"
бочих місць, запровадження
нових технологій для органі"
зації ефективної і продуктив"

ної праці постає необхідність
змін у структурі управлінь,
служб та інших підрозділів.
Це дозволить збалансовано
використати наявні трудові
ресурси, підтримувати ба"
ланс між доходною та витрат"
ною частинами фінансового
плану залізниць України. Та"
кий підхід в умовах значного
недоотримання фінансових
надходжень дозволить збе"
регти існуючий кадровий по"
тенціал галузі і забезпечити
стабільну виплату заробітної
плати залізничникам, під"
креслено у відповіді за підпи"
сом Генерального директо�
ра Укрзалізниці Б.ОСТА�
ПЮКА.

У листі також зазначено,
що існуюча нормативно"тех"
нічна база з праці не завжди
відповідає технологічним
процесам виконання робіт,
не всі види робіт, які викону"
ються на залізничному транс"
порті, охоплені нормами пра"
ці, не завжди об’єктивно здій"
снюються розрахунки норма"
тивної кількості працівників,
тому не нормативна, а запла"
нована середньооблікова
кількість працівників галузі
більше відповідає реаліям
сьогодення.

«Враховуючи викладе�
не, просимо із розумінням
поставитися до сьогодніш�
ньої складної ситуації в
Україні та вжиття непопу�
лярних заходів у залізнич�
ній галузі», – наголошено у
листах Мінінфраструктури
та Укрзалізниці.

Ваша додаткова пенсія в галузевому
пенсійному фонді «Магістраль»НАКОПИЧ

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ
Як відомо, Голова профспілки В.ТКАЧОВ 24 квітня п. р. звернувся до Міністра інфра�
структури М.БУРБАКА і Генерального директора Укрзалізниці Б.ОСТАПЮКА з приводу
стурбованості тим, що проектом фінансового плану залізниць на 2014 рік заплановано
значне скороченням чисельності працюючих на залізничному транспорті. Таке суттєве
скорочення (передбачається зменшення від 7,5 до 8 % контингенту у порівнянні з минулим ро"
ком), наголошено у листах, викликає сумніви щодо його обґрунтованості: зокрема, відповідно
до зазначеного проекту зменшення загального вантажообігу до рівня минулого року пе�
редбачається лише на 2 %; котрий рік поспіль середньооблікова чисельність працівників
галузі не відповідає нормативній чисельності, що призводить до масових порушень трудо"
вого законодавства та збільшує інтенсивність праці робітників; праця близько 70 % залізнич�
ників не залежить від обсягів перевезень.
Профспілка запропонувала також передбачити підвищення зарплати залізничників у 2014 році
на рівень не нижчий, ніж показник інфляції.
Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця на звернення Ради профспілки надали від�
повіді з двох головних питань – зайнятості і заробітної плати працівників галузі.

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

15 червня — День медичного працівника
Шановні медики, щиро вітаю вас із професійним святом!
Ваша вірність покликанню зберігати й примножувати найдорожчу цінність – життя і здо"
ров’я людини заслуговує на повагу і вдячність, а відповідальне ставлення до своїх обов’яз"
ків тримає галузеву медицину на високому рівні. Наша профспілка піклується про соціаль"
ний захист працівників відомчих медичних та оздоровчих закладів і докладає усіх зусиль
для збереження їх у галузі. Зичу вам доброго здоров’я, сімейного затишку, миру і злагоди.

Фото  Юрія ШВАЙКА (з архіву «ВІСНИКА»)

Перипетії фінплану…

У
ЛИСТАХ повідомляється,
що Укрзалізницею дооп"

рацьовано проект зведеного
фінплану з урахуванням від"
повідних змін, внесених до
основних прогнозних макро"
показників економічного і со"
ціального розвитку України
на 2014 рік, та подано на роз"
гляд до причетних мініс"
терств.

Зважаючи на затверджені
більш реальні макропоказни"
ки та враховуючи фактичні
показники обсягів переве"
зень за перший квартал п. р.,
передбачено зменшення об"
сягів перевезень вантажів на
2 %, у т. ч. транзиту – на
4,2 %, імпорту – на 15,5 %,
пасажирів – на 9,6 % до звіту
2013 року.

Як результат, до поперед�
нього варіанту фінансового
плану доходи від переве�
зень зменшилися на
2,1 млрд грн., зазначено у
відповіді Міністерства.

Відповідно, і витратна час"
тина проекту фінплану враху"
вала складну ситуацію як у
країні, так і на залізничному
транспорті, а саме: заморо"
ження зростання прожитко"
вого мінімуму та мінімальної
заробітної плати, подальше
падіння обсягів перевезень,
зростання курсу іноземних
валют по відношенню до
гривні.

Так, в доопрацьованому
проекті йдеться про змен"
шення кількості працівників
на 30,5 тис. осіб до звіту
2013 року (з урахуванням
Кримського регіону) і, як
результат, зменшення фон"
ду оплати праці з нараху"
ваннями на 391 млн грн. до
звіту 2013 року та на
1,2 млрд грн. до поперед"
нього варіанту, а також ско"
рочення витрат, пов’язаних

У розпорядженні вказано:
«Керівництвом Укрзалізниці постійно при"

діляється увага вдосконаленню технологічних
процесів виробництва, підвищенню продук"
тивності праці та ефективності роботи галузі.
Об'єктивно, що такі заходи супроводжуються
змінами в організації виробництва і праці, пе"
рерозподілом робочих місць, приведенням
чисельності працюючих до обсягів перевезень
та наданням інших транспортних послуг.

За таких умов позиція керівництва Укрза�
лізниці щодо збереження кадрового по�
тенціалу та недопущення звільнення пра�
цівників з підстав скорочення чисельності
або штату залишається незмінною та
принциповою.

Для реалізації зазначеної політики залізниці
повинні чітко та в повному обсязі проводити
заходи, спрямовані на безумовне виконання
умов Галузевої угоди та колективних догово"
рів у частині забезпечення зайнятості праців"
ників, у тому числі шляхом перенавчання пер"
соналу та оволодіння новими професіями.

З метою недопущення виникнення соціаль"
ної напруги в трудових колективах під час
проведення змін в організації виробництва і
праці всім причетним необхідно забезпечити
належну роз'яснювальну роботу та більш тісну
співпрацю з профспілками».

Б.Остапюк також попередив підлеглих про
персональну відповідальність за безумовне та
належне виконання цієї вказівки.

ДО ТЕМИ

Голова профспілки В.ТКАЧОВ
звернувся 5 червня п. р. з листом
до Генерального директора
Укрзалізниці Б.ОСТАПЮКА з при�
воду необґрунтованості передба�
чених наказом від 20.05.2014 р.,
№ 220�Ц/од рішень щодо еконо�
мії фонду оплати праці за рахунок
скорочення чисельності працівни�
ків і запропонував скасувати вста�
новлені цим наказом заходи, які
суперечать нормам законодавст�
ва, Галузевої угоди та колектив�
них договорів.

У
ЛИСТІ повідомлено, що Рада
профспілки опрацювала наказ

від 20.05.2014 р., № 220"Ц/од «Про
затвердження Програми організації
роботи зі збільшення доходів від ре"
алізації робіт та послуг допоміжної ді"
яльності і заходів щодо економії ви"
трат залізниць та підприємств заліз"
ничного транспорту на 2014 рік та
Методичних рекомендацій з викори"
стання коштів, отриманих залізниця"
ми від допоміжної діяльності».

Щодо передбаченої наказом еко"
номії фонду оплати праці за рахунок
скорочення чисельності, то у звер"
ненні до Генерального директора
Укрзалізниці та Міністра інфраструк"
тури України Рада профспілки вже
доводила необґрунтованість такого
рішення («ВІСНИК», 30.04.2014 р.).

Змушені нагадувати, відзначено у
зверненні, що протягом багатьох ро"
ків продуктивність праці на залізнич"
ному транспорті виконувалась за ра"
хунок зменшення чисельності працю"
ючих. На сьогодні галузь має вкрай
зношений рухомий склад, а новітні
технології, які запроваджуються в не"
значних масштабах, не дозволяють
за рахунок застосування механізації і
автоматизації виробничих процесів
забезпечувати вивільнення персона"
лу, зайнятого в технологічному про"
цесі. Не відбувається змін в технології
виробництва, організації праці.
Збільшується інтенсивність праці пра"
цівників, а у структурних підрозділах
зростають непродуктивні витрати че"
рез відсутність необхідного контин"
генту для забезпечення виконання
запланованих обсягів роботи. Пра"
цівники всіх господарств галузі регу"
лярно залучаються до надурочних
робіт, а також до роботи у вихідні і
святкові дні, які часто не обліковують"
ся належним чином, а, відповідно, і
не оплачуються, на чому профспілка
неодноразово наголошувала.

При плануванні показника фінан"
сового плану «середньооблікова
кількість працівників» не надано об"
ґрунтованих техніко"економічних
розрахунків цього показника. Тверд"
ження окремих фахівців, що «сьогод"
нішня середньооблікова кількість
працівників більше відповідає реалі"
ям сьогодення», без відповідних роз"
рахунків викликає справедливе неро"
зуміння у трудових колективах і фа"
хівців, які безпосередньо змушені ви"
рішувати ці питання на місцях. Вико"

нання показників «продуктивності
праці» і «зростання середньомісячної
зарплати» лягають надмірним тяга"
рем на плечі працівників, які за не"
офіційним наполяганням адміністра"
ції змушені постійно порушувати ре"
жим праці і відпочинку, подекуди не
мають належного обладнання, отри"
мують збільшення навантаження.
Трудові колективи б’ють тривогу, бо
заплановане зменшення контингенту
працюючих більш ніж на 30 тис. осіб є
чи не найбільшим за часи незалеж"
ності України.

Підтримуючи заплановані заходи
щодо збільшення доходів від реаліза"
ції робіт і послуг допоміжної діяль"
ності, передбачені наказом, вимуше"
ні зазначити, однак, що вказаний до"
кумент, на нашу думку, порушує нор"
ми законодавства, Галузевої угоди та
колективних договорів.

Це стосується норм наказу, якими
передбачено часткове припинення
встановлення та перегляд встановле"
них доплат за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників, роз"
ширення зони обслуговування, зни"
ження інших заохочувальних виплат,
скорочення компенсації за проживан"
ня в гуртожитках. Зазначені доплати та
компенсації є нормами Галузевої уго"
ди і колдоговорів і відповідно до зако"
нодавства є обов'язковими для під"
приємств, на які вони поширюються,
та сторін, які їх уклали. Це ж стосується
і норм щодо економії витрат від скоро"
чення відрахувань профспілковим ор"
ганам на культурно"масову, фізкуль"
турну й оздоровчу роботу до 0,6 %.

Зазначаємо, що відповідно до п.
2.3 Галузевої угоди жодна зі сторін в
період дії Угоди не може припинити
виконання взятих на себе зо"
бов’язань, підкреслено у листі Ради
профспілки. Крім того, законодавст"
вом забороняється будь"яке втручан"
ня, яке може обмежити законні права
працівників та їх представників або
заборонити їх здійснення з боку ор"
ганів господарського управління при
укладенні та виконанні колективних
договорів, угод. Таким чином,
Укрзалізниця своїм наказом не
може в односторонньому порядку
обмежувати норми, встановлені
колективними договорами під�
приємств.

Також зазначаємо, що при плану"
ванні надання працівникам відпусток
без збереження заробітної плати з
метою економії фонду оплати праці
не взято до уваги, що зазначені норми
відносяться до категорії державних
соціальних гарантій, що надаються
працівнику з приводу сімейних обста"
вин за погодженням з роботодавцем,
а не за ініціативи роботодавця.

Зважаючи на вищевикладене,
пропонуємо відмінити встановле�
ні наказом від 20.05.2014 р.,
№ 220�Ц/од заходи, які супере�
чать нормам законодавства, Галу�
зевої угоди та колективних дого�
ворів, наголосив лідер профспілки
В.ТКАЧОВ.

Профспілка  послідовно 
та  принципово  відстоює
трудові  права  працівників

ПРО  ГОЛОВНЕ

СОЦІАЛЬНІ 
ПРОГРАМИ

Рада профспілки проводить
широку інформаційну 

роботу щодо залучення 
до ПНПФ «Магістраль» 

спілчан — працівників
залізничного транспорту.

Стор. 3

Генеральний директор Укрзалізниці Б.ОСТАПЮК 30 травня п. р. направив на адресу
начальників залізниць, керівників державних підприємств, підпорядкованих Укрза�
лізниці, розпорядження за № Ц�1/406, у якому наголошено на позиції Укрзалізниці
щодо збереження кадрового потенціалу та недопущення звільнення працівників з
підстав скорочення чисельності або штату.

в
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За активну роботу із захисту  інтересів членів профспілки
нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ —

БОРИСЕНКА Бориса Валентиновича – налагоджувальника колійних
машин та механізмів, голову профорганізації Ковельської дистанції
колії Львівської залізниці;

СУЛЕЙМАНОВА Владислава Пулатовича – заступника завідувача від"
ділу соціально"економічних відносин Одеського дорпрофсожу.
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Н
А ЗАСЕДАНИИ президиума
дорожного комитета проф"

союза Одесской магистрали
при участии начальника служ"
бы пути дороги А.Рубана рас"
смотрен ход выполнения ранее
принятого постановления «О
состоянии содержания жилых
(турных) вагонов производст"
венно"бытового назначения в
путевом хозяйстве».

В ходе проверок технической
инспекцией труда Совета
профсоюза на Одесской дороге
установлено, что некоторые
турные вагоны эксплуатируют"
ся в неудовлетворительном со"
стоянии, в большинстве отсут"
ствуют надлежащие условия
для проживания машинистов,
работников путевых машин и
монтеров пути. Многие не обо"
рудованы санитарно"бытовы"
ми помещениями, холодиль"
никами, мебелью, не обеспече"
ны моющими и обеззаражива"
ющими средствами, горячей и
холодной водой. Туалеты в не"
которых вагонах не функцио"
нируют, подача воды на слив
перекрыта.

Не все вагоны обеспечены
постельным бельем, экипиро"
ваны углем (отапливаются дро"
вами и старыми шпалами). Не
оборудованы помещениями

для сушки спецодежды. Не вез"
де установлены аккумулятор"
ные батареи, а в большинстве
генераторы демонтированы.
Из"за отсутствия постоянного
заряда аккумуляторы, установ"
ленные на вагонах, не выдер"
живают нормативных сроков
эксплуатации, а их зарядки хва"
тает не более чем на сутки (по"
этому часто работа электробы"
товых приборов и освещения
возможна только при стацио"
нарном подключении).

Президиум признал недо"
статочной работу руководства
службы пути дороги по обору"
дованию турных вагонов и соз"
данию надлежащих условий
отдыха работников и оставил
постановление на контроле.
Руководству службы предло"
жено принять дополнительные
меры по улучшению техничес"
кого состояния турных вагонов
и условий труда и быта на
участках производства путевых
работ.

Теркомам и профкомам
структурных подразделений
путевого хозяйства рекомендо"
вано усилить контроль в этом
вопросе с выездом на места
проведения работ. Путейцы
имеют право на комфортные
условия отдыха после тяжелой
работы.

Валентин БОЧКАРЕВ,
главный технический

инспектор труда 
Совета профсоюза 

на Одесской железной дороге
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НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

смт. Вороніж (Сумська обл.):
магазин «Смак», вул. Колеснікова, 11 – знижка 4 % на продо"

вольчі товари всіх найменувань до 100 грн., 7 % – понад 100 грн.

м. Харків:
інтернет�магазин «Автоша», www.avtosha.com.ua – знижка

3 % на автомобільні шини.

м. Красноград (Харківська обл.):
магазин «Капітошка», вул. Ленінградська, 90 – знижка 5 % на

товари для немовлят, дитячий одяг, взуття, іграшки, трикотаж,
канцтовари.

м. Кривий Ріг:
мережа магазинів «Буль�Буль», «Junkers», пр"т Гагаріна, 36,

пр"т 200 Років Кривому Рогу, 5, вул. Землячки, 1, вул. Лермонтова,
14, вул. Отто Брозовського, 85/4 – знижка 5 % на системи водо"
постачання, каналізації, опалення, фільтри для очищення води, ду"
шові кабіни, ванни, аксесуари, санфаянс, котли, колонки, водона"
грівачі, стабілізатори напруги, ємності пластикові, лічильники води,
газу, сигналізатори, теплові лічильники, комплектуючі, шланги,
теплу підлогу, кахельну плитку.

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/). 

Комфорт  путейцам  только  снится...
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЫТ — ЗАБОТА ОБЩАЯ
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У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Эксплуатация турных вагонов в неудовлетворительном 
санитарно"техническом состоянии должна быть запрещена

Здійснено страхову виплату
у випадку природної смерті працівника

C
ТРАХОВОЮ компанією, яка співпрацює з нашою профспілкою,
здійснено першу виплату у випадку природної смерті на

виробництві, що стався із застрахованою особою – квитковим ка"
сиром Харківської дирекції залізничних перевезень О.Шишкіною у
липні минулого року. Кошти у сумі 6 тис. грн. наприкінці квітня
перераховано її спадкоємцям.

ДО ТЕМИ
Нагадуємо, що профспілкове страхування наших спілчан від не"
щасних випадків на виробництві діє з 2009 року, а у 2013"му до"
датково до чинної угоди внесено новий пункт, згідно з яким всі
працюючі члени профспілки застраховані і на випадок природної
смерті на виробництві.
За цей час спілчанам та спадкоємцям загалом виплачено
понад 2,4 млн грн.

В ТЕМУ
Непосредственное общение с
работниками – обязательная
часть проверок главного техни"
ческого инспектора труда Сове"
та профсоюза на Одесской же"
лезной дороге В.БОЧКАРЕВА
(на этом снимке наши коллеги
из дорпрофсожа засняли мо"
мент беседы с работником ва"
гонного эксплуатационного
депо Одесса"Застава I). 
За активную работу по защите
трудовых прав членов профсо"
юза Валентин Эдуардович не"
давно награжден Почетным
знаком «За заслуги перед
профспілкою».

«Наприкінці травня п. р.
під час перевірки правовий
інспектор праці Ради проф"
спілки на Південно"Захід"
ній залізниці Анатолій
Кашперовецький виявив,
що у табелях обліку вико"
ристання робочого часу та
подорожніх листах водіїв
Козятинської дистанції
електропостачання за 2013"й
і чотири місяці п. р. є невід"
повідності між фактично
відпрацьованим і обліко"
ваним часом роботи. 

Адміністрації внесено
подання про усунення по"
рушення норм законодав"
ства про працю. На вимогу
правового інспектора семи
працівникам повернуто
близько 9,5 тис. грн., не
виплачених їм раніше за
понаднормові години ро"
боти у 2013–2014 роках», –
поінформував старший
електромеханік, голова
профорганізації Козя"
тинської дистанції електро"
постачання Анатолій ЗА�
БЕДЕЙКО.

«За наполяганням право"
вого інспектора праці Ради
профспілки на Південно"За"
хідній залізниці Володими�
ра Концедала: працівни"
кам Бахмацької дистанції
сигналізації та зв’язку облі"
ковано час роботи поза ме"
жами робочої зміни при
усуненні пошкоджень і ви"
плачено 3,5 тис. грн., близь"
ко 4 тис. грн. виплатила ад"
міністрація вагонного депо
Конотоп залізничнику за по"
милку в підрахуванні його
стажу роботи, який дає пра"
во на отримання надбавки
за вислугу років; семи пра"
цівникам Конотопської ди"
рекції виплачено понад
7 тис. грн. матеріальної до"
помоги на оздоровлення за
минулі роки», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Конотопсь�
кого теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ЕНЬ ЗА ДНЕМ:ДДДД хроніка подій

28–29 травня головний правовий інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан дотримання трудового законодавства у мо"
торвагонних депо Основа і Люботин.
30 травня перший заступник Голови профспілки М.Сінчак взяв
участь у засіданні правління Фонду соціального страхування з тим"
часової втрати працездатності, а 4 червня — у засіданні громадсь"
кої ради при Мінінфраструктури.
3 червня відбувся інформаційний день для голів профорганізацій
прямого підпорядкування Раді профспілки. Перед колегами виступив
перший заступник Голови профспілки М.Сінчак.
3–6 червня представники Молодіжної ради профспілки на чолі зі
своїм лідером – інженером"технологом ГІОЦ Укрзалізниці І.Ов’єдо
Альмуедо взяли участь у IV Міжнародному молодіжному форумі
профспілок залізничників.
4 червня провідний спеціаліст відділу економічної роботи, організації
праці і зарплати О.Данько взяла участь у засіданні робочої комісії повно"
важних представників профспілкової сторони з ведення колективних пе"
реговорів щодо встановлення розміру мінімальної зарплати на 2015 рік.
4 червня завідувач відділу соціально"трудових відносин та побуто"
вої роботи Я.Мальський взяв участь у парламентських слуханнях на
тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей із
порушеннями психофізичного розвитку».
4–5 червня головний технічний інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко вивчав стан охорони праці у Львівській механізованій
дистанції навантажувально"розвантажувальних робіт.
6 червня перший заступник Голови профспілки М.Сінчак взяв участь
у засіданні Урядового комітету, де розглядалося питання про утво"
рення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
За повідомленням на момент здачі номера до друку, на 11 червня за"
плановано нараду керівництва профспілки, голів дорожніх профор"
ганізацій із Генеральним директором Укрзалізниці з обговорення
проблемних питань.

Н
АПЕРЕДОДНІ візиту молоді активісти  поціка"
вилися його потребами, тож у гості прийшли

не з пустими руками. І разом переглянули фото"
графії, документи, автобіографічну книгу, а Пав"
ло Тимофійович коментував і розповідав про ці"
каві події з власного життя.

…У неповні 15 років підлітка вивезли на приму"
сові роботи до Німеччини, а після закінчення вій"
ни П.Ковальчук повернувся на батьківщину. Пра"
цював, учився у вечірній школі, технікумі, та ще й
водночас будував власну хату...

З 1948"го розпочалася його трудова біографія
на залізниці. У вагонне депо Львів прийшов слю"
сарем, між записами у трудовій книжці про при"
йом і звільнення у зв’язку з виходом на заслуже"

ний відпочинок – довгих 40 років нелегкої, сум"
лінної праці. Старанного працівника одразу ж по"
мітило керівництво, і згодом його призначили
бригадиром ремонтників у колектив із 60 трудів"
ників. Щоб бути прикладом для товаришів, по"
стійно удосконалював роботу – і зайняв перше
місце у конкурсі серед раціоналізаторів залізниць
колишнього Радянського Союзу.

Колегу, який довів, що не боїться труднощів,
справедливий, з активною життєвою позицією,
відзначили і спілчани, обравши Павла Тимофійо"
вича профгрупоргом цеху.

Галина КВАС, 
відповідальний секретар 

газети «Львівський залізничник» 
(для «ВІСНИКА»). ФФооттоо  ааввттоорраа

«Ви подарували Перемогу…»
С

ВЯТКОВИЙ концерт подарували ветеранам Великої
Вітчизняної війни заслужений артист України О.Дзю"

ба та його творчий колектив. Звучали теплі слова вдяч"
ності колишнім фронтовикам, працівникам тилу, ветера"
нам, які відбудовували свою рідну Південну залізницю, і
побажання доброго здоров’я від працівників. Тепла ат"
мосфера, душевні пісні не залишили байдужими нікого…

Григорій НАЗАРУК, голова 
профорганізації моторвагонного депо Люботин

Усилить контроль
В

«ДНЕ ТРУДОВОГО ПРАВА» на
Христиновском узле, проведен"

ном в локомотивном депо, приняли
участие профактивисты первичек,
специалисты отделов кадров и по во"
просам оплаты труда структурных
подразделений Одесской магистрали.

Председатель Шевченковской тер"
риториальной профорганизации
В.Мотузенко проинформировал о не"
простой ситуации, сложившейся в от"
расли, и задачах профсоюза в этих
условиях. Главный правовой инспек"
тор труда Совета профсоюза на Одес"
ской магистрали С.Шпилевая обрати"
ла внимание присутствующих на на"
рушения, которые допускаются чаще
всего, и призвала профактив усилить
контроль за соблюдением трудовых
прав работников.

Вера КОСТОВСКАЯ, правовой
инспектор труда Совета профсоюза

на Одесской железной дороге

Н
А ТОРЖЕСТВЕННОМ собрании работники локомо"
тивного депо Смородино Южной магистрали тепло

поблагодарили ветеранов за их неоценимый боевой и
трудовой подвиг. После войны в депо пришли 149 участ"
ников боевых действий, а сейчас их всего 13... Минутой
молчания почтили память фронтовиков, не вернувшихся
из боя, и вспомнили тех, кто не дожил до сегодняшнего
дня.

Участники художественной самодеятельности район"
ного дома культуры исполнили фронтовые песни.

Валерий САВИН,
председатель профорганизации 
локомотивного депо Смородино

Представники 
молодіжної 
ради 
дорожньої 
профорганізації
Львівської
залізниці 

за підтримки 
благодійного 
фонду 
«Спілчани» 
відвідали 
ветерана"
залізничника 
П.КОВАЛЬЧУКА.
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«Трембіта» і «Зорька» гостинно зустріли дітлахів 

…У
В.ЧЕРНЯТЬЕВА за плечами была солид"
ная юридическая практика в правоох"

ранительных органах и на промышленных пред"
приятиях, потому он сразу, без «раскачки», в мар"
те 1996"го окунулся в горячие будни борьбы за тру"
довые интересы железнодорожников в должности
правового инспектора труда Совета профсоюза на
Донецкой магистрали.

Залог успеха даже в самых сложных обстоя"
тельствах – доскональное знание законодатель"
ства, настойчивость и постоянный поиск новых
форм правозащитной деятельности. А искрен"
нее сопереживание чужим бедам всегда способ"
ствовало полному завершению каждого начато"
го дела.

Члены профсоюза о работе своего правового
инспектора знают не понаслышке. Ведь благодаря
принципиальной позиции Виктора Степановича за
18 лет возвращено более 2,5 млн грн. недоплачен"
ных или незаконно удержанных из их зарплат, вос"
становлены на прежней работе 13 незаконно уво"
ленных и 56 – переведенных на другую работу же"
лезнодорожников, отменено 1011 незаконно из"
данных приказов. Впечатляет и результат подго"
товки исковых заявлений и участия в судебных за"
седаниях – 154 положительных решения!

За активную работу по защите трудовых прав
членов профсоюза В.Чернятьев награжден Почет�
ным знаком «За заслуги перед профспілкою».

Тихон ПРИСЯЖНЮК,
главный правовой инспектор труда 

Совета профсоюза на Донецкой дороге

Н
А ЗАКАРПАТТІ, в мальов"
ничому куточку гірської

місцевості – селі Циганівці –
1 червня, у Міжнародний день
захисту дітей, прийняв пер"
ших юних відпочивальників
оздоровчий табір «Трембіта»
Ужгородської територіальної
профорганізації.

До літнього оздоровчого се"
зону тут все завчасно підготов"
лено, тож дітлахи весело і з ко"
ристю проведуть свої літні ка"
нікули.

«Цьогоріч за чотири зміни по
21 дню в «Трембіті» оздоров"

ляться щонайменше 600 шко"
лярів – із Закарпаття, а також
ми раді прийняти дітей козя"
тинських колег з Південно"За"
хідної магістралі та працівників
промислових підприємств
Укрзалізниці з усієї України», –
розповів заступник голови
Ужгородської територіальної
профорганізації Юрій КОСЮК.

У
ПІДГОТОВЦІ дитячої оздо"
ровниці «Зорька» Коно"

топського теркому профспілки
до прийому дітей активну
участь взяли залізничники

майже всіх структурних під"
розділів регіону. Тож спільни"
ми зусиллями цьогоріч вдало"
ся виконати великий обсяг ро"
боти, щоб відпочинок дітлахів
був комфортним і цікавим.

«Зорька» гостинно прийняла
10 червня перших 400 школя"
рів, ще по стільки ж планується
оздоровити у другу і третю змі"
ни. Нинішнього літа тут відпо"
чинуть дітлахи не лише з Коно"
топщини, а й з інших регіонів,
повідомила секретар, член
профкому локомотивного де"
по Щорс Анна ПОЛЮШКО.

ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО«ВІСНИК» публикует мнения железнодорожников,
подписавших контракт с ПНПФ «Магистраль».

Людмила МИННЕГАЛИЕВА,
инженер"технолог Знаменской путевой 
машинной станции Одесской железной дороги:

– Документы в отраслевой пенсионный фонд «Ма"
гистраль» мы с коллегой Степанидой Цимбал подали
совсем недавно, и на нашем предприятии, наверное,
первые, кто решил стать его участниками. Конечно, бы"
ли сомнения, ведь Фонд – не государственный, сможет
ли он гарантировать выплаты? Но, с другой стороны,
показалось выгодным, что пенсионные сбережения
можно накопить с помощью работодателя. Да и пред"
седатель нашего профкома много рассказывал о рабо"
те Фонда и о том, как закон защищает интересы его
участников. Решили рискнуть… Контракт вырезали из
«ВІСНИКА», из которого, собственно, и узнали о сущес"
твовании ПНПФ «Магистраль», сделали копии, запол"
нили, подписали и отправили администратору Фонда.

Теперь, конечно, хочется получать больше информа"
ции о работе Фонда. Например, я не знала о существо"
вании налоговой скидки, благодаря которой можно
вернуть 15 % внесенных на свой пенсионный счет
средств, прочитала об этом в газете («ВІСНИК» № 10
(645)*29 мая т. г. – ред.). Было бы хорошо и дальше
получать подобные полезные рекомендации, узнавать
о развитии ПНПФ «Магистраль».

Марина АБРАМОВА, 
правовий інспектор праці Ради профспілки, секретар ПНПФ «Магістраль»

Які пенсії виплачує галузевий недержавний пенсійний фонд «Магістраль»?

– Недержавний пенсійний фонд здійс"
нює такі види пенсійних виплат:

пенсія на визначений строк;
одноразова пенсійна виплата.
Пенсія на визначений строк здійснюється

адміністратором фонду з дня досягнення
учасником фонду пенсійного віку, визначе"
ного в заяві учасника пенсійного фонду.

Одноразова пенсійна виплата може
здійснюватися адміністратором фонду на вимогу учасника фонду в разі:

медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або
настання інвалідності учасника фонду;

коли сума належних учасникові фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку не
досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Національною комі"
сією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України (на сьогодні –
56940 грн.);

виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
смерті учасника фонду (виплачується спадкоємцям).
Також учасник недержавного пенсійного фонду має право на отримання довічної пенсії.

Вона виплачується учаснику пенсійного фонду страховою організацією, з якою учасник з ураху"
ванням вимог законодавства України та пенсійного контракту уклав договір страхування довіч"
ної пенсії, за рахунок коштів, перерахованих страховій організації з пенсійного фонду.

«У квітні п. р. правовою і технічною інспекціями
праці Ради профспілки (Криворізький терком) про"
ведено перевірку дотримання трудового законо"
давства в Криворізькому регіональному фізкуль"
турно"спортивному комплексі «Локомотив». За її
результатами керівництву структурного підрозділу
було запропоновано врегулювати Правилами внут"
рішнього трудового розпорядку час початку і закін"
чення роботи сторожів, визначити механізм фікса"
ції роботи у шкідливих умовах слюсаря"сантехніка і
здійснювати належні йому виплати й компенсації,
провести розрахунки операторам хлораторної
установки за роботу у шкідливих умовах з жовтня
2013"го і надати їм додаткові відпустки. Наразі ці
питання вирішено», – повідомив правовий інспек"
тор праці Ради профспілки на Придніпровській
залізниці Володимир КОРОСТЕЛЬОВ.

Профспілка допомогла

Заслуженная 
награда

СЛОВО  
О  КОЛЛЕГЕ

Азовскому!
Работники Приднепровской магистрали

и члены их семей отдохнут на Арабатской стрелке

О готовности
здравниц 

к массовому
приему 

отдыхающих
собкор 

«Магістралі» 
и наш 

внештатный 
автор Юрий 

ШВАЙКО
выяснил 

непосредственно 
на побережье 

Азовского 
моря ВВ  ««ППррииббооее»»

«Я каждый год с удовольствием
приезжаю в «Прибой», – поде"
лился Почетный железнодорож"
ник В.Водолазченко. – И радуюсь,
что усилия нашего поколения по
строительству пансионата преем"
ники не только чтят, но и приум"
ножают».

Действительно, в прошлом году
неузнаваемо изменился облик обе"
денного зала столовой на 520 мест, а
в нынешнем – кухонные помещения
с современными морозильными ка"

мерами. Также от"
ремонтирован кор"
пус для прожива"
ния обслуживаю"
щего персонала.
Большую помощь
оказали работники
структурных под"

разделений Днепропетровской ди"
рекции железнодорожных перево"
зок. Основная задача на ближайшее
время – оборудовать номера конди"
ционерами и санузлами.

Особенность нынешнего «мор"
ского» сезона в том, что из"за аннек"
сии Крыма отныне отдыхать в панси"
онате на Азовском побережье будут
не только труженики Днепропетров"
ской дирекции, но и криворожане,
запорожцы, которым выделяется по
100 путевок на каждый заезд.

И пансионат «Запоріжжя» за по"
следние несколько лет преобразил"
ся, так что по комфорту уверенно
приближается к «трехзвездочному»
уровню, а по уровню гостеприимст"
ва, без ложной скромности, соот"
ветствует «пятизвездочному»! Пен"
сионеры искренне рады предостав"

ленной им возможности бесплатно
отдохнуть и подлечиться две неде"
ли на море.

Основательно подготовилась
к своему юбилейному 60"му се"
зону детская здравница. Строи"
тели Запорожского СМЭУ капи"
тально отремонтировали два
корпуса, помещение медпункта,
заменили водопровод. Смонти"
рованы также новые теневые на"
весы на пляже. Значительный
объем работ был выполнен и в
минувшем году. 

Так что «Сокол» молод и кра"
сив! За шесть десятилетий здесь
оздоровилось 90 тыс. детей, а в
нынешний сезон он примет по
450 ребят в каждой из трех смен.
Первый заезд детворы ожидается
17 июня.

К морю. Азовскому!

ППееррввыыммии  ллееттнниийй  ссееззоонн  ооттккррыыллии  ввееттеерраанныы

ВАЖЛИВО  ЗНАТИ

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності ухвалило

30 травня п. р. постанову «Про окремі питання
фінансування оздоровлення дітей застрахованих
осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок
коштів Фонду», якою дозволено, як виняток, у
2014 році правлінням відділень Фонду прий�
мати рішення щодо часткового фінансування
за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей
застрахованих осіб у дитячих закладах оздо�
ровлення з тривалістю зміни не менше
18 днів.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ також внесло зміни до по"
станови від 20.12.2013 р., № 60 «Про затвер�

дження граничних норм витрат на харчуван�
ня, лікування та культурне обслуговування
дітей застрахованих осіб у дитячих закладах
оздоровлення на 2014 рік». Граничні норми ви"
трат на харчування дітей застрахованих осіб у ди"
тячих закладах оздоровлення відтепер станови"
тимуть не більше 43 грн. (раніше – 40 грн.), на
лікування і культурне забезпечення – залишають"
ся на попередньому рівні (3 грн.).

Постанови набирають чинності з дня опуб�
лікування в офіційних виданнях.

И
ТАК, ПО ТРАДИЦИИ первыми в
пансионат «Прибой» в конце

мая приехали по бесплатным путев"
кам 200 ветеранов и 50 железнодо"
рожников, оплативших 10 % их сто"
имости. Как отметили отдыхающие,
номера здесь вполне комфортны,
кормят разнообразно и калорийно,
есть лечебный пляж, медпункт,
спортплощадка, а также библиоте"
ка, киноконцертный зал. Радуют
утопающая в зелени территория и,
конечно же, теплое море!

Зацікавленість діяльністю галузевого недержавного пенсійного фонду
«Магістраль» закономірна: заможне майбутнє турбує всіх. «ВІСНИК»
намагається систематично та різнобічно висвітлювати цю актуальну
тему, використовуючи багатоманітну інформацію про недержавний
пенсійний фонд: відповіді фахівців на запитання спілчан, повідомлен�
ня адміністрації Фонду, нормативні документи, звістки з місць тощо.

ППЛЛЮЮСС ддррууггаа  
ппееннссііяя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

Все про Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль»...

ДО ТЕМИ
З 2007 по 2014 рік учасникам ПНПФ
«Магістраль» було виплачено пенсію
в сумарному вимірі 187 981 грн.

Ці виплати здійснено у 33 випадках,
зокрема, їх отримали 31 учасник фон�
ду і два спадкоємці.

Взаимопонимание
дорогого стоит
Cанаторий им. Н.Гоголя в Миргороде 
Полтавской области известен не только на
Южной, но и на всей сети железных дорог
Украины. Сегодня это главный лечебно"
диагностический центр гастроэнтерологического
профиля на магистрали, 
и здесь всегда рады отдыхающим...

В
ЗДРАВНИЦЕ трудятся 220 работников. Проф"
организацию санатория уже восемь лет воз"

главляет врач"стоматолог А.КОНДРАТЕНКО (сле"
ва) – человек, которому доверяют и пациенты, и
коллеги. А работы профкому хватает всегда: защи"
та трудовых интересов членов профсоюза, а также
организовываются разнообразные экскурсии, по"
ездки выходного дня, конкурсы и праздничные ме"
роприятия. Но самое главное – это полное взаимо"
понимание между профкомом и администрацией,
благодаря чему все насущные вопросы решаются
быстро и сообща. Директор санатория Н.СИДЬКО
и его заместитель по лечебной работе Е.СЕНЯГИНА
(на снимке) всегда прислушиваются к мнению
профактивиста и во всем стараются помочь.

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный 
корреспондент «ВІСНИКА». ФФооттоо  ааввттоорраа
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Молодежный совет тер"
риториальной профоргани"
зации во главе со своим ли"
дером – техником Иловай"
ской дистанции электро"
снабжения А.Базаровой ор"
ганизовал поездку в Харцызский детский приют. Здесь проживают около 30 де"
тей от трех до 16 лет. Молодые активисты с удовольствием поиграли с малышами
и провели психологический тренинг для подростков, поделился слесарь, предсе"
датель молодежного совета Иловайского строительно"монтажного эксплуатаци"
онного управления Артем КОСТЮЧЕНКО. На средства, собранные отзывчивыми
работниками Иловайского узла, для ребят приобретены канцтовары и сладости,
а жители города собрали для них одежду и игрушки. Дети получили не только по"
дарки, но и с радостью пообщались со своими взрослыми друзьями.

Члены молодежного со"
вета дорожной профорга"
низации Юго"Западной ма"
гистрали старательно пора"
ботали на субботнике в
детской здравнице «Зорь"
ка», сообщила экономист
станции Киев"Пассажир"
ский, председатель моло"
дежного совета дорожной
профорганизации Юго"За"
падной магистрали Евге�
ния ОЛЕЙНИК.
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Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо"
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози"
цією редакції. Листування з чита"
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали.
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Колаж «ВІСНИКА»

ДАТА

Передплату 
проводять

профспілкові
комітети.

Індекс 
видання

94922

«ВІСНИК» — 

у кожну 

сім’ю!

6 червня 
відзначено 
День журналіста

Г
ОЛОВА ФПТУ і проф"
спілки залізничників і

транспортних будівельни"
ків України В. ТКАЧОВ при"
вітав із професійним свя"
том журналістів наших га"
лузевих видань:

«Ваша відповідальна,
творча робота забезпечує
об’єктивність і неуперед"
женість у висвітленні подій,
що відбуваються на заліз"
ничному транспорті та у
профспілці. Бажаю творчої
наснаги, гострого пера, по"
повнення читацької ауди"
торії».

Щоб отримувати «ВІСНИК» з липня та до кінця
2014 року, необхідно передплатити газету до
20 червня. Тож поспішайте вчасно оформити
передплату на друге півріччя 2014"го!

ГГГГ аааа зззз ееее тттт аааа
ддддлллляяяя    ссссппппііііллллччччаааанннн

ЗЗЗЗ вввв ееее рррр тттт аааа йййй тттт ееее сссс яяяя     дддд оооо     бббб уууу дддд ьььь 2222 яяяя кккк оооо гггг оооо     пппп оооо шшшш тттт оооо вввв оооо гггг оооо     вввв іііі дддд дддд іііі лллл ееее нннн нннн яяяя

Чудовий лист, сповнений по"
ваги до найвищого почуття – мате"
ринської любові й відданості, на"
дійшов від голови профорганізації
Конотопського будівельно"мон"
тажного експлуатаційного управ"
ління Ольги ІСАЄВОЇ: «Профком
привітав з Днем матері багатодітну
маму, маляра Анну Ширай. Вона –
мати"героїня, народила та виховує
дев’ятьох дітей. Приємно, що у цій
великій дружній родині всі діти
здібні, талановиті, а головне – дуже
люблять і шанують своїх батьків.
Кожен з них – особистість, і займа"
ються вони справами до душі: ру"
коділлям, спортом, малюванням,
музикою… А всі ці досягнення діток
– заслуга, в першу чергу, мами і,
звичайно, сім’ї, де завжди знахо"
дять час на турботу й увагу до своїх
рідних».

«Працівники Козятинської
дистанції електропостачання Пів"
денно"Західної магістралі та члени
їх сімей побували з автобусною ек"
скурсією у чарівному та гостинному
Львові. Крім історичних пам’яток
учасники подорожі відвідали верні"
сажі, виставки, а вуличні музикан"
ти, костюмовані історичні персона"
жі, аромат кави та чудова погода
зробили травневу мандрівку неза"
бутньою», – поділився враженнями
старший електромеханік, голова
первинки Анатолій ЗАБЕДЕЙКО.

«Наші спілчани, взявши із со"
бою молодь, облаштували місце"
вий стадіон: полагодили дах, поко"
сили траву, зібрали сміття, таким
чином приготувавши собі чудове
місце для спортивного відпочинку.
Праця на свіжому повітрі згуртува"
ла залізничників а результат приніс
справжнє задоволення», – розповів
громадський кореспондент
«ВІСНИКА», водій Мукачівського
будівельного управління № 5 Іван
КОЗАК.

Про те, як спільними діями
теркому профспілки, федерації
футболу та міської ради вдалося
провести цікавий захід і допомогти
дітям"інвалідам, поінформував
ПРЕС�ЦЕНТР Козятинского тер�
кому профспілки: «У турнірі з фут"
залу під гаслом «Діти – наше май"
бутнє!» взяла участь і команда ди"
рекції залізничних перевезень, яка
здобула перемогу, обійшовши
дев’ятьох суперників. Всі кошти, зі"
брані від учасників, спонсорів і ме"
ценатів, передано 15 дітям з обме"
женими можливостями».

Инженер производственно"тех"
нического отдела локомотивного
депо Знаменка, заместитель пред"
седателя молодежного совета Зна"
менской территориальной проф"
организации Ольга БИГИБ расска"
зала о проведении молодыми ак"
тивистами благотворительной ак"
ции: «Мы организовали сбор ве"
щей и игрушек для ребятишек из
детских домов. Приятно отметить,
что среди коллег нашлось много
единомышленников, готовых по"
мочь. Собранные вещи мы отпра"
вили в Знаменскую организацию
Красного Креста для дальнейшей
передачи в детские дома, а также
детям из малообеспеченных се"
мей».

пошти «Вісника»ЗЗ

Профорганізації спільно з молодіж�
ними радами первинок організували
з нагоди Міжнародного дня захисту
дітей благодійні акції. 
Профактивісти 1 червня та напере�
додні свята відвідали в своїх регіонах
малечу в дитячих будинках, придба�
ли для них подарунки, провели роз�
важальні заходи та подбали про доб�
рий відпочинок дітвори.

Для детишек, прибывших из Славян"
ска, был проведен праздник в общежи"
тии Иловайского строительно"монтаж"
ного эксплуатационного управления До"
нецкой магистрали. Они активно участ"
вовали в различных конкурсах, показы"
вали свои таланты. Несмотря на то, что
эти дети были вынуждены покинуть свой
город, благодаря стараниям новых дру"
зей настроение у всех было празднич"
ным. Ребята рассказали, что каждый из
них мечтает в скором времени вернуться
в родной Славянск, написал электромон"
тер, член молодежного совета Иловай"
ской дистанции электроснабжения
Игорь КОЖИНОВ.  ФФооттоо  ааввттоорраа

Небайдужі працівники Головного
інформаційно"обчислювального центру
Укрзалізниці зібрали речі, іграшки, канц"
товари, які передали дітлахам столичних
Святошинського і Дарницького будин"
ків"інтернатів, повідомила інженер"
технолог ГІОЦ Укрзалізниці, голова Мо"
лодіжної ради профспілки Ірина
ОВ’ЄДО АЛЬМУЕДО.

Фото ВВооллооддииммиирраа  ККООРРООББЕЕННККАА

Криворожский терком профсоюза вместе с моло"
дежным советом организовали для нашей детворы
настоящий праздник: различные конкурсы и увле"
кательные викторины, а для многодетных семей
профкомы подготовили ценные подарки, сообщила
инженер Криворожского регионального ИВЦ При"
днепровской железной дороги, председатель моло"
дежного совета территориальной профорганиза"
ции Любовь КУЛИШОВА.   ФФооттоо  ааввттоорраа

Фото ИИггоорряя  ККООЖЖИИННООВВААПрофком и молодежный совет первички
аппарата Криворожской дирекции железно"
дорожных перевозок Приднепровской ма"
гистрали провели благотворительную акцию
по сбору денежных средств для приобрете"
ния компрессорного ингалятора для деток"
инвалидов из интерната, находящихся в ин"
фекционном отделении городской детской
больницы № 4. А им от трех до шести лет, и
они больны бронхиальной астмой, бронхи"
том… И на собранные деньги куплен профес"
сиональный компрессорный ингалятор в эти
палаты! Малышам привезли также альбомы
для рисования и карандаши, написала инженер, председатель молодежного совета первички аппарата Кри"
ворожской дирекции железнодорожных перевозок Раиса ЮШКОВА. А председатель профорганизации ап"
парата Криворожской дирекции железнодорожных перевозок Татьяна ДРАШКО рассказала о конкурсе ри"
сунка на асфальте: «Дети получили массу впечатлений, а взрослые увидели, что означает слово «МИР» для
каждого ребенка – для кого"то это согласие в семье, а для кого"то – мирная страна без танков и оружия... В
конкурсе участвовали более 20 детей и внуков наших работников – от 3 до 12 лет и все они получили призы». «««« ММММ ыыыы     вввв сссс ееее     зззз аааа     мммм ииии рррр     ––––     ииии     дддд ееее тттт ииии ,,,,     ииии     вввв зззз рррр оооо сссс лллл ыыыы ееее ………… »»»»

ФФооттоо  ааввттоорроовв

Фото ООккссаанныы  ШШИИШШККООВВССККООЙЙ--ЛЛУУККООММССККООЙЙ

ФФооттоо  ааввттоорраа

ЗЗЗЗ аааа бббб оооо тттт ииии мммм сссс яяяя     оооо     дддд ееее тттт вввв оооо рррр ееее


