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Створено робочу групу з вирішення гострих проблем 
З

А ІНІЦІАТИВИ Ради проф4
спілки 11 червня відбулася

зустріч Генерального директо4
ра Укрзалізниці з керівництвом
профспілки та головами до4
рожніх профорганізацій з об4
говорення проблемних питань.

Розглянуто, зокрема, пе4
редбачені проектом фінансо4
вого плану на 20144й змен4
шення фонду оплати праці та
пов’язане з цим скорочення
чисельності персоналу.

Профспілкова сторона
наголосила на неприйнят�
ності запланованих Укрза�
лізницею показників скоро�
чення чисельності залізнич�
ників та, відповідно, фонду
оплати праці. Про це, до речі,
йшлося у зверненні Голови
профспілки В.Ткачова до Мі4
ністра інфраструктури М.Бур4
бака та Генерального директо4
ра Укрзалізниці Б.Остапюка та
у листі В.Ткачова до Б.Остапю4
ка з приводу наказу від
20.05.2014 р., № 2204Ц/од
(«ВІСНИК» від 30 квітня та
12 червня п. р.), в яких дово4
диться невмотивованість тако4
го рішення. Представниками
профспілки запропоновано
забезпечити у поточному

році обсяг фонду оплати
праці на рівні минулого ро�
ку, що дозволить, в основно4
му, зберегти контингент та
знизити соціальну напругу в
трудових колективах галузі.

В 2014 році, відзначив Гене4
ральний директор Укрзаліз4
ниці, значно впали об’єми пе4
ревезень всіх вантажів і паса4
жирів, що, в свою чергу, спо4
нукає до приведення контин4
генту працюючих у відповід4
ність обсягам роботи.

Обговорено також перс4
пективи будівництва житла,
йшлося про організацію оздо4
ровлення працівників і членів
їх сімей влітку цього року (до4
сягнуто домовленостей про
виділення необхідних коштів
на будівельні та ремонтні ро4
боти в окремих відомчих
оздоровчих закладах) та вирі4
шення інших злободенних со4
ціально4економічних питань.

З боку адміністрації ви�
словлено запевнення щодо
дотримання виваженої по�
зиції з приводу означених
проблем. Перш за все, йдеть4
ся про недопущення звільнен4
ня працівників з підстав ско4
рочення чисельності або шта4

ту. Генеральний директор
Укрзалізниці Б.Остапюк за�
певнив, що в умовах знач�
ного недоотримання фі�
нансових надходжень го�
ловне – збереження кадро�
вого потенціалу та забез�
печення стабільної випла�
ти заробітної плати праців�
никам. Тому основним за4
вданням на сьогодні, підкрес4
лив він, має бути ефективна
реалізація заходів:

зі збільшення доходів від
допоміжної діяльності;

максимальне виконання
робіт власними силами,
зокрема, будівництво жит4
ла, а також нових корпусів

окремих відомчих оздоров4
чих закладів і ремонт існую4
чих споруд;

збалансованість між до4
хідною і витратною частина4
ми фінансового плану заліз4
ниць та у використанні наяв4
них трудових ресурсів.

Учасники зустрічі домови4
лися створити робочу групу
для всебічного вивчення акту4
альних питань та подальшого
їх розгляду з метою мінімізації
зменшення фонду оплати пра4
ці і чисельності працівників.

Робота в напрямку вирі4
шення гострих питань, що по4
стали наразі перед галуззю та
залізничниками, триває.

Шановні  колеги,  спілчани!
Вітаю вас, ваших рідних і близьких з важливим для нашої держави святом – Днем Конституції!
З прийняттям головного документа країна стала на шлях розбудови держави. Наша профспілка неухильно виконує свій
обов’язок, дотримуючись конституційних норм, забезпечує права людини праці. Саме таким чином ми всі разом будуємо демо4
кратичне суспільство.
Бажаю всім нам миру і добробуту, злагоди в родинах, впевненості у доброму майбутньому нашої галузі й країни.

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

28 червня відзначатиметься День Конституції України

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Стор. 3

Рада профспілки проводить
широку інформаційну 

роботу щодо залучення 
до ПНПФ «Магістраль» 

спілчан — працівників
залізничного транспорту.

12 червня заступник Голови
профспілки О.Мушенок і голов4
ний технічний інспектор праці Ра4
ди профспілки В.Дорошенко взя4
ли участь у засіданні правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на вироб4
ництві.
13 червня головний технічний ін4
спектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у засі4
данні громадської ради при дер4
жавній інспекції України з безпе4
ки на наземному транспорті, 18
червня перевірив стан охорони
праці на державному підприємст4
ві «Вінницятрансприлад», а 24
червня – у Жмеринській механі4
зованій дистанції навантажуваль4
но4розвантажувальних робіт.
17 червня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, орга4
нізації праці і заробітної плати
О.Данько взяла участь у засіданні
робочої групи СПО об’єднань
профспілок з напрацювання зако4
нодавчих ініціатив щодо вдоско4
налення методики формування
прожиткового мінімуму.
18–19 червня головний правовий
інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан дотри4
мання трудового законодавства у
моторвагонному депо Одеса4За4
става І.
19 червня перший заступник Го4
лови профспілки М.Сінчак взяв
участь у нараді під головуванням
Віце4прем’єр4міністра України
В.Гройсмана з питань, пов’язаних
з прийняттям рішення Урядом
щодо створення публічного акціо4
нерного товариства «Українська
залізниця».
25–27 червня проходить семі4
нар4тренінг для голів молодіжних
рад дорожніх, територіальних, а
також об’єднаних і первинних
профорганізацій прямого підпо4
рядкування Раді профспілки на ст.
Бугаз Одеської залізниці.

«На вимогу правового інспекто4
ра праці Ради профспілки на Пів4
денно4Західній залізниці Анатолія
Кашперовецького працівникам
Фастівської дистанції сигналізації
та зв’язку на початку червня п. р.
повернуто 88,5 тис. грн. заборго4
ваної заробітної плати за час що4
річної відпустки. Захищено права
32 працівників», – повідомив го4
лова профорганізації Фастівської
дистанції сигналізації та зв’язку,
старший електромеханік Володи�
мир МОСТИЦЬКИЙ.

«По требованию правовых ин4
спекторов труда Совета профсою4
за на Одесской магистрали защи4
щены трудовые права и интересы
членов профсоюза.

Так, по итогам проверок Леони�
да Карпенко (Херсонский регион)
в локомотивном депо Николаев от4
менен незаконно изданный приказ
о привлечении к дисциплинарной
ответственности Н.Кудиновой, еще
семерым работникам возвращена
премия за февраль 2014 года на об4
щую сумму 3,5 тыс. грн.; а по насто4
янию Евгения Стороженко (Зна4
менский регион) отменен выговор
и возвращена премия за апрель 
т. г. помощнику машиниста локо4
мотивного депо Знаменка В.Мазу4
ру», – проинформировала главный
правовой инспектор труда Совета
профсоюза на Одесской магистра4
ли Светлана ШПИЛЕВАЯ.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ННаа  ззннііммккуу (зліва направо): 
голови молодіжних рад дорожніх 

профорганізацій Придніпровської, Донецької 
і Львівської залізниць С.ДОРОШКО, А.МАЗІНА 

й І.КАРПА (перша праворуч), Криворізької 
територіальної профорганізації Л.КУЛІШОВА,

Генеральний секретар МКПЗ Г.КОСОЛАПОВ і голова
Молодіжної ради профспілки І.ОВ’ЄДО  АЛЬМУЕДО
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День молоді

Дорога наша молодь!
Саме ви — молоді працівники, сту4

денти – важлива рушійна сила галузі та
профспілки. Поповнюючи лави спілчан,
ви активізуєте профспілкову діяльність і
вносите свіжі ідеї.

Цього року відзначатимемо 104річчя
молодіжного руху в профспілці, і  з року
в рік ми удосконалюємо роботу з молод4
дю, забезпечуючи надійну підтримку і за4
хист ваших трудових прав та інтересів.

Бажаю вам, друзі, залишатися вір4
ними обраному шляху, а також миру,
злагоди й успіхів у всіх добрих почи4
наннях.

Вадим ТКАЧОВ, Голова ФПТУ, 
Голова профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України

Укрзалізниця створила робочу групу за участі фахівців
Ради профспілки для розгляду питання утримання чисель4
ності працюючих відповідно до виконуваних робіт. Відповід4
ний наказ № 2974Ц/од Генеральний директор Укрзалізниці
Б.ОСТАПЮК підписав 17 червня 2014 р. 19 червня відбулося
її перше засідання за участі заступника Голови профспілки
О.Мушенка та завідувача відділу економічної роботи, органі4
зації праці і заробітної плати С.Анісімової. Обговорено поря4
док подальшої діяльності групи та узгоджено форми і розра4
хунки, які повинні бути надані робочій групі до 7 липня п. р.
для визначення оптимальної кількості працівників. Листом
Укрзалізниці від 24 червня зазначені матеріали направлено
для опрацювання на залізниці.

ДО ТЕМИ

ОБРАННЯ

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ дорожньої
профорганізації Донецької

залізниці головою дорожньої
профорганізації обрано Сергія
ЛІСОВОГО, який нещодавно обій4
мав посаду заступника голови.

Раніше на засіданні президії
дорпрофсожу з посади голови до4
рожньої профорганізації звільне4
но за власним бажанням Вадима
БУБНЯКА.

ОЗДОРОВЛЕННЯ—2014

У
П’ЯТИ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ
оздоровлення Південної ма4

гістралі влітку відпочинуть близь4
ко 5 тис. дітей залізничників. По
три заїзди організовано в «Зміні»
та «Лісовій казці», що на Харків4
щині, «Орлятку» й «Молодій гвар4
дії» в Сумській і Полтавській об4
ластях, в чотири зміни прийме
школярів лікувально4оздоровчий
центр «Сонячний» у Харкові.

Цьогоріч Південною залізни4
цею виділено кошти на придбання
путівок для 370 дітей із сімей соці4
ально незахищених категорій.

Працівники структурних під4
розділів доклали максимум зу4
силь для того, щоб дитячий відпо4
чинок був комфортним.
ПРЕС�ЦЕНТР
дорпрофсожу Південної 
залізниці Стор. 4

Форум  молоді  МКПЗ
П

РЕДСТАВНИКИ Молодіжної ради нашої профспілки взяли
участь у IV міжнародному молодіжному форумі Міжнарод4

ної конфедерації профспілок залізничників і транспортних буді4
вельників (МКПЗ), що проходив 3–6 червня у м. Барановичі,
що в Білорусі.

У заході взяли участь понад 80 профактивістів з Білорусі, Росії,
Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизії та України, керівники
МКПЗ, Білоруської залізниці та Федерації профспілок Білорусі. Під
час відкриття форуму виступили представники від кожної делега4
ції. Молодь обговорювала аспекти молодіжної політики у проф4
спілках країн СНД і Балтії, багато докладів супроводжувалися ві4
деопрезентаціями.

Основна робота була направлена на діяльність делегатів у те4
матичних секціях: «Реалізація молодіжної політики в галузевих
профспілках країн СНД і Балтії», «Форми і напрямки роботи з ре4
алізації молодіжних ініціатив у профспілковій роботі», «Викори4
стання проектного підходу в молодіжній політиці профспілок» і
«Роль молоді в розвитку інформаційної політики профспілок».
Тож кожен з учасників мав змогу висловити свою думку та внести
пропозиції до підсумкової резолюції.

Профактивісти з різних країн знайшли багато спільних ідей щодо
подальшої плідної роботи для розвитку молодіжного профспілково4
го руху. Завдяки проведенню заходу ми всі отримали чудову нагоду
поспілкуватися, обмінятися досвідом роботи та свіжими ідеями.

Ірина ОВ’ЄДО АЛЬМУЕДО, 
інженер4технолог Головного інформаційно4обчислювального

центру Укрзалізниці, голова Молодіжної ради профспілки

ДАТА     



Н
АША МОЛОДЕЖЬ активна в
проведении «Дней права и тер4

кома», семинаров, других меро4
приятий. Активисты поднимают во4
просы, касающиеся улучшения
условий труда и производственно4
го быта, соблюдения гарантий мо4
лодых работников. По их инициа4
тиве и при поддержке профкома
проводятся различные конкурсы.

Успешно идет волонтер4
ская работа. Мы гордимся
и нашими спортсменами,
достойно выступающими
на соревнованиях разных
уровней. Радует то, что в
лице работников теркома профсо4
юза мы видим надежных друзей,

которые тоже всячески поддержи4
вают наши начинания.

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 12 (647)* 26 червня  2014 р.

П
РОФРАБОТНИКИ получили
подробную информацию о

финансово4экономическом по4
ложении, выполнении объем4
ных показателей работы магис4
трали, состоянии социальной
инфраструктуры, а также о не4
достатках в организации пере4
возочного процесса, выявлен4
ных руководством при объезде

дороги, и других проблемах.
Участники встречи обсуди4

ли вопросы сохранения кадро4
вого потенциала, путей улуч4
шения финансовой ситуации
на дороге (в том числе и пла4
нирования фонда оплаты тру4
да), выполнения комплексных
мероприятий по охране труда,
соблюдения трудового зако4

нодательства, организации
труда, подготовки к работе в
осенне4зимний период, со4
держания и развития оздоро4
вительных объектов.

Руководитель дороги дал ис4
черпывающие ответы и под4
черкнул, что острые вопросы,

поднятые на встрече, будут
безотлагательно решаться в ра4
бочем порядке.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Одесского дорпрофсожа

Фото ГГааллиинныы  ППЕЕРРХХААЛЛЮЮКК,,
ведущего специалиста 

орготдела дорпрофсожа

2

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

м. Бердянськ:
«Укрсоцздравкурорт», http://www.uszk.com.ua – знижка 10 %

на проживання у санаторії «Лазурний», готелях «Джамайка» та
«Причал», на базі відпочинку «Лоцман».

міста Вінниця, Київ:
мережа аптек «Альго�Фарм», м. Вінниця, вул. 404річчя Пере4

моги, 50; м. Київ, вул. Княжий Затон, 4, вул. М.Мішина, 2, вул. Во4
лодимиро4Либідська, 22, бул. Перова, 24, вул. М. Раскової (ТЦ «Лі4
вобережний») – знижка 5 % згідно з положенням про надання та
розміри знижок на товари, що реалізуються в мережі аптечних за4
кладів ТОВ «Альго4Фарм», затвердженого наказом № 11/01/10 від
4.01.2011 року.

м. Апостолове (Дніпропетровська обл.):
магазин «Дари ланів», вул. Леніна, 45 – знижка 5 % на свіжі

фрукти та овочі.

м. Кривий Ріг:
сервісний центр «Ватерлінія», вул. Лермонтова, 14 – знижка

15 % на роботи з обслуговування електроводонагрівачів, котлів до
40 кВт, 5 % – на запасні частини до електроводонагрівачів, котлів
до 40 кВт.

м. Красноград:
магазин «Прогрес», вул. Щучки, 109 – знижка до 2 % на побу4

тову техніку (телевізори, пральні машини, холодильники тощо).

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/). 

железнодорожников – членов профсоюза,
активно популяризируя при этом здоровый
образ жизни. Так, недавно состоялась уже
четвертая спартакиада профработников
территориальной профорганизации. Ее
участники соревновались за первенство в
волейболе, настольном теннисе, гиревом
спорте, жиме, дартсе, стрельбе из пневма4
тической винтовки, шахматах и шашках.

Первые места в отдельных видах спорта
заняли: бывший председатель первички
станции Волноваха В.Скрынник, главный
бухгалтер Е.Свищева, бухгалтеры теркома
Н.Лобза, О.Калиниченко, А.Дебеленко и ве4

дущий специалист Н.Колодан, председатели
первичек волновахских локомотивного, ва4
гонного депо и дистанции пути – А.Лисов4
ский, В.Каранько и С.Свищева, председа4
тель цехкома профорганизации локомотив4
ного депо Ясиноватая4Западное О.Зиновьев,
правовой инспектор труда Совета профсою4
за на Донецкой магистрали И.Гутарин.

Победители и призеры награждены гра4
мотами, медалями и денежными премия4
ми. Остались довольны и зрители.

Валентина НАКОНЕЧНАЯ, специалист
Ясиноватского теркома профсоюза

Фото ЗЗииннааииддыы  ППООППРРООЦЦККООЙЙ

Без формализма…

Работаем с желанием
Первинки відзвітували

Завершилася звітна кампанія у профгрупах,
цехових і первинних профорганізаціях, яка

тривала протягом першого півріччя 2014 року

Х
АРЬКОВСКАЯ территориальная профорганиза4
ция объединяет 50 первичных и 86 цеховых

профорганизаций, 676 профгрупп. На отчетных соб4
раниях и конференциях основное внимание уделя4
лось вопросам контроля за выполнением условий
колдоговоров, в частности, обеспечению работников
качественной спецодеждой, спецобувью, другими
средствами индивидуальной защиты и охране труда
в целом. Члены профсоюза справедливо высказали
немало замечаний и предложений по улучшению по4
вседневной работы своих профкомов.

А в качестве положительного примера хотелось бы
отметить активное участие первички локомотивного
депо Основа во главе с председателем С.Щурко в ме4
роприятиях администрации по благоустройству бри4
гадного дома. Совместными усилиями было обнов4
лено помещение для стирки белья. Приобретены
мощные стиральная машина, сушильный барабан и
гладильный пресс, позволяющие обрабатывать
40 комплектов белья в сутки, что значительно облег4
чило труд работников и весомо уменьшило расходы
депо. Кроме того, отремонтировано помещение для
приема пищи локомотивных бригад, приобретены
кухонные наборы, холодильник, микроволновая
печь, а комнаты отдыха гостей оборудованы мягкой
мебелью. Что ж, точнее не скажешь: «Производст4
венный быт – забота общая!».

На защиту социальных прав и гарантий трудящих4
ся нацелена работа профорганизации Харьковской
дистанции пути, где председателем Н.Скиба. Проф4
ком держит под неусыпным контролем соблюдение
законодательных актов по охране труда, создание
надлежащих условий производственного быта, обес4
печение работников добротной спецодеждой и проч.
Именно такой подход способствует производитель4
ному труду, ведь по итогам первого полугодия 20134
го и в целом за год коллектив дистанции занял первое
место в трудовом соревновании на Южной магистра4
ли. Немало внимания уделяется молодым членам
профсоюза. Так, на отчетном собрании было внесено
предложение ввести в состав профкома председате4
ля молодежного совета дистанции М.Мироненко.

Подобный подход практикуется и в других первич4
ках. В состав своих профкомов входят, например, мо4
лодые активисты: мастер электровозного депо Харь4
ков4«Октябрь» А.Гранкин, бригадир путевой машин4
ной станции № 39 Э.Байдаева, распределитель работ
дистанции пути Основа А.Щербина.

А на отчетной конференции председателю проф4
кома, начальнику отдела эксплуатации дорожной ав4
тобазы Е.Курбатовой предложили активнее зани4
маться организацией спортивных мероприятий, по4
скольку, по мнению членов профсоюза, хорошо ор4
ганизованный досуг способствует слаженной работе
всего коллектива.

Игорь ЕВСЮКОВ,
специалист Харьковского 
теркома профсоюза

Н
А ЗАСЕДАНИИ молодежного совета дорожной
профорганизации, которое прошло в Днепропет4

ровском локомотивном депо, активисты в который
раз доказали, что молодежь здесь – инициативная и
боевая.

Правовой инспектор труда Сове4
та профсоюза на Приднепровской
магистрали, председатель моло4
дежного совета Запорожской тер4
риториальной профорганизации
А.Семерунь поделился опытом ор4
ганизации обучения активистов и
участия в волонтерском движении.
Он отметил, что несколько лет мо4
лодежь шефствует над самым большим в области до4
мом малютки, оказывая его воспитанникам всяческую
помощь. Также несколько раз в год проводятся суб4
ботники в детском оздоровительном лагере. Органи4
зовываются семинары для активистов.

Об участии в формировании колдоговора структур4
ного подразделения, выпуске информационного вес4
тника и других делах молодежных советов своих пер4
вичек рассказали их председатели – инженеры Днеп4

ропетровского моторвагонного депо и Криворожской
дирекции О.Сологуб и Р.Юшкова.

Заместитель председателя дорожной профоргани4
зации–главный технический инспектор труда Совета

профсоюза на Приднепровской
дороге А.Лейко проинформиро4
вал о совместном постановлении
Укрзализныци и Совета профсою4
за, напрямую касающемся моло4
дежи. Речь идет о закреплении в
Отраслевом соглашении нормы о
добровольном медицинском
страховании студентов выпускного
курса вузов ІІІ и IV уровней аккре4

дитации, обучающихся по двусторонним соглашени4
ям или целевому направлению.

Активисты обменялись не только опытом работы,
но и планами на будущее, а также ознакомились с эк4
спозицией народного музея депо, принципом работы
тренажера действующей модели электровоза.

Юрий ШВАЙКО, 
внештатный корреспондент «ВІСНИКА»

ФФооттоо  ааввттоорраа

Н
А ЗАСІДАННІ молодіжної ради дорожньої
профорганізації Південної залізниці, що

відбулося 19 червня, ухвалено рішення про прове4
дення IV спартакіади з пляжних видів спорту, а та4
кож визначено переможців конкурсу на звання
«Кращий молодий профактивіст 2014 року».

Цього року перемогу здобули інженер4технолог
локомотивного депо Харків4Сортувальний О.Не4
стеренко, начальник станції Лебединська О.Пу4
щин і слюсар локомотивного депо Куп’янськ С.Фо4
менко. Усім переможцям керівництво дорпрофсо4
жу виділило  грошову винагороду і безкоштовні
путівки на п’ятиденний відпочинок до бердянської
оздоровниці «Райський куточок», на базі якої на початку серпня відбудеться і наша традиційна молодіжна спар4
такіада, присвячена, як завжди, Дню профспілки.

Олег КОЛІСНИК, провідний спеціаліст дорпрофсожу Південної залізниці.  Фото ІІггоорряя  ЄЄВВССЮЮККООВВАА

Ответственность

социального диалога  
По инициативе председателя дорожной профорганизации

А.ПРОКОПЕНКО 18 июня состоялась встреча 
начальника Одесской железной дороги В.ФРУНЗЫ

с членами президиума и специалистами дорпрофсожа

МОЛОДЕЖЬ  В ПРОФСОЮЗЕ Справжній
лідер

Ц
ЕХОВА профорганізація пунк4
ту технічного обслуговування

вагонів станції Хутір4Михайлівсь4
кий – одна з найактивніших у ва4
гонному депо Конотоп Південно4
Західної залізниці. Це відзначили і
спілчани на цьогорічній звітній
профспілковій конференції.

Цехова організація об’єднує
96 членів профспілки і поділяєть4
ся на 6 профгруп, роботу яких ко4
ординує обраний у 2013 року це4
ховий комітет. На роботу цехкому
і його голови – оглядача4ремонт4
ника вагонів І.Кубрака – жодного
нарікання, навпаки, вже вдруге
молодому і принциповому акти4
вісту колеги довірили представ4
ництво у відносинах з керівницт4
вом і захист своїх прав. Відчуваю4
чи цю відповідальність, голова
цехкому бере слово на кожній
конференції трудового колективу
депо з виконання колдоговору,
порушуючи питання, які турбують
оглядачів4ремонтників вагонів.

Зокрема, неодноразово цехком
звертав увагу на необхідність за4
безпечення працівників ліхтарями
та радіостанціями, ремонту при4
міщення та встановлення санвуз4
ла для операторів, проїзду за
службовими потребами. Завдяки
такій позиції на ПТО значно по4
кращено санітарно4побутові умо4
ви, відремонтовано декілька при4
міщень, а в основній будівлі вста4
новлено санвузол, облагородже4
но територію. Не залишаються по4
за увагою питання оплати праці,
надання відпусток, оздоровлення,
які вирішуються у робочому по4
рядку.

З не меншою відповідальністю
ставиться цехком і до проведення
культурно4масових і спортивних
заходів: урочистості для ветера4
нів, дитячі свята, цікаві і змістовні
екскурсії… Щороку, починаючи з
20114го, на волейбольному май4
данчику, який, до речі, працівни4
ки облаштували власноруч, до
Дня депо і Дня профспілки прово4
дяться традиційні змагання з во4
лейболу, а по закінченні – това4
риська вечеря з ухою та грибами,
яких в тутешніх лісах досхочу.

Юрій ШИШ,
голова профорганізації 

вагонного депо Конотоп

Крепкая команда профлидеров

Участники профсоюзной спартакиады

Стор. 3

Молодежный совет локомотивного депо 
Дебальцево4Сортировочное отличился 

в смотре4конкурсе, став лучшим в регионе в 2013 году

РР..ЮЮшшккоовваа

Я
СИНОВАТСКИЙ терком профсоюза, не4
смотря на сложную ситуацию в Донбас4

ском регионе, укрепляет командный дух

Молоді та активні

Фотофакт

На фото ВВааллееннттиинныы  РРУУДДЕЕННООКК  
дебальцевские активисты

Людмила ШАПОВАЛОВА, техник4лаборант, председатель молодежного
совета первички  локомотивного  депо  Дебальцево4Сортировочное
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П
ОЛУЧИТЬ ответы на свои вопросы же4
лезнодорожники Никопольского узла

Приднепровской магистрали пришли в ак4
товый зал дистанции пути. Поднимались са4
мые злободневные темы – оптимизация
штата, приведение фактической численнос4
ти трудящихся к объемам выполняемых ра4
бот, режим и оплата труда и многие другие.

Профактивисты и работники активно об4
суждали насущные вопросы, непростую си4
туацию, сложившуюся на дороге, предприяти4
ях, в отрасли, а также получили консультации и
разъяснения специалистов дорпрофсожа, Кри4
ворожского теркома и соответствующих служб
дороги. Речь, в частности, шла об установлении
режима неполного рабочего времени, привле4

чении к сверхурочной работе, личной ответст4
венности руководителей за нарушения трудо4
вого законодательства.

Владимир КОРОСТЕЛЕВ,
правовой инспектор труда Совета профсоюза

на Приднепровской железной дороге

ФФооттоо  ааввттоорраа

– Участником ПНПФ «Магист4
раль» я стал еще в 2006 году. Тогда
на заседании нашей профсекции в
Киеве нам подробно рассказали о
Фонде, который в то время только
начинал свою деятельность: о
принципах накопления дополни4
тельной пенсии, государственных
гарантиях, условиях выплат, струк4
туре, компаниях, которые его об4
служивают. Золотых гор не обеща4
ли, но возможность самостоятель4
но накапливать сбережения на бу4
дущее, откладывая небольшую
сумму с зарплаты, заинтересовала.
Даже несмотря на то, что участие
работодателя в накоплении пенсии
железнодорожников тогда рас4
сматривалось как отдаленная перс4
пектива.

Прямо на том заседании я и на4
писал заявление о вступлении в
ПНПФ «Магистраль», процедура
оформления не заняла много вре4
мени. В тот день на такой же шаг ре4
шились еще более десяти моих кол4
лег с других дорог. Конечно, мы по4
дробно расспросили представите4
лей Фонда о том, как хранятся и ин4
вестируются взносы, как и когда
можно получить накопленную сум4

му, как будет происходить выплата
пенсий – все4таки, речь шла о на4
ших деньгах...

Все это время я отчисляю неболь4
шую сумму – 1 % от своей зарплаты.
Даже если сумма для ежемесячных
пенсионных выплат окажется недо4
статочной, получу все накопленное
сразу – хватит на путешествие или
какую4нибудь крупную покупку. А в
конце прошлого года на мой лич4
ный пенсионный счет впервые при4
шел взнос и от железной дороги…

Внимательно слежу за публика4
циями о ПНПФ «Магистраль» в
«ВІСНИКУ» и отраслевой газете – и
как вкладчик, и как председатель
профорганизации. Продолжаю
проводить в коллективе разъясни4
тельную работу, и надо признать,
что информации о работе Фонда
достаточно, она довольно обшир4
ная, освещает все необходимые во4
просы. Правда, скажу откровенно,
скептическое отношение к долго4
срочным накопительным проектам
у наших людей не изменилось. Воз4
можно, железнодорожники поме4
няют мнение, если работодатель
выполнит свои обязательства по
Отраслевому соглашению и про4

должит перечислять взносы на ин4
дивидуальные пенсионные счета
работников…

ВАЖНО  ЗНАТЬ
Оксана АХВЕРДИЕВА, 
начальник отдела по работе 
с вкладчиками Администратора
пенсионного фонда «Центр
персонифицированного учета»:
– Администратор ПНПФ «Ма4

гистраль» предлагает участникам
бесплатный доступ к информации
о состоянии их индивидуальных
пенсионных счетов – посредством
специального онлайн4сервиса на
сайте http://www.acpo.com.ua
(раздел «Кабінет користувача», за4
кладка «Власний рахунок»). Для
этого необходимо подать Адми4
нистратору заявление (лично или
по почте), образец которого разме4
щен на сайте. На основании заяв4
ления участнику предоставляется
логин и пароль для входа на персо4
нальную интернет4страничку. Ин4
формация является конфиденци4
альной и не подлежит разглаше4
нию. Консультация по телефонам:
(044) 537–66–57, 5–62–62 (желез4
нодорожный).

С
ПІЛЧАНИ звертаються із запи4
таннями, що їх найбільше тур4

бують, і отримують відповіді від
фахівців Ради профспілки на сайті
www.zalp.org.ua та у «ВІСНИКУ».

Чи має право працівник, який
заочно навчається в університе�
ті, брати щороку відпустку
влітку?

Олександр Швець, по e4mail

Марина АБРАМОВА, 
правовий інспектор праці 
Ради профспілки:
– Працівникам, які навчаються у

вищих навчальних закладах без
відриву від виробництва (у тому
числі й на заочній формі навчання)
щорічні відпустки за їх бажанням
можуть приєднуватися до часу
проведення установчих занять, ви4
конання лабораторних робіт, скла4
дання заліків та іспитів, часу підго4
товки до захисту дипломного про4
екту та інших робіт, передбачених
навчальною програмою.

Чи є законною вимога на�
чальника відділу кадрів брати
чергову частину відпустки з того
дня тижня, який є наступним пі�
сля дня закінчення використа�
ної частини?

по e4mail

– Ні, ця вимога начальника від4
ділу кадрів не має законних під4
став.

Відповідно до ст. 12 Закону Укра4
їни «Про відпустки» щорічну від4
пустку на прохання працівника мо4
же бути поділено на частини будь4
якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина
становитиме не менше 14 кален4
дарних днів.

Раніше дана стаття передбачала,
що невикористана частина відпуст4
ки може надаватися лише з дня
тижня, що є наступним за днем за4
кінчення попередньої використа4
ної її частини. З 2003 року ця нор4
ма не діє.

Працівник до 21 року вперше
влаштовується на роботу в під�
розділ Південно�Західної заліз�
ниці. Для роботи на висоті необ�
хідно отримати платні сертифі�
кати нарколога та психіатра, а
також на вимогу терапевта –
висновок кардіолога, який дав
направлення на УЗД (за додат�
кову плату). Чи має працівник
право на компенсацію витрат
на попередній медогляд від ор�
ганізації?   по e4mail

Володимир ДОРОШЕНКО, 
завідувач відділу охорони праці,
головний технічний
інспектор праці 
Ради профспілки:
– Так, має. Згідно з п. 3.2.27 чин4

ної Галузевої угоди: «Компенсува4
ти працівникам протягом двох мі4
сяців витрати, пов’язані з обов’яз4
ковим медичним оглядом під час
прийняття на роботу, на підставі
наданих документів, які підтверд4
жують їх оплату».

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ нагороджено:

ОСТАФІЙЧУК Наталію Олександрівну – бухгал4
тера профкому об’єднаної профорганізації Одесь4
кої дирекції залізничних перевезень;

ПОМАЗАНКО Марію Степанівну – інженера з
охорони праці, голову профорганізації ремонтно4
го вагонного депо Здолбунів Львівської залізниці.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

Індекс споживчих цін у травні – 103,8 %, 
з початку року – 110,5 %. 
Розмір мінімальної зарплати в Україні 

з 1 грудня 2013 року становить 1218 грн.
Інформацію підготовлено за даними управлін4

ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Донецька 4153,8 4176,2
Львівська 4096,4 3721,4
Одеська 4045,1 4028,6
Південна 4161,1 4075,2
Південно4Західна 4164,7 4135,2
Придніпровська 4241,9 4229,6
По залізницях 4143,3 4065,5 

Залізниці З початку
2014 рокуТравень

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Від номера
до номера•

Щодо єдиного реєстру
листків непрацездатності 

В
РАХОВУЮЧИ протокольне доручення
Прем’єр4міністра України від 24 квітня п. р.

про діяльність фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування щодо не4
обхідності запровадження до кінця 2014 року
Єдиного електронного реєстру листків не�
працездатності в закладах охорони здоров’я,
правління Фонду постановою № 17 від 30 травня
п. р. ухвалило рішення щодо створення робочої
групи.

Виконавчій дирекції Фонду доручено:
розробити технічне завдання, провести від4

повідні конкурсні процедури згідно з чинним за4
конодавством та створити Єдиний електронний
реєстр листків непрацездатності в закладах охо4
рони здоров’я до 1 січня 2015 року;

здійснити заходи щодо впровадження Єди4
ного електронного реєстру листків непрацездат4
ності в закладах охорони здоров’я протягом
2015 року.

До Дня профспілки

ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ заздалегідь готуються до
профспілкового свята, яке цьогоріч відзнача4

тиметься 3 серпня, плануючи різноманітні заходи
й пропонуючи спілчанам цікаві ідеї.

Наприклад, Конотопський терком оголосив
конкурс малюнків, фотографій та інших робіт се4
ред дітей та онуків залізничників на теми: «Діти
проти війни!», «Я люблю Україну!», «Ми – україн4
ці! Ми – велика родина!» та інші. 

Конкурс триватиме до Дня профспілки, який
відзначатиметься у першу неділю серпня. Най4
кращі роботи буде відзначено призами. «Ми за4
прошуємо учасників надсилати свої твори до
28 липня п. р. поштою, в електронному вигляді в
терком або профком за місцем роботи батьків»,
– повідомила заступник голови Конотопської те4
риторіальної профорганізації Наталія МАКА�
РЕНКО.

«День трудового права»

Питання порушуються і вирішуються

З  нашим  прапором...

НЕПРИХОВАНА гордість за чергове досягнення
профактивістів звучить у листі голови проф4

організації лінійних станцій Козятинської дирек4
ції залізничних перевезень Миколи КОМАРА:

«Прапор
н а ш о ї
профспілки
замайорів
на черговій,
дев’ятій за4
карпатській
красуні –
горі Гимба
( 1 4 9 1 м )
гірськолиж4
ного витягу
с. Пилипець.
Не щороку
нам вдаєть4
ся вибратися гуртом на підкорення Карпатських
вершин, та усі ми в такі захоплюючі миті відчува4
ємо, що головне – наполегливість, єдність і ко4
лективне досягнення мети».

Спілчани також побували на території Націо4
нального природного заповідника «Синевір», у
селі десяти музеїв відвідали «Колочавську вузь4
коколійку», дізналися про історію вузькоколійної
залізниці.
Фото ІІННННИИ  ДДЕЕННЕЕССЮЮКК,,  бухгалтера профкому

А
КТИВІСТИ профорганізації Хутір4Михайлівської
дистанції колії Південно4Західної залізниці іс4

пит витримали: спілчани, загалом, задоволені ді4
яльністю 16 цехкомів та 3 профгруп, шістьох гро4
мадських комісій.

Не обійшлося без зауважень, в основному, ви4
робничого характеру: працівники занепокоєні не4
стачею інструменту, запчастин і матеріалів, забезпе4
ченням і якістю спецодягу, неукомплектованістю
штату. Всіх турбує питання підвищення заробітної
плати, умов праці і виробничого побуту. Гостро в
дистанції стоїть проблема під’їзду до місця вико4
нання робіт та в зворотному напрямку.

Однак поряд з негативними моментами, на звіт4
них зборах відзначено, що профспілка послідовно
та спрямовано працює над усуненням проблем. На
вістрі уваги цехкомів постійно перебувають питання
покращання умов праці, регулювання часу роботи і
відпочинку залізничників, які безпосередньо
пов’язані із забезпеченням безпеки руху поїздів, ви4
конання наказів щодо порядку своєчасного надання
вихідних, дотримання графіка відпусток, повноцін4
ного відпочинку спілчан, забезпечення путівками на
оздоровлення тощо.

Марина ДЕМЧЕНКО, 
голова профорганізації 

Хутір4Михайлівської дистанції колії

НА ЗВІТНИХ ЗБОРАХ цехової профорганізації ви4
робничої дільниці Хутір4Михайлівський Пів4

денно4Західної залізниці було порушено ряд на4
гальних питань. Завдяки активності профкому Ко4
нотопського будівельно4монтажного експлуатацій4
ного управління на чолі з головою О.Ісаєвою та тіс4
ній співпраці з адміністрацією в короткий термін де4
які з них було вирішено. Зокрема, надано допомогу
в придбанні будматеріалів для впорядкування по4
бутового приміщення, яке залізничники здійснюють
власними силами; проводяться ремонтні роботи в
приміщенні для відпочинку працівників, які прибу4
вають у відрядження; спілчан забезпечено електро4
чайниками.

З ініціативи цехкому ще в минулому році вдалося ви4
рішити питання доїзду робітників цеху експлуатації
станції Кролевець до робочих місць у зоні обслугову4
вання.

Тож зрушення будуть і надалі, якщо до ініціативності
додати наполегливість, сміливість та відповідальність,
а їх не бракує головам цехкомів В.Кухтенку, Т.Яворсь4
кій, І.Глобай та іншим активістам.

Віталій ЧЕРНЯВСЬКИЙ,
начальник сектору постачання, 

заступник голови профорганізації 
Конотопського БМЕУ

БУДНИ  ПЕРВИЧЕК
Помощь 

профработников
СПЕЦИАЛИСТЫ Дебальцевского теркома предо4

ставили практическую помощь профкому Ште4
ровской дистанции пути, цехкомам локомотивно4
го депо Дебальцево4Пассажирское и Попаснян4
ского СМЭУ, профгруппам Дебальцевской дистан4
ции электроснабжения и станции Дебальцево4
Пассажирское по вопросам охраны труда и соблю4
дения трудового законодательства. А на личном
приеме у председателя территориальной профор4
ганизации А.Шаповалова, правового и техничес4
кого инспекторов труда Совета профсоюза на До4
нецкой магистрали Д.Еня и А.Хисамутдинова чле4
ны профсоюза получили ответы на интересующие
их вопросы: об учете рабочего времени и оплате
сверхурочных часов, возмещении разъездных рас4
ходов, возможности предоставления перерывов
для принятия пищи, порядке выплаты материаль4
ной помощи при выходе на пенсию впервые, охра4
не труда, деятельности отраслевого негосударст4
венного пенсионного фонда «Магистраль», оздо4
ровлении железнодорожников и членов их семей
нынешним летом.

Виктория ЩЕРБАТЫХ,
ведущий специалист 

Дебальцевского теркома профсоюза

О своем опыте участия в отраслевом негосударственном пенсионном фонде «Магистраль»
сегодня с читателями «ВІСНИКА» делится Вячеслав САЛИЙ, старший диспетчер связи, пред4
седатель профорганизации Котовской дистанции сигнализации и связи Одесской железной
дороги:

«Накапливаю и другим советую»
ЗАПИТУЄТЕ —

ВІДПОВІДАЄМО



В
ОЛОНТЕРИ вете4
ранської організації,

адміністрація і профакти4
вісти первинки станції Ле4
бединська Південної ма4
гістралі не забувають про
наших ветеранів. Так, не4
щодавно відвідали пенсіо4
нерів, дітей війни та вдів
залізничників.

Поспілкувалися, зокре4
ма, із колишньою головою
ради ветеранів Надією
Тихонівною Пуляєвою, що
перебувала на стаціонар4
ному лікуванні у районній
лікарні.

Приємним сюрпризом
до дня народження став
візит до незрячої пенсіо4
нерки, в минулому – нас4
тавника молоді, старшої
чергової стрілочного посту
Олександри Петрівни За4
буги. Їй вручили торт, про4
дуктовий набір та подару4
нок. Згадали про минулі
роки роботи, гості пере4
глянули фотоальбом.

Побували в гостях у
вдови загиблого при
виконанні службових
обов’язків Василя За4
вадського Лідії Іванівни,
пригостивши її солодоща4
ми і продуктовим набо4
ром.

Волонтери відвідали та4
кож вдову Почесного за4
лізничника Івана Матвійо4
вича Дудченка – Софію
Юхимівну і пенсіонерку
Пелагею Хоменко. Під час
гостин пригадували не4
прості трудові будні, гор4
тали «Книгу Пам’яті», пе4
реглядали фотографії з сі4
мейних альбомів.
Тетяна ГЕРАСИМЕНКО,

квитковий касир, 
заступник голови

профорганізації станції
Лебединська

В
ЗДРАВНИЦЕ к услугам юных
отдыхающих уютные корпу4

са, замечательный бассейн, спор4
тивный комплекс с необходимым
инвентарем, компьютерный
класс – все, что нужно для увле4
кательного отдыха и реализации

творческих
планов ре4
бятни.

Открыть
смену ярко
и незабы4
ваемо по4
могли са4
м о д е я 4
т е л ь н ы е
а р т и с т ы
Дома на4

уки и техники дирекции. Впереди
детвору ждет еще немало сюрп4
ризов, развлечений и приключе4
ний от профессионального и ра4
душного коллектива «Лесной
сказки».

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» №12 (647)* 26 червня 2014 р.4

Отдых в… сказке

діжною радою первинки ди4
рекції залізничних перевезень
організували відкритий турнір з
міні4футболу між командами
залізничників та спортсменів
міста.

За кубок теркому змагалися
по три команди: дирекції,
Сарненського, Здолбунівського
вузлів і рівненські футболісти.
Переможний перехідний кубок
здобули суперники, а друге
місце, диплом і кубок дісталися
команді Рівненської дирекції, до
того ж одного з її гравців –

В.Наумова визнано най4
кращим у турнірі і йому
вручено приз.

Наступний турнір
заплановано провести на
стадіоні Ковеля у 2015
році», — повідомив
начальник штабу цивіль4
ного захисту, голова
молодіжної ради первин4
ки Рівненської дирекції
залізничних перевезень
Ігор ГУБІН.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ—2014

В
КУПЯНСК4ЮЖНОЙ
дистанции пути

Южной магистрали на
14 околотках и в пяти
цехах трудятся более
300 железнодорожни4
ков. После выборов в
первичке в прошлом
году и обновления
профкома работа за4
метно оживилась.

Председатель проф4
организации – инженер производственно4
технического отдела Е.СУЛИМОВА (на
снимке третья слева) на постоянном контро4
ле держит вопросы улучшения условий труда
и производственного быта путейцев, обеспе4
чения нуждающихся углем и дровами, дру4
гие вопросы.

Особенностью и гордостью нашей от4
расли во все времена были железнодо4
рожные династии. Вот и Елене надежную
поддержку в производственных и общест4

венных делах оказывает мама – инженер
по охране труда дистанции О.Сулимова, и,
конечно, сплоченная команда единомыш4
ленников4активистов – старшие дорожные
мастера А.Кресало и Е.Молодан, эконо4
мист, казначей профкома Е.Копейка, мон4
тер пути В.Колесник, бригадир пути И.Бе4
лишко.

Не забывают активисты и о культурно4мас4
совой работе. Так, КВН всегда собирает пол4
ный зал заинтересованных зрителей.

Открытие первой смены в детской здравнице «Лесная сказка»
Купянской дирекции железнодорожных перевозок 
посвящено 1454летию Южной магистрали, потому прошло
особенно торжественно, с участием почетных гостей.

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный корреспондент «ВІСНИКА».  ФФооттоо  ааввттоорраа
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ПРОФАКТИВИСТЫ

ТУРБОТА

ЦІКАВИЙ   ФАКТ

Голова ревізійної
комісії ради ветеранів

станції Лебединська
В.СІНКІНА (ліворуч) 

і голова ради ветеранів
Н.ГОРДІЄНКО 

в гостях у С.ДУДЧЕНКО 
(в центрі)

ФФооттоо  ааввттоорраа

«Адміністрація і профком
відділової лікарні станції ім.
Т.Шевченка Одеської залізниці
постійно піклуються про своїх ко4
лишніх працівників – учасників
бойових дій, інвалідів війни та
праці, пенсіонерів, які перебува4
ють на заслуженому відпочинку. 

Нещодавно голова ради вете4
ранів лікарні, старша медсестра
Н.Скробутан відвідала вдома по4
дружжя Василя Петровича й
Олександри Яківни РУДЕНКІВ (на
знімку)», – написала акушерка,
голова профорганізації лікарні
Лідія ВЛАЩЕНКО.

«У кабінеті голови проф4
організації Хустської дистанції
колії, начальника відділу кадрів
О.КОЗАКОВОЇ (на знімку) завж4
ди людно, адже сюди йдуть спіл4
чани поділитися і радістю, і тур4
ботами. І профлідер не лишаєть4
ся осторонь жодної з проблем

спілчан. Налагоджено літнє оздо4
ровлення дітей, спортивну робо4
ту, надається допомога ветера4
нам», – сповістив наш постійний
дописувач, громадський корес4
пондент «ВІСНИКА», водій Мука4
чівського будівельного управлін4
ня № 5 Іван КОЗАК. А в іншому
листі він розповів про сім’ю Тар4
най, яка вже більше 20 років роз4
важає гарною музикою і піснями
жителів не лише Королевого, а й
навколишніх міст і сіл: «Вони не4
одноразово виступали у Мукаче4
вому, Ужгороді і всюди їх
зустрічали із задоволен4
ням. Цікаво, що всі учасни4
ки колективу – діти заліз4
ничників. Марія і Василь
Тарнай керують місцевим
клубом, а допомагають їм
діти й онуки. Наймолодша
учасниця – семирічна
онука Росинка чудово спі4
ває і декламує вірші Т.Шев4
ченка».

ФФооттоо  ааввттоорраа

Секретар, член профкому
локомотивного депо Щорс Анна
ПОЛЮШКО повідомила, як
профком опікується школярами
й багатодітними родинами: «У
Щорсі чимало дітей наших спіл4
чан навчаються у гімназії, що ко4
лись була залізничною. Її учнями
є й діти помічника машиніста теп4
ловоза В.Кошевського, у родині
якого виховуються п’ятеро дітей.
До речі, його донька Яна брала
участь у конкурсі «Мої батьки –
залізничники» й отримала приз
від Конотопського теркому.
Профком локомотивного депо
Щорс Південно4Західної залізни4
ці допомагає багатодітним
сім’ям, надає їм матеріальну до4
помогу, організовує передплату
галузевих видань, забезпечує
дитячими та сімейними путівка4
ми на оздоровлення».

«Упродовж нинішнього
року газета «Трибуна січнівця»
Київського електровагоноре4
монтного заводу проводить кон4
курс «Спортивному роду нема
переводу!», мета якого – визна4
чити найкращого спортсмена4за4
водчанина. Учасником може ста4
ти кожен працівник підприємст4
ва, надіславши фотознімки, ко4
ротку розповідь про себе, а та4
кож різноманітні матеріали, що
підтверджують індивідуальність,
спортивну силу, гарт і прагнення
до перемоги. Найкращого
спортсмена визначатимуть за4
водчани, він отримає спеціаль4
ний приз», – поділився новина4
ми голова профорганізації Ва�
дим ЧЕМЕРИС.

«Рівненський терком
профспілки спільно з моло4

П
ІД ГАСЛОМ «Футбол єднає!» у
червні на міському стадіоні

«Локомотив» відбулася товарись4
ка зустріч з футболу між збірними
козятинських залізничників і сту4
дентів республіки Гана, яку ініцію4
вали терком профспілки і моло4
діжна рада.

Матч викликав неабияку заці4
кавленість мешканців міста і не
розчарував уболівальників дина4

мічністю й напруженістю. Перемо4
гу здобули залізничники. Органі4
затори вручили всім учасникам
пам’ятні призи та сувеніри, а капі4
тан студентської збірної запропо4
нував провести матч4реванш у
Києві.

Дмитро ЖИВЧИК,
заступник голови 

Козятинської територіальної 
профорганізації

А
КТИВИСТЫ благотворительного фонда «Допомога Дніпра» круг4
лосуточно опекают переселенцев из Крыма, Луганщины и Дон4

басса. К этой работе присоединились и железнодорожники.
Инициаторами сбора средств выступили сотрудники службы ком4

мерческой работы и маркетинга Приднепровской магистрали, на
призыв помочь соотечественникам тут же откликнулись активисты
всех служб управления дороги.

Часть собранных денег сразу были израсходованы на фрукты и
канцтовары для детей, которые в игровой комнате ожидали своих
родителей, оформляющих документы, остальные передали в благо4
творительную кассу. Примечательно, что к инженеру Ю.Данчук
очень скоро устремились неравнодушные коллеги с посильными
взносами. Заместитель председателя профорганизации службы пе4
ревозок Е.Шебанова также отметила высокую активность коллег в
сборе необходимой помощи.

На средства, собранные работниками управления Приднепров4

ской, закупи4
ли по 20 ком4
плектов по4
стельного бе4
лья, подушек
и полотенец,
которые пе4
редали лю4
дям, по не4
сколько суток
п р о ж и в а ю 4
щим в помещении фонда.

Всем находится крыша над головой, еда, одежда, лекарства,
предметы личной гигиены…

Юрий ШВАЙКО,
внештатный корреспондент «ВІСНИКА».  ФФооттоо  ааввттоорраа
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