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Вадим ТКАЧОВ:

Шановні спілчани, колеги!
23 січня минуло 22 роки від важливої для

нас події – заснування профспілки заліз/
ничників і транспортних будівельників у
незалежній Україні.

Кожен рік був наповнений спільною на/

пруженою працею, і це дало вагомі ре/
зультати для виконання та розвитку Галу/
зевої угоди та колективних договорів.
Профспілка принципово захищає трудові
інтереси і гарантії кожного працівника, 
ми шукаємо нові шляхи для вирішення

актуальних соціальних проблем, успішно
запроваджуємо різноманітні проекти на
користь спілчан.

Щиро бажаю вам, дорогі друзі, здоров’я,
добробуту та злагоди у родинах, впевне/
ності у завтрашньому дні.

Вітаємо, друзі, із днем створення профспілки у незалежній Україні!

Н
А КОЖНІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
по 3 млн грн. було рівно/

мірно розподілено на кіль/
кість працюючих: на їхні ра/
хунки зараховано від 51 грн.
до 70 грн. 

Це новий крок у реалізації
Програми недержавного пен/
сійного забезпечення заліз/
ничників, яка є додатком до
Галузевої угоди відповідно до
спільної постанови Укрзаліз/
ниці і Ради профспілки від
16 грудня 2013 року.

Таким чином, завдяки на/
полегливій роботі і принципо/
вій позиції профспілки заліз/
ничники отримали нагоду не
просто накопичувати додат/
кову (недержавну) пенсію,
але й робити це за участі ро/
ботодавця. Відтепер майбутня
пенсія учасників галузевого
пенсійного фонду «Магіст/
раль» залежить від двох плат/
ників: з одного боку, залізнич/
ники самостійно відкладати/
муть частину зарплати, з ін/
шого – роботодавець робить
внесок у майбутній добробут
своїх працівників.

Залізниці вже зробили
важливий крок. Час і праців/
никам подбати про власну
гідну пенсію і зробити свій
крок у сплаті внесків. Адже
розвиток Програми недер/
жавного пенсійного забезпе/
чення передбачає, що в по/
дальшому роботодавці роби/
тимуть внески лише на пен/
сійні рахунки тих працівників,

які самі беруть участь у нако/
пиченні пенсії. Тому тим, хто
бажає, аби роботодавець і
надалі перераховував кошти
на їхні пенсійні рахунки, не/
обхідно укласти угоду з Про/
фесійним недержавним пен/
сійним фондом «Магістраль»
і щомісяця перераховувати на
власну користь частину зар/
плати.

Відповідно до Програми
недержавного пенсійного за/
безпечення залізничників,
розмір внесків працівників
залежить від їхнього віку: чим
молодший учасник Фонду,
тим більше у нього часу нако/
пичити достатню для отри/
мання пенсії суму, і тим мен/
шою є сума власного внеску.

Програма визначає тарифи
внесків: від 0,55 % щомісячної
зарплати – для зовсім моло/
дих працівників до 4,85 % –
для осіб передпенсійного віку.

Тож за умови наявності
коштів у фінансових планах
роботодавці робитимуть від/
повідні внески. Втім, якщо
внесок роботодавця є сталим,
то верхня межа внеску пра/
цівника на власний пенсійний
рахунок не обмежена, тому
він сам може обирати, пере/
раховувати визначену Про/
грамою або більшу суму.

Адже майбутня недержав/
на пенсія залізничників скла/
датиметься з трьох складо/
вих: власного внеску, внесків
роботодавця і доходу від ін/

Додаткова  пенсія  залежить від вас!
Галузевий недержавний пенсійний фонд «Магістраль» набирає обертів
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У майбутнє разом з роботодавцем:

НАКОПИЧ 
гідну додаткову пенсію в галузевому

пенсійному фонді «Магістраль»

вестування пенсійних активів
Фонду.

Від накопичених коштів за/
лежатиме і те, як вони в май/
бутньому виплачуватимуться
учасникам Фонду: у вигляді
щомісячних пенсійних плате/
жів або одноразово. У будь/
якому разі, накопичені кошти є
власністю працівників, і вони
отримують їх обов’язково.

За умови виконання Про/
грами мінімальний розмір що/
місячної пенсійної виплати,
яку отримуватиме учасник
Фонду впродовж 10 років пі/
сля досягнення пенсійного ві/
ку, встановлюється на рівні не
нижче 50 % від офіційно за/

Згуртуймося, щоб стати сильнішими у захисті інтересів спілчан!

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

На сайт профспілки www.zalp.org.ua
надійшло звернення працівників вагон/
ного депо Запоріжжя/Ліве зі скаргами на
низку порушень. За повідомленням за/
ступника голови дорожньої профоргані/
зації Придніпровської магістралі, голов/
ного технічного інспектора праці Ради
профспілки на залізниці Андрія ЛЕЙКА,
«перевірка підтвердила частину фактів,
наведених у зверненні. Керівництвом де/
по вжито заходів для усунення недоліків.
Зокрема, 14 січня 2014 року 21 працівнику
пункту технічного огляду станції Запоріж/
жя ІІ видано мило та рукавиці за пропу/
щені періоди і січень поточного року;
ухвалено рішення про оплату технічного
навчання у неробочий час, яке відбулося,
але не було оплачено у 2013 році. За на/
ведені порушення в. о. начальника ПТО
буде притягнуто до дисциплінарної від/
повідальності. Дорпрофсож і Запорізь/
кий терком встановили контроль за
вирішенням порушених питань».

2014 рік профспілка оголосила провести під гаслом
«Збережемо кадри — забезпечимо майбутнє!»

Наприкінці 2013 року  залізниці 
перерахували передбачені у фінансових планах 18 млн грн.

на користь своїх працівників у якості пенсійних внесків на рахунки 
у галузевому недержавному пенсійному фонді «Магістраль». 

Відповідні індивідуальні рахунки відкрито 
для кожного залізничника, який не досяг пенсійного віку. 

твердженого прожиткового
мінімуму, визначеного зако/
ном для непрацездатних осіб.
В іншому випадку усі накопи/
чені кошти учасник Фонду
отримує одноразово.

Пенсійний вік для отриман/
ня недержавної пенсії може
бути меншим від віку, який
надає право на пенсію за за/
гальнообов'язковим держав/
ним пенсійним страхуванням,
але не більше ніж на 10 років,
а також перевищувати його.

Учасник може самостійно
визначити, коли отримувати
недержавну пенсію.

З Програмою недер/
жавного пенсійного за/
безпечення залізнични/
ків та іншими матеріа/
лами можна ознайоми/
тися на сайті профспілки
www.zalp.org.ua. А за
телефонами Адміністра/
тора НПФ «Магістраль»
5–62–62 (залізничний) і
(044) 537–66–57, а та/
кож у голови профорга/
нізації можна дізнатися,
як стати учасником Фон/
ду та отримати відповіді
на всі запитання, що ці/
кавлять.

ДО ТЕМИ
Радою профспілки спільно з Укрзалізницею організовано се/
мінар/нараду для учасників – відповідальних осіб за здійс/
нення заходів щодо розвитку галузевого пенсійного фонду
«Магістраль» на залізницях, у дорожніх і територіальних комі/
тетах профспілки, а також молодіжних лідерів і профактиву...

Наприкінці 2013/го ми подолали
складний шлях врегулювання колек/

тивного трудового спору між нашою
профспілкою та Кабінетом Міністрів
України.

Позаду напружені раунди перегово/
рів у форматі засідань примирної комі/
сії, створеної Національною службою
посередництва і примирення. Сторони
уклали відповідну Угоду з позитивними
зрушеннями у вирішенні принципових
питань, на чому наполягали представ/
ники профспілки на чолі з її лідером
В.Ткачовим (див. «ВІСНИК» за 27 груд�
ня 2013 р.).

Одне з досягнень року – подальший
розвиток галузевого недержавного

пенсійного фонду «Магістраль».
Детальніше про це й інші аспекти ді/

яльності Фонду та відповідні заходи чи�
тайте сьогодні у матеріалах «Теми
номера» на стор. 1–3.

Наша профспілка протягом останніх
років ефективно реалізує різноманіт/

ні ініціативи. 
Успішними стали соціальні проекти,

які спрямовані на посилення захисту
прав працівників, зокрема, страхування
членів профспілки від нещасних випад/
ків та природної смерті на виробництві,
а також ті, що суттєво економлять їхні
кошти – дисконтна програма профспіл/
ки та створення в 2013/му корпоратив/
ної мережі life:). Завдяки постійному
розвитку та вдосконаленню цих проектів
спілчани вже відчули переваги, які надає
їм членство у нашій профспілці.

Про
найважливіше

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

Зробіть крок до гідної пенсії —
вступіть до галузевого пенсійного фонду «Магістраль»!

О чем говорили участники семинара…

П
ЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ розповів про іс/
торію недержавного пенсійного забезпечення на залізницях,

яка бере свій початок ще з давніх часів, поступові кроки профспіл/
ки залізничників і транспортних будівельників зі створення і роз/
витку галузевого недержавного пенсійного фонду «Магістраль»,
долучення до цієї роботи адміністрації Укрзалізниці і залізниць.

М.Сінчак докладно  зупинився на користі, яку принесе співпраця
роботодавця з недержавним пенсійним фондом «Магістраль» як
працівникам, так і адміністрації. Зокрема, залізничники отримують
ще одне джерело поповнення власного пенсійного рахунку, а за/

лізниці – мотиваційний чинник для працівників і можливість залу/
чати кошти фонду для інвестування в розвиток галузі.

Про технологію роботи галузевого пенсійного фонду «Магіст/
раль», порядок укладання і обслуговування пенсійних контрактів,
інвестування активів розповіли представники компаній/партнерів
фонду – директор і начальник відділу роботи з вкладниками ТОВ
«Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого облі/
ку» Ю.Бурков та О.Ахвердієва, директор департаменту недержав/
них пенсійних фондів ТОВ «КУА «Аструм Управління Активами»
О.Ткач.

Анатолий ТРОФИМОВ,
заместитель председателя
дорожной 
профорганизации
Донецкой магистрали:

– Донецкая дорога пер/
вой начала внедрять негосударственное
пенсионное обеспечение: еще в 2010/м бы/
ли открыты персональные счета для всех ра/
ботников, на которые перечислено в общей
сумме 1 млн грн. И сейчас, когда в декабре
2013/го было перечислено еще 3 млн, мы
смогли оперативно разместить их на инди/
видуальные пенсионные счета каждого же/
лезнодорожника. Огромная заслуга в этом
работников службы кадров и специалистов
на местах, ведь в кратчайшие сроки была
создана необходимая база, сверены все
данные.

Но главное сейчас – убедить людей в
том, чтобы они сами стали вкладчиками
фонда. Ведь работодатель твердо стоит на
позиции: если будет человек сам отчислять
на личный пенсионный счет деньги, тогда и
он будет делать дальнейшие выплаты. Не
будет выплат от работника – и от работо/
дателя ему ждать нечего.

Потому мы должны объяснить людям,
что речь идет об их будущем, провести се/
рьезную разноплановую информационную
работу, чтобы избавить их от сомнений и
недоверия. С одной стороны, компания/ад/
министратор фонда занимается информа/
ционно/разъяснительной работой. Но у нас
есть и свои ресурсы: профсоюзный сайт, на
котором уже размещена вся необходимая
информация, и газета, вестники профорга/
низаций и т. д. Нужны и буклеты, наглядно
убеждающие людей сменить пассивную
позицию и подтолкнуть их к осознанным
действиям себе во благо. Но ничто не заме/
нит непосредственной разъяснительной
работы с железнодорожниками, которой
должны заниматься все: и представители
администрации, и профработники.

И, конечно, необходимо участие рабо/
тодателя в работе Совета фонда, регуляр/
ные перечисления взносов на счета желез/
нодорожников. Ведь дороги отчисляют
значительную долю средств в госбюджет,
на разные обязательные платежи, так по/
чему же не тратить их часть на себя, на сво/
их же работников?

Ирина ОВЬЕДО
АЛЬМУЭДО, 
инженер/технолог Главного
информационно/
вычислительного центра
Укрзализныци,

председатель Молодежного совета
профсоюза:

– Негосударственный пенсионный
фонд дает молодежи «зеленый свет» в
обеспечении собственного будущего,
ведь думать о завтрашнем дне нужно уже
сейчас. НПФ «Магистраль» позволяет мо/
лодежи не просто откладывать средства

на пенсию, но и гарантирует их сохран/
ность и приумножение, как за счет средств
работодателя, так и за счет инвестицион/
ной деятельности.

Обсуждение положительных моментов
и возможных недостатков для молодежи
не ограничится сегодняшним семинаром и
тренингом, мы продолжим его на нашей
странице в Фейсбуке. У ребят не должно
остаться вопросов и непонимания, ведь
это очень важный проект и для каждого из
нас, и для профсоюза, и для железной до/
роги в целом.

Евгения ОЛЕЙНИК,
экономист станции 
Киев/Пассажирский,
председатель молодежного
совета дорожной
профорганизации 

Юго/Западной магистрали:

– Если НПФ «Магистраль» будет рабо/
тать действительно так, как нам рассказа/
ли, то это очень хороший проект. Инфор/
мация подана грамотно, убедительно и
доступно. Главная гарантия выполнения
этой программы – наш профсоюз, который
добивается, чтобы были взносы от работо/
дателя. Вот только будут ли эти поступ/
ления на пенсионные счета работников ре/
гулярными – пока неясно.

Не очень понятно также, кто будет зани/
маться этой работой на местах. Возникают
и другие вопросы.

Сегодня, правда, мы узнали много ново/
го. Надо еще очень хорошо разобраться во
всех нюансах, чтобы подробно и правиль/
но рассказывать обо всем в трудовых кол/
лективах.

Алина БАЗАРОВА, техник
Иловайской дистанции
электроснабжения,
председатель молодежного
совета Иловайской
территориальной

профорганизации, член теркома:

– Первый и главный положительный
момент отраслевой программы негосу/
дарственного пенсионного обеспечения –
дополнительный доход в будущем. Во/
вторых, это инициатива профсоюза, под/
держанная Укрзализныцей, что тоже
большой плюс, ведь доверие наработано
годами.

Но есть и вопросы. Программа – часть
Отраслевого соглашения, и она обяза/
тельна для выполнения. Но за счет чего
она будет финансироваться в дальней/
шем, ведь сейчас у дорог нет стабильного
дохода... Или о порядке пенсионных от/
числений. Например, как они будут на/
числяться с «больничных»? Этих денег на/
ши работники, бывает, ждут несколько
месяцев.

Понимаем, что ответы на эти и многие
другие вопросы необходимо оперативно
доносить до работников. Хорошо, что не/

которые навыки в просветительской рабо/
те по данной тематике мы получили в ходе
проведенного после семинара тренинга.

Олег КУКЛИШИН,
преподаватель
Симферопольского
техникума транспортной
инфраструктуры,
заместитель председателя

Молодежного совета профсоюза, предсе/
датель молодежного совета Крымской
территориальной профорганизации:

– В современных реалиях прибавка к го/
сударственной пенсии в виде ежемесячных
выплат из негосударственного пенсионно/
го фонда – насущная необходимость, по/
тому и отношение к созданию в отрасли та/
кой структуры в целом положительное. Но,
к сожалению, существующая программа не
обеспечивает выплат от работодателя тем
работникам отрасли, которые не относятся
к Укрзализныце. При небольшой зарплате
без поддержки работодателя они не смогут
самостоятельно накопить необходимую
сумму для своей дополнительной пенсии.

Максим ЖОВТОБРЮХ,
инженер локомотивного
депо Купянск,
председатель 
молодежного совета
Купянской 

территориальной профорганизации:

– В полной мере о фонде я узнал сего/
дня. Было много информации, интересной
и полезной для молодежи, для которой
участие в фонде особенно перспективно.
Речь идет об отчислении ежемесячно
определенных выплат, которые потом пе/
рерастают в дополнительную пенсию. Чем
раньше работник начнет отчислять средст/
ва на личный пенсионный счет, тем мень/
ше будет размер отчислений для накопле/
ния необходимой для выплаты пенсии
суммы. Надо в коллективах объяснять лю/
дям, как это будет происходить, и, думаю,
молодежь заинтересуется. Но, конечно,
решающим фактором будет участие рабо/
тодателя в формировании отраслевой пен/
сии железнодорожников.

Наталія ОНУФРИЧ,
чергова по станції Ворохта,
голова молодіжної ради
Івано/Франківської
територіальної
профорганізації:

– Сьогодні ми отримали багато нової ін/
формації про галузевий недержавний пен/
сійний фонд «Магістраль», і якщо він діяти/
ме так ефективно, як нам розповіли, то це
дуже корисно для молоді. Зараз нам треба
самим добре зрозуміти, як він буде працю/
вати, щоб розповісти про це людям, і вони
нам повірили. Тому будемо вивчати усі ас/
пекти, щоб колеги до нас дослухалися і за/
думалися про майбутню пенсію.

2

Масовий захід, проведений Радою профспілки спільно з Укрзалізницею з метою залучення 
працівників галузі до формування власної недержавної пенсії, відбувся 16 січня у Києві. 

У роботі семінару/наради для відповідальних осіб за здійснення заходів щодо розвитку галузевого 
пенсійного фонду «Магістраль» на залізницях, у дорожніх і територіальних комітетах профспілки, 

а також молодіжних лідерів і профактиву взяли участь перший заступник Голови профспілки М.Сінчак, 
заступник начальника Головного управління кадрової та соціальної політики А.Кібенко, представники 

інших главків Укрзалізниці і компаній, що обслуговують недержавний пенсійний фонд, та причетні фахівці.
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В
СВЯЗИ С АКТИВИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, касающейся негосу/
дарственного пенсионного обеспечения железнодорожников, а

также проведением мероприятий по вопросам работы отраслевого
пенсионного фонда читатели обращаются с просьбой разъяснить ос/
новные принципы его действия и публиковать комментарии по этой
тематике. Специалисты Совета профсоюза готовы ответить на все ваши
вопросы и предоставить полезную информацию для потенциальных
участников негосударственного пенсионного фонда «Магистраль».

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 1—2 (636—637)* 24 січня 2014 р. 3
Александр ТКАЧ,
директор 
департамента НПФ
компании 
по управлению

активами фонда «Аструм 
Управление Активами» 

Защита НПФ от банкротства 
и утраты пенсионных 
накоплений участников

НПФ не может быть признан
банкротом (в отличие от банков,
страховых компаний и других юри/
дических лиц на НПФ не распрост/
раняется законодательство о банк/
ротстве).

В случае ликвидации НПФ
пенсионные накопления участни/
ков не теряются, а переводятся в
другой НПФ, страховую организа/
цию или банк – организации, ко/
торые имеют право осуществлять
негосударственное пенсионное
обеспечение.

Защита пенсионных
накоплений от инвестиционных
рисков

Закон Украины «О негосудар/
ственном пенсионном обеспече/
нии» запрещает инвестировать в
один объект пенсионные средства
фонда.

Активы НПФ в обязательном
порядке диверсифицируются –
размещаются в разные и только
разрешенные законом инструмен/
ты (депозиты надежных банков,
ценные бумаги государства и при/
быльных предприятий, банковские
металлы, недвижимость). Разреша/
ется инвестировать в один объект
сумму средств, не превышающую
5–10 % общей стоимости активов
фонда, что уменьшает риски паде/
ния стоимости пенсионных накоп/
лений.

Розмір мінімальної зарплати в Україні 
з 1 грудня 2013 року становить 1218 грн.

Донецька 4621,6 4005,4
Львівська 3516,3 3715,6
Одеська 4114,5 3979,6
Південна 3966,9 4016,8
Південно/Західна 4130,6 4106,3
Придніпровська 4106,8 3986,8
По залізницях 4092,0 3971,8

Залізниця З початку
2013 рокуГрудень

Середня  заробітна плата працівників (грн.)

Г
ОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ приміських пасажирсь/
ких перевезень Укрзалізниці відреагувало на

рішення президії Ради профспілки від 27 листопа/
да 2013 року щодо впорядкування форми і змісту
контрактів з провідниками пасажирських вагонів.

У листі за підписом першого заступника Главку
О.ГУДКОВА вказано, що було перевірено діючі
контракти, укладені з провідниками пасажирсь/
ких вагонів по кожному підпорядкованому мо/
торвагонному депо. Для усунення зауважень, ви/
явлених проведеною перевіркою, Головним
управлінням направлено на залізниці вказівку
(№ ЦРП/9/658 від 18.12.2013 р.), якою служби
приміських пасажирських перевезень зобов’яза/
но до 1 квітня 2014 року провести роботу з
приведення контрактів з провідниками паса�
жирських вагонів моторвагонного рухомого
складу у відповідність до чинних норматив�
них документів та фактичних умов праці.

М
ІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ на доручен/
ня Кабінету Міністрів України опрацювало

звернення IV Форуму молоді профспілки щодо
державної підтримки залізничного транспорту та
вирішення соціальних проблем у галузі, а також
збереження в галузі базових навчальних закла/
дів. Відповідь отримано за підписом заступника
міністра–керівника апарату Мінінфраструктури
В.КОРНІЄНКА.

Відзначено, що більшість порушених питань
розглядались на засіданнях примирної комісії з
вирішення колективного трудового спору, і сто/
совно врегулювання висунутих вимог прийнято
узгоджене сторонами рішення (документ у пов�
ному обсязі опубліковано у «ВІСНИКУ» 27 груд�
ня 2013 року та на сайті www.zalp.org.ua).

Також у відповіді вказано, що для вирішення
житлової проблеми у галузі діє «Програма будів/
ництва житла залізницями України на 2013– 2014
роки». У рамках її реалізації заплановано освоїти
270 млн грн. і ввести в експлуатацію по залізни/
цях 719 квартир.

Щодо збереження у галузі навчальних закладів
зазначено, що Кабміном прийнято пропозицію
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту щодо
передачі вищих навчальних закладів I–IV рівнів
акредитації, навчально/методичних і науково/
методичних установ до сфери управління цього
міністерства. Питання повернення окремих вишів
до управління Мінінфраструктури розглядалось
неодноразово, причому при попередньому роз/
гляді Мінекономрозвитку, Мінфін та Мін’юст не
заперечували проти повернення цих закладів.
Проте Міносвіти своєї позиції не змінило, мотиву/
ючи це тим, що для формування єдиного освіт/
нього простору вказані заклади повинні перебу/
вати у його підпорядкуванні. Тому з метою ство/
рення комплексної системи підготовки та безпе/
рервного навчання кадрів для залізничного
транспорту вбачається доцільним підтримати
звернення делегатів IV Форуму молоді профспіл/
ки до Кабміну щодо повернення семи ВНЗ до
структури Міністерства, наголошено у листі.

Раді профспілки
відповідають...

Залізничний транспорт 3984,6 3961,2

Транспорт у цілому 3538,0 3573,0
Промисловість 3759,0 3732,0

В галузях народного 
господарства 3268,0 3234,0

Листопад З початку
2013 р.

Після завершення заходу 
тематичний тренінг було проведено 
для молодіжних лідерів
профорганізацій. Вони аналізували
переваги недержавного 
пенсійного забезпечення, його
ризики і недоліки, разом шукали
шляхи подолання упереджень, 
а також вчилися презентувати 
серед залізничників 
НПФ «Магістраль»

КОМПЕТЕНТНО

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

10 січня перший заступник Голови профспілки
М.Сінчак взяв участь у нараді з питань інвестуван/
ня внесків недержавного пенсійного фонду «Ма/
гістраль», що проходила під головуванням заступ/
ника Генерального директора Укрзалізниці О.Сліп/
ченка за участі представників компанії з управлін/
ня активами «Аструм Управління Активами».
10 січня заступник Голови профспілки В.Лесько
взяв участь у нараді ФПУ з питань удосконалення
системи соціального страхування.
14 січня завідувач відділу економічної роботи, ор/
ганізації праці і заробітної плати С.Анісімова взяла
участь у семінарі «Нові підходи в політиці подолан/
ня бідності в Україні», що проводився Комітетом з
питань соціальної політики та праці Верховної Ра/
ди України.
15 січня провідний спеціаліст відділу економічної
роботи, організації праці і заробітної плати
О.Данько взяла участь у засіданні робочої групи
спільного представницького органу профспілок
щодо напрацювання варіанту законодавчих змін
до Закону «Про прожитковий мінімум».
16 січня відбувся семінар/нарада відповідальних
осіб за здійснення заходів щодо діяльності недер/
жавного галузевого пенсійного фонду «Магіст/
раль» на залізницях, у дорожніх і територіальних
комітетах профспілки, а також молодіжних лідерів
і профактиву (стор. 2*3).
16 січня правовий інспектор праці Ради профспіл/
ки М.Бєльченко вивчав стан дотримання трудово/
го законодавства при запровадженні неповного
робочого часу у структурних підрозділах Львівсь/
кої залізниці.

Марина 
АБРАМОВА,
правовой 
инспектор
труда Совета
профсоюза,

секретарь НПФ «Магистраль»

– В соответствии с Законом «Об
общеобязательном государст/
венном пенсионном страхова/
нии» система пенсионного обес/
печения в Украине состоит из
трех уровней:

первый – солидарная система
(выплата пенсий – за счет средств
Пенсионного фонда);

второй – накопительная сис/
тема (общеобязательное госу/
дарственное пенсионное стра/
хование), базирующаяся на
принципах накопления средств
застрахованных лиц в Накопи/
тельном фонде. Она предусмат/
ривает, что взносы на свои ин/
дивидуальные пенсионные сче/
та (с правом наследования на/
копленных средств) вносят и са/

ми работники, и работодатели.
Однако накопительная система
в Украине еще не работает, так
как не принят закон о ее внедре/
нии;

третий – это система негосу/
дарственного пенсионного обес/
печения, которая базируется на
принципах добровольного учас/
тия граждан, работодателей и их
объединений в формировании
пенсионных накоплений. В Укра/
ине работают уже больше 100 не/
государственных пенсионных
фондов.

Негосударственный пенси/
онный фонд «Магистраль» в
2006 году создан профсоюзом
железнодорожников и транс/
портных строителей Украины,
чтобы обеспечить железнодо/
рожникам дополнительную
пенсию.

Какой возраст наиболее
оптимален для вступления в
Фонд, и за какой минимальный
период до наступления

пенсионного возраста можно
стать его участником?

– В Украине средний возраст
участников негосударственных
пенсионных фондов составляет
40 лет.

Законом Украины «О негосу/
дарственном пенсионном обеспе/
чении» возраст вступления в НПФ
не ограничен. И в числе участни/
ков ПНПФ «Магистраль» – работ/
ники разного возраста, среди них
есть и молодые железнодорож/
ники в возрасте до 25 лет.

Можно ли получать 
пенсию из НПФ раньше 
наступления пенсионного 
возраста?

– Законом «О негосударствен/
ном пенсионном обеспечении»
предусмотрено, что пенсию из
НПФ можно получать на 10 лет
раньше официально установлен/
ного возраста выхода на пенсию.

Пенсионный возраст опре/
деляет сам участник Фонда в
своем заявлении.

ТЕМА НОМЕРА

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

«В 2013 году по итогам проверок
правового инспектора труда Совета
профсоюза на Донецкой магистрали
Виктора Чернятьева совместно с
председателями первичек на 27 пред/
приятиях Иловайского участка было
направлено 61 представление об
устранении нарушений законодатель/
ства о труде. Железнодорожникам воз/
вращено более 415 тыс. грн. незаконно
удержанных или недоплаченных
средств. Так, 298 работникам Иловай/
ской дистанции электроснабжения до/
плачено 34,3 тыс. грн. за работу во
вредных и тяжелых условиях труда,
60 железнодорожникам выплачено
39,7 тыс. грн. за сверхурочную работу»,
– проинформировал ПРЕСС�ЦЕНТР
Иловайского теркома профсоюза.

«В Одесский дорпрофсож обрати/
лись работники в связи с отсутствием
воды в бытовых помещениях станции
Одесса/Восточная, административно/
бытовом здании Одесской дистанции
защитных лесонасаждений, околотка
дистанции пути Одесса/Сортировоч/
ная. В результате вмешательства техни/
ческой инспекции труда Совета проф/
союза и обращения в службу строи/
тельно/монтажных работ и граждан/
ских сооружений дороги в структурных
подразделениях заменен водопровод и
обеспечена подача воды», – сообщил
главный технический инспектор труда
Совета профсоюза на Одесской желез/
ной дороге Валентин БОЧКАРЕВ.

«За підсумками вибіркових переві/
рок у жовтні 2013 року після втручання
правового інспектора праці Ради проф/
спілки на Південно/Західній залізниці
Анатолія Кашперовецького захище/
но трудові права 1096 працівників Фас/
тівської і Козятинської дистанцій колії,
колійної машинної станції, яким ви/
плачено 526,8 тис. грн. премії та мате/
ріальної допомоги на оздоровлення»,
– повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Козятинсь�
кого теркому профспілки. Інформацію підготовлено за даними управління статистики Укрзалізниці та Держкомстату

Все о негосударственном пенсионном фонде «Магистраль»...

ППЛЛЮЮСС ддррууггаа  
ппееннссііяя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

Інформація, яка прозвучала на 
тематичному семінарі/нараді,

зацікавила учасників і викликала
багато запитань та коментарів 

як у профпрацівників, 
так і у представників адміністрації. 

Кваліфіковані відповіді надали
перший заступник 

Голови профспілки М.Сінчак, 
представники адміністратора фонду

та обслуговуючої компанії
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П

РЕЗИДИУМ Одесского дорпрофсожа,
рассмотрев в сентябре 2013/го вопрос

соблюдения трудового законодательства
и выполнения обязательств колдоговора
дороги в структурных подразделениях
службы ведомственной военизированной
охраны, принял принципиальное поста/
новление, определив жесткие сроки для
устранения выявленных нарушений. За
короткий промежуток времени руковод/
ством службы и структурных подразделе/
ний проведена конкретная работа.

Так, в первом Одесском отряде внесе/
ны соответствующие изменения в колдо/
говор; отменен приказ о создании ре/

монтно/строительной бригады, и с нача/
ла октября стрелки направлены в под/
разделения для выполнения своих непо/
средственных служебных обязанностей;
стрелку В.Павлин доплачено 859 грн. за
работу диспетчером; десяти работаю/
щим инвалидам выплачена материаль/
ная помощь на оздоровление в размере
100 % на сумму более 13 тыс. грн.; опла/
чены командировочные расходы 34 ра/
ботникам – делегатам конференции тру/
дового коллектива в сумме около 3 тыс.
грн.; внесены изменения в ряд приказов
начальника отряда; отменены три неза/
конных приказа о привлечении работни/

ков к дисциплинарной ответственности,
им возвращено более 1 тыс. грн. премии.

В Херсонском отряде работникам вы/
плачены командировочные расходы в
общей сумме 5,9 тыс. грн.; отменен при/
каз начальника отряда о привлечении к
дисциплинарной ответственности стар/
шего инструктора по пожарной технике.

В Знаменском отряде отменены три
приказа о привлечении к дисциплинар/
ной ответственности, изданные с нару/
шением законодательства, работникам
выплачена премия в размере 572 грн.

Во всех отрядах приказы о выплате
премии и вознаграждения, изменении

условий оплаты труда, режиме работы
согласовываются с выборными органа/
ми профорганизаций, а советы трудо/
вых коллективов в отрядах прекратили
существование.

Профкомам отрядов ведомственной
военизированной охраны президиум
дорпрофсожа поручил продолжить кон/
троль за соблюдением трудового зако/
нодательства и выполнением обяза/
тельств колдоговоров.

Светлана ШПИЛЕВАЯ,
главный правовой инспектор труда

Совета профсоюза 
на Одесской железной дороге

Про те, як переймається
інтересами спілчан профком
Ужгородської дистанції водо/
постачання, розповів у листі
наш громадський кореспон/
дент, водій Мукачівського бу/
дівельного управління № 5
Іван КОЗАК: «На дільниці
Ужгород, Чоп, Салівка, Батьо/
ве, Королеве за кошти проф/
кому придбано мікрохвильові
печі, електроплити, чайники,
кавоварки. Турбуються тут і
про оздоровлення спілчан та
членів їхніх сімей, змістовний
відпочинок, влаштовуються
спортивні змагання».

«Розваги і частування
смачними українськими стра/
вами – такий подарунок отри/
мали спілчани від об’єднаної
профорганізації служб управ/
ління Придніпровської магіст/
ралі. 136 залізничників та чле/
нів їхніх родин стали учасника/
ми фестивалю українського
сала, що проходив у Петри/
ківському музеї народної

творчості на Дніпропетровщи/
ні. Скуштували різні види сала
та ковбас, борщ, куліш, солод/
кі весільні «дивні», оглянули
національні старожитності,
охочі позмагалися у стрільбі з
лука і гвинтівки, придбали ви/
твори місцевих народних май/
стрів... А заступник начальника
відділу запчастин служби ма/
теріально/технічного поста/
чання К.Тараканова виграла
головний приз лотереї – сим/
патичне порося…», – поділився
голова профорганізації служб
управління Придніпровської
магістралі Олександр МУН�
ТЯН.

«Профком Конотопської
дистанції колії Південно/Захід/
ної залізниці турбується про
різноманітне і корисне дозвіл/
ля спілчан. Придбали форму
для волейбольної та двох фут/
больних команд, м’ячі та ін/
ший інвентар. Також було ор/
ганізовано екскурсії до Льво/
ва, Яремчого, Буковеля, Оде/

си, Полтави, Києва та Харкова.
Виконано всі заявки на оздо/
ровлення працівників та членів
їхніх сімей», – розповіла голо/
ва профорганізації Конотопсь/
кої дистанції колії Тетяна
МОЗГОВА.

«На новогодние празд/
ники молодежь Одесской до/
рожной профорганизации
проведала ребятишек детдома
«Солнышко». Живут здесь ма/
лыши, нуждающиеся в особом
уходе. Детки очень обрадова/
лись гостям, рассказали стихи,
которые специально выучили
к празднику, спели новогод/
нюю песенку и, конечно же,
получили подарки», – расска/
зала техник информационно/
вычислительного центра
Одесской железной дороги,
председатель молодежного
совета первички Юлия ЛАЗА�
РЕНКО.

Доброе дело не осталось не/
замеченным, ребят от имени
администрации и всего кол/
лектива искренне поблагода/
рил главврач детдома О.Збро/
жик: «Для этих детишек очень
важно внимание, и благотво/
рительная помощь пришлась
очень кстати».

Про те, як активно про/
вели зимові свята конотопські
залізничники, розповіла еко/
номіст, голова молодіжної ра/
ди Конотопської територіаль/
ної профорганізації Тетяна

МАЙСТРЕНКО: «По инициати/
ве нашего молодежного совета
50 работников структурных
подразделений дирекции
впервые побывали на горно/
лыжном курорте Буковель.
Опытные и начинающие лыж/
ники провели учебно/
тренировочные сбо/
ры в этом удивитель/
ном месте. Поездку
запланировали зара/
нее, потому сущест/
венно сэкономили на
покупке абонементов
на подъемники и бро/
нировании отеля. Со/

Быт не забыт...

У ногу 
з часом

З
А ОСТАННІ ПІВРОКУ відеокон/
ференції стали звичним і зруч/

ним інструментом інформаційної
роботи Шевченківського теркому
профспілки. За допомогою облад/
наних студій відеозв’язку прово/
дяться наради, інформаційні дні,
консультації профпрацівників, ак/
тивістів і молодіжних лідерів.

Приміром, нещодавно у рамках
інформаційного дня відбулася відео/
конференція з профактивом Хрис/
тинівського вузла. Голови профор/
ганізацій структурних підрозділів зі/
бралися у студії відеозв’язку, об/
ладнаній у кімнаті охорони праці
локомотивного депо Христинівка, й
обговорили поточні справи з коле/
гами з Шевченківського і Черкась/
кого вузлів, керівництвом і фахівця/
ми теркому, які в цей час перебува/
ли у кабінеті голови територіальної
профорганізації В.Мотузенка.

Йшлося про плани роботи на
найближчий час та півріччя, захист
трудових прав та інтересів спілчан,
реалізацію соціальних проектів
профспілки, зокрема, дисконтної
програми і профспілкової корпора/
ції мобільного зв’язку life:). А коли
під час роботи знадобилася кон/
сультація дорпрофсожу, питання
швидко вирішилось, знову ж таки,
завдяки системі відеоконференції:
одразу вийшли на зв'язок з головою
дорожньої профорганізації А.Про/
копенком і отримали від нього не/
обхідну інформацію.

Наразі терком працює над нала/
годженням каналів відеозвязку з ін/
шими залізничними вузлами регіону.

Сергій БОНДАРЕНКО, завідувач
оргвідділу Шевченківського 

теркому профспілки

П
РЕЗИДИУМ Дебальцевского теркома проф/
союза подвел итоги выполнения комплекс/

ных мероприятий по безопасности, гигиене тру/
да и улучшению производственного быта в струк/
турных подразделениях региона в 2013 году.

Отмечено, что в Штеровской дистанции пути
переоборудованы и капитально отремонтирова/
ны санитарно/бытовые помещения для работни/
ков, командированных из других дистанций для
ремонта пути, установлены газовые котлы в адми/
нистративном помещении, гаражах, центральной
котельной и столовой. Выполнен ремонт котель/
ных и котельного оборудования, в помещениях
дежурных по переездам и стрелочных постов
установлены конвекторы. В локомотивном депо
Дебальцево/Сортировочное капитально отре/
монтированы крыши и фонари в машинном отде/
лении и цехе профилактики, заменены светиль/
ники, манометры, водогрейные котлы оборудо/
ваны индивидуальной вытяжной вентиляцией.

На постоянном контроле администрации и
профкома – аттестация рабочих мест по услови/
ям труда, обеспечение трудящихся спецодеж/
дой, спецобувью и другими средствами индиви/
дуальной защиты, а также молоком.

Тем не менее, выявлены существенные недо/
статки, причем, некоторые из них не решаются
уже длительное время. Так, на станции Дебаль/
цево/Сортировочное не решен вопрос с освеще/
нием в Западном и Восточном сортировочных
парках, а ремонт светильников и замена электро/
ламп выполнены лишь частично. Есть проблемы
с водоснабжением в административном корпусе,

нет комнаты приема пищи для диспетчеров, не/
обходимо заменить мебель.

В помещениях операторов в сортировочных
парках туалетов либо нет, либо ими невозможно
пользоваться.

Не соблюдается температурный режим в по/
мещениях дежурных и операторов, в неудовлет/
ворительном санитарном состоянии находятся
рабочие места составительских бригад и регули/
ровщиков скорости движения вагонов.

В ангаре Штеровской дистанции пути наряду с
большим объемом выполненных работ не отре/
монтированы крыша и окна.

По/прежнему в большинстве структурных под/
разделений отсутствуют комнаты личной гигиены
женщин. Особенно остро стоит вопрос водоснаб/
жения на линейных участках. Все еще не хватает
оборудованных комнат приема пищи, а боль/
шинство из имеющихся не обеспечены холо/
дильниками, плитами для разогрева пищи, не/
обходимой мебелью и посудой.

Президиум теркома настоятельно рекомендо/
вал руководителям структурных подразделений
устранить выявленные недостатки до 1 марта
2014 года, принять соответствующие меры по
обеспечению отдаленных производственных
участков комнатами приема пищи, душевыми и
другими санитарно/техническими обустройства/
ми, а профкомам – усилить контроль за выпол/
нением комплексных мероприятий.

Александр ХИСАМУТДИНОВ, 
технический инспектор труда Совета

профсоюза на Донецкой железной дороге

м. Київ:
театр Володимира Завальнюка «Перетворення»

(http://zavalniuk.in.ua) – знижка 10 % на відвідування вистав,
20 % – у разі колективного замовлення понад 10 осіб.

м. Фастів:
магазин «Каприз», вул. Соборна, 39/1 – знижка 3 % на вели/

ку побутову техніку, мобільні телефони, аудіо/ та відеотехніку, 5 %
– на дрібну побутову техніку, сувеніри, 6 % – на освітлювальні при/
лади.

м. Долинська:
аптеки «Ліки Кіровоградщини», вул. Нова, 112 (аптека

№ 166), вул. Шевченка, 51/А (аптека № 19) – знижка 2 % на лі/
карські засоби, ціни на які регулюються постановами Кабміну,
МОЗ України та кіровоградською облдержадміністрацією на суму
до 100 грн., від 100 до 150 грн. – 3 %, від 150 до 250 грн. – 4 %,
понад 250 грн. – 5 %.

м. Донецьк:
мережа туристичних агенцій «Скай Авіа», вул. Челюскінців,

23 – знижка 5 % від загальної вартості на всі види туристичних по/
слуг, бронювання авіаквитків, 1 % – на внутрішні та міжнародні
рейси.

м. Вознесенськ:
магазин «Теплотех», вул. Жовтневої Революції, 25 – зниж�

ка 5 % на газові котли, електронагрівачі, радіатори, сантехніку,
труби для опалення, каналізації, водопроводу, запорну армату/
ру, водні насоси, газові плити, кераміку.

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

Далі буде

«Працівники ПТО Помічна вагонного експлуатаційного де/
по Знам’янка Одеської залізниці долучилися до театрального мис/
тецтва – самотужки поставили новорічну виставу для дітей «За ча/
рівними ключами до зачарованої скрині». Зустрівшись із казкови/
ми персонажами, дітлахи радо кружляли навколо ялинки, взяли
участь у конкурсах і отримали подарунки від Діда Мороза», – роз/
повіла інженер/технолог, голова цехового комітету профспілки
Таміла АВЄКІНА. 

ревнование по скоростному спуску
добавило острых ощущений не
только победителям (на снимке).
Такой отдых понравился всем!».

Фото 
ІІррииннии  ТТААРРААББААННООВВССЬЬККООЇЇ,,

інженера техвідділу, 
члена молодіжної ради
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АКТУАЛЬНО


