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«Понад 720 тис. грн. недоплачених кош#
тів (підрядні суми, що входять до заробіт#
ної плати) повернуто у жовтні працівникам
Дарницької, Чернігівської, Ніжинської та
Київської дистанцій колії завдяки наполег#
ливості та співпраці голів первинок з пра#
вовими інспекторами праці Ради проф#
спілки на нашій магістралі.

Хоча дехто навіть з керівників дистан#
цій скептично ставився до намірів проф#
працівників і не вірив у позитивний кінце#
вий результат. Втім, це лише перший крок
у вирішенні гострих питань: шляхи по#
дальшої співпраці і конструктивного діа#
логу з керівництвом служби колії залізни#
ці голови первинок шукатимуть на най#
ближчому засіданні дорожньої профсек#
ції колійників.

Крім того, у відповідь на подання голов#
ного правового інспектора праці Ради
профспілки на Південно#Західній залізниці
Володимира Воропаєва працівникам
Дарницької дистанції колії виплачено по#
над 352 тис. грн. премії і доплат за липень#
серпень 2014 року, а також понад 70 тис.
грн. – за час щорічної відпустки та 85 тис.
грн. – матеріальної допомоги», – поінфор#
мував голова Київської територіальної
профорганізації Олександр БЄЛІКОВ.

Засідання профсекцій
і  Молодіжної ради 
Рада профспілки провела 6 листопада засідання професійних секцій
працівників служб перевезень і комерційної роботи та медичних
працівників, а також Молодіжної ради профспілки.

Перед колегами та профспілковими активістами виступили 
Голова профспілки В.ТКАЧОВ і його перший заступник М.СІНЧАК.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

29 жовтня заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні робочої комі#
сії об’єднань профспілок для
ведення колективних перегово#
рів і підготовки проекту Гене#
ральної угоди на новий строк.
29–30 жовтня провідний спе#
ціаліст відділу економічної ро#
боти, організації праці і заробіт#
ної плати О.Данько вивчала
стан організації і оплати праці у
Мукачівському підрозділі воєні#
зованої охорони.
5 листопада завідувач і провід#
ний спеціаліст відділу економіч#
ної роботи, організації праці і
заробітної плати С.Анісімова й
О.Данько вивчали стан органі#
зації і оплати праці у Дарниць#
кому підрозділі воєнізованої
охорони.
5–6 листопада головний пра#
вовий інспектор праці Ради
профспілки М.Бєльченко пере#
віряв стан дотримання трудово#
го законодавства у Харківській
дирекції залізничних переве#
зень, на станції Харків#Сорту#
вальний, в дистанції електро#
постачання Основа.
6 листопада відбулися засідан#
ня професійних секцій:

медичних працівників;

служб перевезень і комер#
ційної роботи.
Рада профспілки також провела
засідання Молодіжної ради
профспілки (стор. 1).
6 листопада головний техніч#
ний інспектор праці Ради проф#
спілки В.Дорошенко взяв участь
в оперативній нараді Укрзаліз#
ниці з питань забезпечення пра#
цівників структурних підрозді#
лів залізниць спецвзуттям від#
повідно до нагальної потреби.
7 листопада заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні Урядового ко#
мітету з питань регіонального
розвитку.
7 листопада завідувач відділу
міжнародних зв’язків С.Івансь#
кий взяв участь в установчих
зборах Платформи грома#
дянського суспільства Україна –
ЄС, що передбачено відповід#
ними статтями Угоди про асоці#
ацію між Україною та Євросою#
зом.
10–13 листопада провідний
фахівець відділу соціально#тру#
дових відносин та побутової
роботи А.Єрмоленко взяв
участь у роботі комісії щодо ви#
значення приналежності оздо#
ровчих закладів Південно#За#
хідної залізниці.
11 листопада проведено інфор#
маційний день для голів проф#
організацій прямого підпоряд#
кування Раді профспілки, у яко#
му взяли участь і виступили пер#
ший заступник Голови проф#
спілки М.Сінчак і фахівці Ради.

До уваги читачів! 

У
ЧАСНИКИ засідань профсекцій і
Молодіжної ради обговорили з

керівниками профспілки актуальні пи#
тання роботи профорганів.

Голова профспілки В.Ткачов, зок#
рема, нагадав, що протягом історії
незалежної України чиновники по#
стійно намагаються позбавити галузь
медичних закладів, не розуміючи їх
значення у забезпеченні перевізного
процесу, безпеки руху і пасажирів.
М.Сінчак повідомив присутнім про
кроки Ради профспілки для порятунку
медзакладів: запити і звернення до
відповідних міністерств, висвітлення
цього питання під час пікетування Ка#
бінету Міністрів тощо. Ця робота не
припиняється й активізується, коли
буде сформовано нову владу, під#
креслив В.Ткачов, але для досягнення
результату необхідна одностайність
профорганів усіх рівнів і підтримка
трудових колективів.

М.Сінчак поінформував і про інші
вимоги нашої профспілки та СПО
профспілок, висунуті на пікетуванні
15 жовтня, а також про попередні ре#
зультати, яких вдалося досягти завдя#
ки акції.

Також В.Ткачов розповів про роботу
з визначення нормативної чисельності
працівників, яку на вимогу Ради проф#
спілки провела Укрзалізниця, наголо#
сив на необхідності контролю за вчас#
ною і якісною підготовкою до роботи
взимку – особливо щодо забезпечен#
ня спецодягом і спецвзуттям, дотри#
мання температурного режиму, наяв#
ності гарячої води тощо. Йшлося також
про пошук шляхів допомоги залізнич#
никам, житло яких зруйновано у ході
бойових дій, передплату на газету
«Вісник профспілки», розвиток дис#
контної програми, проведення проф#
спілкових відеоконференцій тощо.

Керівники профспілки відповіли на
запитання присутніх.

Р
ОБОТА ПРОФСЕКЦІЙ розпочалася з
підбиття підсумків діяльності на

рівні дорожніх профорганізацій, учас#
ники обох засідань обговорили най#
більш гострі проблеми і підготували пи#
тання для зустрічі з керівництвом відпо#
відних департаментів Укрзалізниці.

У засіданнях профсекцій взяли
участь, відповідно, перший заступник
начальника Департаменту комерційної
роботи І.Хор’яков, заступник началь#
ника Департаменту управління рухом
В.Петренко і начальник Управління
охорони здоров’я Укрзалізниці О.Бабіч.
Звісно, найголовніше питання, яке роз#
глядалося на обох засіданнях – робота
в умовах реформування залізничного
транспорту.

Профпрацівники служб перевезень
і комерційної роботи також обговори#

ли з представниками
Укрзалізниці стан під#
готовки до роботи в
осінньо#зимовий пері#
од, забезпечення спец#
одягом і спецвзуттям,
приведення континген#
ту працівників у відпо#
відність до обсягів пе#
ревезень і оплату праці
в таких умовах.

Профсекції ухвалили
відповідні рішення.

Т
ОГО Ж ДНЯ відбу#
лось засідання Мо#

лодіжної ради проф#
спілки. Цей рік – знако#
вий для нашої молоді,
адже саме у 2014#му
відзначається десяти#
ліття молодіжного руху
в профспілці.

Учасники засідання
проаналізували майже
річну роботу: що вдалося
зробити на місцях, як ре#
алізовано заходи з вико#
нання Програми під#
тримки молодих членів
профспілки тощо. По#
спілкувалися на тему
участі молодіжних рад у
популяризації та розвит#
ку інноваційних проектів
профспілки, обговорили
заходи до Дня боротьби
з ВІЛ/ СНІДом, який
щороку відзначається 
1 грудня, а також запла#
нували роботу на наступний рік.

З представниками залізничної мо#
лоді зустрілася перший заступник на#
чальника Департаменту реформу#
вання та корпоративного розвитку
Укрзалізниці М.Потетюєва, яка роз#
повіла про реформування заліз#
ничного транспорту, першочергові
структурні зміни, заплановані на
2014–2015 роки. Особливо молодь
зацікавилася проблемами збережен#
ня соціальних стандартів та об’єктів
соціальної інфраструктури.

П
ЕРЕД членами секцій і Молодіжної
ради також виступив представник

банку «Траст», який розповів про спів#

працю з профспілкою в межах дискон#
тної програми, зокрема, про святкову
пропозицію банку до Дня залізничника
(стор. 3), а також відповів на запитан#
ня присутніх.

*   *   *
Засідання Молодіжної ради і проф#

секції працівників господарств служб
перевезень і комерційної роботи Рада
профспілки транслювала в режимі ві#
деоконференції, до якої могли долучи#
тися абоненти, що пройшли сертифіка#
цію (стор. 4).

тис. грн. доначислено та виплаче#
но з жовтня 2012#го по серпень
2014 року працівникам Одеської
дирекції залізничних перевезень
за підсумками виконання постанов
президії Одеського дорожнього 
комітету профспілки.
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ЦИФРА

«Правовым инспектором труда Совета
профсоюза на Одесской магистрали Евге�
нием Стороженко с начала года проведе#
но 23 проверки соблюдения трудового за#
конодательства в структурных подразде#
лениях Знаменского региона. По их ре#
зультатам составлено 23 акта, внесено
23 представления руководителям для
устранения выявленных нарушений. За#
щищены трудовые права 60 работников, в
частности, отменен приказ о привлечении
к дисциплинарной ответственности по#
мощника машиниста Знаменского локо#
мотивного депо В.Мазура. Предоставлены
консультации 215 членам профсоюза», –
сообщил ПРЕСС�ЦЕНТР Знаменского
теркома профсоюза.

тыс. грн. незаконно удержанных и
недоплаченных средств возвраще#
но железнодорожникам Знаменско#
го региона за девять месяцев
2014 года.
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ЦИФРА

Триває передплата на «Вісник» на 2015 рік
Президія Ради профспілки оголосила проведення передплатної кампанії до 20 листопада

У
2015 році «ВІСНИК» отримува#
тимуть п’ятсот працівників і ве#

теранів Одеської дорожньої лікар#
ні. Про це вчасно подбала голова
первинки Галина ВЛАСЕНКО (на
знімку), яка передплатила для
спілчан профспілкову газету.

Залишайтеся з «ВІСНИКОМ»
наступного року!
Передплатити газету можна у
будь�якому поштовому від�
діленні.

Засідання Молодіжної ради профспілки

Засідання профсекції медичних працівників

Спільне засідання

Засідання профсекції працівників 
служб перевезень і комерційної роботи 

Олена РОМАНОВА,
провідний фахівець відділу

інформації Ради профспілки
Фото автора



П
РОАНАЛИЗИРОВАВ выпол#
нение руководством Одес#

ской и Херсонской дирекций
железнодорожных перевозок
ранее принятых президиумом
постановлений, специалисты
Одесского дорпрофсожа отме#
тили устранение выявленных
нарушений в организации и
оплате труда работников.

Замечания, тем не менее, все
же остались…

Так, коммерческим ревизо#
рам, ревизорам по безопаснос#
ти движения не оплачивается
время доезда к месту выполне#
ния работ и обратно согласно
приказу Укрзализныци от
24.03.2011 г., № 098#Ц. Не уста#
новлена 36#часовая рабочая
неделя дежурным по внеклас#
сным станциям и станциям
1 класса.

Нормативные документы
Одесской дирекции не преду#
сматривают начисления премии
на разницу в должностных ок#

ладах. Она выплачивается толь#
ко за выполнение работником
своих должностных обязаннос#
тей, хотя за невыполнение до#
полнительных по#прежнему
следует привлечение к дисцип#
линарной ответственности.

Не произведена в полном
объеме оплата часов техничес#
ких занятий со сменными ра#
ботниками в нерабочее время
за 2012 год.

В позапрошлом, прошлом го#
дах и за восемь месяцев текуще#
го в подразделениях Одесской
дирекции не устанавливалась
надбавка за высокое профмас#
терство. Премия начисляется не
за фактически отработанное
время, а только за месячную
норму. И не редкость, когда для
недопущения переработки ме#
сячной нормы сменным работ#
никам станций уменьшается
продолжительность работы на
1 час и более, а за это время пре#
доставляются отгулы.

В Херсонской дирекции не
компенсируется в двойном раз#
мере тарифной ставки (долж#
ностного оклада) каждый час
участия в совещаниях в нерабо#
чее время, руководителям
станций, ревизорам движения
не оплачивается время прове#
дения внезапных, целевых и
ночных проверок. Не доначис#
лена заработная плата за 2013
год некоторым руководителям
линейных станций, привлекав#
шимся к работе «в окно» в не#
рабочее время и выходные
дни.

Президиум дорпрофсожа
установил руководству обеих
дирекций сроки для устранения
оставшихся невыполненными
нарушений по оплате труда и
предложил продолжить обуче#
ние руководителей и специа#
листов, ответственных за учет
рабочего времени, начисление
заработной платы, организа#
цию и оплату труда.
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НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
міста Київ, Ірпінь:

аптечна мережа «VIRIDIS», м. Київ: аптека № 1, проспект П. Тичи#
ни, 2, аптека № 2, вул. Голосіївська, 13, аптека № 3, вул. Ярославська,
26, аптека № 4, проспект Свободи, 22/1, аптека № 5, вул. А.Малишка,
4; м. Ірпінь – аптека № 6, вул. Ленінградська, 2а – знижка 10 % на лі#
карські препарати, товари медичного призначення; харчові продукти,
що не зареєстровані як лікарські препарати. Знижка не сумується з ін#
шими знижками, які надає ТОВ «ДЕНДІ#ФАРМ», і не розповсюджуєть#
ся на: товари дитячого асортименту (гігієна, догляд, харчування); ліку#
вальну косметику; засоби гігієни; лікарські засоби, включені до Націо#
нального переліку основних лікарських засобів і виробів медичного
призначення (Постанова КМУ від 25.03.2009р. № 333); лікарські за#
соби, включені до Обов’язкового мінімального асортименту (соціаль#
но орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення
(Наказ МОЗ № 1000 від 29.12.2011 р.); лікарські засоби, включені до
Реєстру граничного рівня оптово#відпускних та порівняльних (рефе#
рентних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною
хворобою (Наказ МОЗ № 419 від 01.06.2012р.). 

На вказані товари знижка становить 3 % та не сумується із іншими
знижками, які надаються ТОВ «ДЕНДІ#ФАРМ».

міста Волочиськ, Городок, Дунаївці, Нетішин, Полонне, Славу�
та, Старокостянтинів, Хмельницький:

магазини побутової хімії – м. Хмельницький: вул. Панаса Мир#
ного, 37/2 («Ефект»), вул. Шевченка, 66 («Фея»), вул. Кам’янецька,
48 («Ася»), вул. Пілотська, 117 (55#й), вул. Інститутська, 11 («Парт#
нер»), вул. Львівське Шосе, 21/2 («Берізка»), вул. Проскурівського
Підпілля, 1/1 («Мега»), вул. Купріна, 54/1 («Класт»), вул. Нижня Бере#
гова («Аура»), вул. Чкалова, 14 («Шик»), вул. Примакова, 25
(«Шок»), вул. Молодіжна, 6/2 («Роса»); м. Старокостянтинів: вул.
Острозького, 4 («Ефект»), вул. Миру, 19/2 («Диво»); м. Нетішин: пр#т
Незалежності, 20#Б («Диво»); м. Славута: Ринкова Площа («Воро#
жея», «Ефект»), вул. Сокола, 8 («Сонячний»); м. Дунаївці: вул. Шев#
ченка, 59/1 («Чиста хата»); м. Городок: вул. Грушевського, 55/30
(«Фея»); м. Полонне: вул. Лесі Українки, 160 («Лотос»); м. Волочиськ:
вул. Незалежності («Мега») – знижка 5 % на побутову хімію.

м. Апостолове:
послуги адвоката, вул. Леніна, 31 – знижка 100 % на юридичні

консультації з усіх галузей права усні та письмові, 50 % – на претен#
зійно#правову роботу, складання документів за кримінальними
справами (цивільний позов у кримінальній справі, клопотання, заяви
та скарги на незаконні дії працівників правоохоронних органів),
30 % – на складання документів за цивільними та адміністративними
справами, заяв, скарг, адвокатських запитів, позовних заяв тощо, ве#
дення цивільних та адміністративних справ в судах різної юрисдикції
(апеляційної та касаційної інстанцій), 25 % – на ведення криміналь#
них справ на етапах кримінального провадження та в судах різної
юрисдикції (апеляційної та касаційної інстанцій).

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;
4, 6, 14 — 16,18—20* 2014 р.

Н
АБИРАЄ ОБЕРТІВ робота з профспілковою молоддю. 28 ве#
ресня 2006 року відбувся ІІ Форум молоді профспілки. Його

учасники ухвалили звернення до керівництва держави – з приво#
ду намірів приватизації заводів залізничної галузі та керівництва
Укрзалізниці – щодо забезпечення молодих спеціалістів житлом.
Також було ухвалено проект Програми підтримки молодих членів
профспілки залізничників і транспортних будівельників на
2007–2011 роки. На Форумі обрано керівні органи: Молодіжну
раду профспілки та її президію. Головою Молодіжної ради обра#
но Володимира Коробенка, інженера#технолога Головного ін#
формаційно#обчислювального центру Укрзалізниці, його заступ#
ником – Віталія Кінду, заступника начальника відділу перевезень
державного підприємства «Укррефтранс».

В 2006 році з 1127 первинних профорганізацій струк#
турних підрозділів у 850 створено молодіжні ради.

Не для «галочки»
В

ХОДЕ СМОТРА#КОНКУРСА на лучшую
первичку в работе по улучшению про#

изводственного быта технический инспек#
тор труда Совета профсоюза на Приднеп#
ровской железной дороге Г.Исаева и пред#
седатель профорганизации вагонного экс#
плуатационного депо Батуринская Н.Коро#
вайнюк проверили состояние производст#
венного быта железнодорожников на пунк#
тах технического обслуживания вагонов
Апостолово. Они осмотрели преобразив#
шиеся душевые, комнату приема пищи, ра#
бочие кабинеты, и отметили, что невзрач#
ные, темные коридоры стали светлее и те#
перь кажутся более просторными. На мно#
гих других ПТО (а их в депо 17) также прово#
дятся работы по улучшению производствен#
ного быта.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  БЫТ — ЗАБОТА  ОБЩАЯ У  ПЕРВИНКАХ

Замечаний все меньше…

Я
К ЗАВЖДИ, масово пройшов на вузлі Кри#
вий Ріг–Головний за участі заступника голо#

ви дорожньої профорганізації – головного тех#
нічного інспектора праці Ради профспілки на
Придніпровській магістралі А.Лейка, головного
правового інспектора праці Ради профспілки на
цій залізниці Н.Романенко, заступників началь#
ників служб – організації праці, заробітної пла#
ти і структури управління Н.Шеремети та кадро#
вої і соціальної політики О.Савченко, начальни#
ка відділу служби охорони праці залізниці Р.Ка#
сьянова і фахівців
Криворізького тер#
кому профспілки.

Профпрацівни#
ки та представники
адміністрації від#
повіли на величез#
ну кількість запи#
тань присутніх.
Учасників заходу
цікавили злобо#
денні питання що#
до умов та оплати
праці в режимі ско#
роченого робочого тижня, доплати за період за#
міщення працівника у відпустці, порядку випла#
ти матеріальної допомоги залізничникам при
мобілізації на військову службу, укомплектуван#
ня штату структурних підрозділів і загрози скоро#
чення при реформуванні галузі тощо.

Обговорено також проблему дефіциту мила
та робочих рукавиць, порядок перевірки якості

спецодягу. Актив#
на дискусія виник#
ла у зв’язку з пи#
танням щодо ви#
конання Закону
про протидію ко#
рупції. Зокрема,
усіх цікавило, як
планується обме#
жити роботу роди#
чів на одному під#
приємстві в умо#

вах численних трудових династій залізничників.
По закінченні «Дня права» всі бажаючі отри#

мали індивідуальні консультації у профспілко#
вих фахівців і представників адміністрації.

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ, 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

на Придніпровській залізниці
Фото автора

Молоді профактивісти – учасники ІІ Форуму

Ф
а

к
т

и
. 

П
о

д
ії

. 
Л

ю
д

и
.

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/). 

тыс. грн. доплачено
недоначисленной за#
работной платы же#
лезнодорожникам
Херсонской дирекции
с августа 2013 года.

ЦИФРА
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«День трудового права»

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«Правовим інспектором
праці Ради профспілки на
Південно#Західній залізни#
ці Анатолієм Кашперо�
вецьким під час перевірок
деяких структурних підроз#
ділів служби колійного гос#
подарства Козятинського
регіону у жовтні п. р. було
виявлено порушення норм
трудового законодавства і
умов колдоговорів в части#
ні оплати праці. Зокрема,
за період з квітня по сер#
пень 2014 року включно
премія не виплачувалась
взагалі або нараховувалась
у розмірах, що не відпові#
дають умовам положень
про преміювання.

Своєчасно вжиті право#
вим інспектором праці і
Козятинським теркомом
профспілки заходи дозво#
лили захистити трудові
права 200 колійників,
яким повернуто понад
178 тис. грн. Зокрема,
179 спілчанам Козятинсь#
кої колійної машинної
станції № 120 виплачено
більше ніж 150 тис. грн.,
21 працівнику Шепетівсь#
кої колійної машинної
станції № 193 – 28 тис.
грн.», – поінформував за#
ступник голови Козятинсь#
кої територіальної проф#
організації Дмитро
ЖИВЧИК.

Объединенному профкому
Одесской дирекции железнодо#
рожных перевозок и Херсонско#
му теркому профсоюза реко#
мендовано установить контроль
за соблюдением законодатель#
ства и колдоговоров в части ор#
ганизации и оплаты труда ра#
ботников.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом 

социально#экономических
отношений 

Одесского дорпрофсожа

Передали
естафету
Про організаційні зміни у первин�
ках структурних підрозділів регіо�
ну повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Шев�
ченківського теркому профспілки: 

«Ч
ИМАЛИЙ трудовий шлях пройш#
ли голови профорганізацій локо#

мотивного депо Христинівка В.Мастилко,
Шевченківської вагонної дільниці Л.Олій#
ник, Черкаського колійного ремонтно#ме#
ханічного заводу Є.Яцюк, станції ім.
Т.Шевченка В.Богацька, зробивши багато
добрих справ на користь спілчан. 

Профлідерів тепло провели на заслу#
жений відпочинок зі словами вдячності за
плідну працю із захисту соціально#еконо#
мічних прав залізничників та сподіванням
на подальшу спільну роботу, адже вони
надалі залишаються активними членами
нашої профспілки. 

На конференціях обрано нових голів
первинок, відповідно, інженера з техніч#
ного навчання В.Мельника, техніка з об#
ліку робочого часу Н.Логачову, електро#
газозварювальника О.Рахубу, началь#
ника станційного технологічного центру
з оброблення поїзної документації та
перевізних документів А.Ямкову».Ф
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Что ж, профорганизация депо может пре#
тендовать на одно из призовых мест.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Криворожского 

теркома профсоюза

В тепле и уюте
К

ОЛЛЕКТИВ Пятихатской дистанции пути
Приднепровской магистрали тоже ак#

тивно включился в смотр#конкурс на лучшую
первичку в работе по улучшению производ#
ственного быта железнодорожников.

В 2014#м были проведены реконструкция
и ремонт санитарно#бытовых помещений на
1#м околотке станции Пятихатки и околотке
станции Пятихатки#Стыковая, приведены в
соответствие с нормативными требования#
ми помещение околотка станции Мудреная
и душевые на околотке станции Вечерний
Кут. После ремонта помещения стали свет#
лее, теплее и уютнее.

Работы по улучшению производственного
быта путейцев на этом не закончены. Впере#
ди – продолжение ремонта на 2#м околотке
станции Пятихатки. Профком дистанции
всячески оказывает помощь в решении во#
просов улучшения санитарно#бытовых усло#
вий работников.

Ирина ХАЛЯВКА,
председатель профорганизации 

Пятихатской дистанции пути



Президія дорожнього комі�
тету профспілки Львівської
залізниці проаналізувала
показники підготовки до ро�
боти в осінньо�зимовий пе�
ріод.

І
НФОРМАЦІЯ першого заступника
начальника залізниці О.Єфименка

не надто втішна: основні заходи з
підготовки до зими на середину
жовтня було виконано на 93,1 %,
тоді як минулого року цей показник
становив 98,8 %.

Звісно, зроблено немало: відре#
монтовано майже 904 тис. м2 по#
крівлі, 257 систем опалення примі#
щень, 22 теплові завіси, 123 системи
вентиляції, 101 котельню, понад
4,1 тис. дверей і вікон, які до того ж
утеплено. Відремонтовано і нала#
годжено паропроводи, теплові й
електричні мережі, системи водо#
постачання й каналізації тощо. Під#
готовлено необхідну техніку та ін#
вентар для снігоочищення. Навчан#
ня пройшли понад тисяча працівни#
ків, які ще не працювали взимку.
Дванадцятьом особам компенсова#
но вартість і доставку сортового ву#
гілля.

Повністю готове житлово#кому#
нальне господарство, зокрема під#
готували до роботи дві котельні,
відремонтовано 400 м2 покрівлі,
4,2 км системи водопостачання і ка#
налізації, 383 житлові будинки й ві#
сім гуртожитків.

Гірше, ніж минулого року, відбу#
вається забезпечення працівників
спецодягом і спецвзуттям. Хоча за#
лізниці і надано нещодавно право
самостійно закупити утеплені чобо#
ти, забезпеченість якими наразі ста#
новить лише 26 %, часу для прове#
дення закупівлі залишилося вкрай
мало. У повному обсязі залізниця
має лише костюми «Зима», а костю#
мів «Гудок», «Колійник» та теплоза#
хисних – не більше третини від по#
треби.

Головний технічний інспектор
Ради профспілки на Львівській за#
лізниці Ю.Ковальчук наголосив на
тому, що це питання потребує кар#

динального вирішення. Адже
проблеми виникають щороку: в
2012#му залізниця недоотримала
8 тис. пар кирзових чобіт, у 2013#
му всі чоботи не відповідали погод#
женим зразкам. Не краща ситуація
з милом: наразі є лише 5 % необ#
хідного обсягу.

Він також звернув увагу президії і
керівництва залізниці на низку
проблемних об’єктів. Серед таких –
незавершений капітальний ремонт
пункту обігріву на станції Турка у
Самбірській дистанції колії; на 1#й
дільниці на станції Здолбунів Рів#
ненської дистанції колії третій рік не
вирішено питання забезпечення
працівників шафами для одягу; че#
рез відсутність електрокотла не за#
безпечений теплом пункт обігріву на
станції Костопіль; у Стрийській ди#
станції колії на станції Лавочне у
санпобутблоці немає води і тепла.

Крім цього, досі не завершено ре#
монт санітарно#побутового блока
на станції Скнилів Львівської меха#
нізованої дистанції навантажуваль#
но#розвантажувальних робіт, хоча
ще у червні дорпрофсож зобов’язав
службу будівельно#монтажних ро#
біт та цивільних споруд вжити захо#
дів для завершення робіт.

У моторвагонному депо Коломия
не завершено ремонт санітарно#по#
бутового блока.

Є проблема із забезпеченням
лампами зовнішнього освітлення,
а належне освітлення території
станцій – складова безпеки заліз#
ничників.

Оскільки на залізниці діє програ#
ма зменшення обсягів споживання
природного газу, багато підрозділів
переходять на електричне опалення
або на тверде паливо. Однак із по#
трібних 586 електроконвекторів на
даний час отримано лише 105.

Галина КВАС,
відповідальний секретар

«Львівського залізничника» 
(для «ВІСНИКА»)

На заседании президиума Лу�
ганского теркома профсоюза
рассмотрен вопрос подготовки

структурных подразделений
региона, объектов социально�
бытового назначения к работе
в зимний период, обеспечения
трудящихся спецодеждой,
спецобувью и другими средст�
вами индивидуальной защи�
ты.

К
СОЖАЛЕНИЮ, в связи с прове#
дением боевых действий на

территории области не удалось реа#
лизовать все запланированные ме#
роприятия. Серьезная проблема –
отсутствие возможности оценить
масштабы повреждений и обследо#
вать многие объекты.

Ремонт мягкой кровли жилых до#
мов, производственных зданий и
объектов социально#бытового на#
значения выполнен наполовину. Си#
лами персонала санатория#профи#
лактория «Сосновый» проведены
первоочередные работы по устране#
нию повреждений. Работники Лу#
ганского строительно#монтажного
эксплуатационного управления и
структурных подразделений ремон#
тируют здание отделенческой боль#
ницы на станции Луганск.

Некоторые предприятия рассмат#
ривают варианты сохранения рабо#
тоспособности в условиях отсутст#
вия центрального отопления. Так, в
Новокондрашевской дистанции пу#
ти возможен перевод работников
на 11#й околоток станции Кондра#
шевская#Новая, а из цехов дистан#
ции – на 12#й и 13#й околотки, кото#
рые имеют печное отопление и дос#
таточно места. На водокачке Луган#
ского строительно#монтажного экс#
плуатационного управления на
станции Кондрашевская#Новая
подготовлена печка с системой во#
дяного отопления. Работники сана#
тория#профилактория «Сосновый»
оборудуют помещение с печью на
твердом топливе. Готовится отапли#
ваемое помещение для дежурного
персонала на производственной
базе № 1 СМЭУ.

Будут предприниматься все воз#
можные меры для выполнения ме#
роприятий по подготовке к зиме, в

том числе обеспечению железнодо#
рожников спецодеждой и спец#
обувью.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Луганского теркома профсоюза

На расширенном заседании
президиума Ясиноватского
теркома профсоюза 28 октяб�
ря 2014 года обсужден вопрос
о подготовке к зиме и осущес�
твлении первичками контроля
за выполнением этих меро�
приятий.

Т
ЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР труда
Совета профсоюза на Донецкой

железной дороге А.Найденко отме#
тил, что, несмотря на сложную ситу#
ацию в регионе, создание в струк#
турных подразделениях надлежа#
щих условий труда работников в
зимний период на сегодня – одна из
главных задач.

Он обратил внимание, что подго#
товка к осенне#зимнему периоду
началась сразу же после окончания
предыдущей зимы. И, несмотря на
проведение боевых действий, эти
работы продолжались.

На конец октября готовность ко#
тельных Ясиноватской дирекции со#
ставляет около 97 %, компрессор#
ных установок – 88 %, ремонт про#
изводственных зданий выполнен на
98 %, теплотрасс – почти на 99 %.

Из 130 котельных подготовлено
126. Не решенным пока что остается
вопрос создания достаточного запа#
са угля для отопления производст#
венных зданий и обеспечения углем
вагонов восстановительных поез#
дов.

Критичной остается ситуация с
обеспечением теплой спецобувью,
разве только полностью хватает са#
пог кирзовых, и спецодеждой.

Председателям первичных проф#
организаций было предложено
взять под постоянный личный конт#
роль работы по подготовке собст#
венными силами к работе зимой.

Наталья ПЕТРЯКОВА,
заместитель председателя

Ясиноватской территориальной
профорганизации
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«Після втручання правового інспектора праці Ра#
ди профспілки на Південно#Західній залізниці
Володимира Концедала працівник локомотив#
ного депо Щорс отримав 5,6 тис. грн. додаткової
матеріальної допомоги, передбаченої колдогово#
ром залізниці при звільненні на пенсію», – поін#
формував ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського теркому
профспілки.

Нарушения устраняются
С

ПЕЦИАЛИСТЫ Одесского дорпрофсожа, про#
верив выполнение ранее принятого постанов#

ления «Об организации и оплате труда работников
структурных подразделений службы локомотивно#
го хозяйства», убедились, что службой и ее струк#
турными подразделениями проделана соответст#
вующая работа по устранению нарушений.

Так, в коллективные договоры, Правила внут#
реннего трудового распорядка, приказы и другие
документы локомотивных депо внесены необхо#
димые дополнения и изменения.

Доначислено и выплачено незаконно удержан#
ную заработную плату, а также доплаты, надбавки
и компенсации на общую сумму почти 68 тыс. грн.

Тем не менее, указано на ряд еще не решенных
вопросов, связанных с компенсацией времени де#
журств в выходные и праздничные дни руководи#
телям и специалистам; премированием за эконо#
мию топливно#энергетических ресурсов; оплатой
труда машинистов#инструкторов.

ПРЕСС�ЦЕНТР Одесского дорпрофсожа

Для спілчан від «Трасту» 
святкова пропозиція до Дня залізничника

К
ОМАНДА БАНКУ «Траст» – кількарічного
партнера профспілки у рамках дисконтної

програми — привітала працівників галузі із про#
фесійним святом – Днем залізничника, висловив#
ши свої найкращі побажання.

На честь свята, повідомив керуючий Київською
регіональною дирекцією банку «Траст» С.СТРЮ#
КОВ, розроблено унікальну пропозицію для наших
спілчан: депозитні вклади строком дії від трьох
місяців з додатковим бонусом у розмірі 1 % до
базової ставки.

Такі вклади беруть участь у спільній програмі
лояльності банку «Траст» і профспілки залізнични#
ків і транспортних будівельників України.

Пропозиція діє до 30 листопада 2014 року,
тож всі бажаючі можуть розмістити свої кошти на
святкових умовах і заробити разом з банком.

Детальніше про умови пропозиції можна дізна#
тися у найближчому відділенні банку.

На часі — зимові клопоти ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

Від номера
до номера•

У полі зору —
викорінення порушень
На засіданні президії Знам’янського тер�
кому профспілки особливу увагу було
приділено питанню щодо заходів, вжи�
тих адміністрацією структурних підроз�
ділів служби колії з покращання умов
праці й попередження виробничого
травматизму.

В
ІДЗНАЧЕНО, що робота, проведена адмі#
ністрацією, не дозволила повністю виріши#

ти всі проблемні питання. Перевіркою, прове#
деною технічним інспектором праці Ради
профспілки на Одеській залізниці С.Ковбелем,
виявлено серйозні порушення закону «Про
охорону праці», правил і норм охорони праці,
невиконання окремих пунктів колективного
договору магістралі.

Працівники не отримали у повному обсязі за
термінами носіння бавовняні костюми, чоботи,
черевики, захисні окуляри, сигнальні жилети.

Деякі структурні підрозділи не забезпечені
необхідною кількістю мила й миючих засобів.

Керівниками структурних підрозділів недо#
статньо уваги приділяється створенню належ#
них санітарно#побутових умов для колійників.
Так, на багатьох околотках немає води, тож ні#
де помити руки, прийняти душ. Замість бачків
для питної води часто використовується по#
старому відро й кружка. Відсутні гардеробні,
приміщення для сушіння спецодягу й спецвзут#
тя. Як виявилось, залишилися недоліки і в
утриманні та експлуатації турних вагонів.

Президією теркому окреслено коло завдань
з усунення виявлених зауважень і порушень, а
профкомам рекомендовано встановити дієвий
контроль за їх виконанням.

Сергій ОНІЩЕНКО,
заступник голови Знам’янської 

територіальної профорганізації

П
РО ПІДСУМКИ огляду#конкурсу на кращу організацію
роботи у цехкомах і профгрупах дорожньої профорга#

нізації Південно#Західної залізниці, що проходив у верес#
ні–жовтні, поінформував ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського
теркому профспілки:

«Від нашої територіальної профорганізації було предс#
тавлено матеріали роботи цехового комітету первинки вок#
залу станції Вінниця. Приємно, що він посів третє місце з
врученням диплома та грошової премії. Переможцями
президія дорпрофсожу визнала цехові профорганізації ло#
комотивних депо Конотоп і Козятин, на другому місці –
цехком станції Біла Церква».

Фото ІІггоорряя  ББІІЛЛООГГОО,,  провідного 
фахівця Жмеринського теркому профспілки

C
КОРО уже год, как я ушел на пенсию,
а кажется, что совсем недавно спешил

на свое рабочее место. Все еще скучаю по
предприятию, коллективу, с которым
проработал 37 лет… Мне и сегодня инте#
ресно, чем живет наше пассажирское ва#
гонное депо. А новое случается здесь
почти ежедневно. Это единственное в го#
роде предприятие, сохранившее коллек#
тив без сокращений, наоборот – в депо
приходит пополнение. Ныне трудятся
около семисот человек. Когда#то местная
печать часто освещала трудовые будни
железнодорожников, работу профорга#
низации. Теперь же – от случая к случаю,
по большей части при приближении
праздников – Дня профсоюза и Дня же#
лезнодорожника.

Хочу предложить редакции организо#
вать при депо корпункт, чтобы больше
рассказывать о наших людях, перспек#
тивном предприятии, ветеранах. Это ин#
тересно всем железнодорожникам, жи#

телям нашего города, родным и близким
тех, кто трудится, возвращая «постарев#
шим» вагонам вторую жизнь. Да и мно#
гим бахмачанам будет приятно узнать,
что есть еще производство, успешно ра#
ботающее в нынешних непростых усло#
виях.

Борис ЛАЗАРЕНКО,
ветеран труда вагонного депо Бахмач, 

бывший председатель профкома

C
ПАСИБО за предложение. Мы
будем приветствовать Ваше ре#

шение, Борис Григорьевич, присое#
диниться к группе наших обществен#
ных корреспондентов и вовлечь в
интересную, полезную работу еди#
номышленников. Конотопский тер#
ком разместит заметки на своей
страничке на форуме сайта профсо#
юза, а самые интересные материалы
на профсоюзную тематику будут
опубликованы в нашей газете.
Желаем успехов и ждем сообщений.

ОХОРОНА  ПРАЦІ Кращі в огляді1конкурсі

Письмо1предложениеПисьмо1предложение

ДДииппллоомм  ооттррииммааллаа  ссееккррееттаарр,,  
ггооллоовваа  ппееррввииннккии  ввооккззааллуу  ссттааннццііїї  
ВВііннннииццяя    ННааттааллііяя  ККААННЕЕВВССЬЬККАА

Н
АПРИКІНЦІ ЖОВТНЯ у Шевченківському будинку фізкуль#
тури «Локомотив», сповістив його директор Олександр

ГОВДЕНКО, відбулися змагання з гирьового спорту, участь у
яких взяли представники структурних підрозділів Шевчен#
ківської дирекції залізничних перевезень Одеської магістралі:

«Найсильнішими гирьовиками у своїх категоріях стали
ветеран дирекції П.Сташенко і С.Косенко з колійної машинної
станції Цвіткове. У командному заліку перемогу у відповідних
групах вибороли представники локомотивного депо Христинів#
ка, Шевченківської дирекції й КМС станції Цвіткове. Перемож#
ців і призерів нагороджено кубками й медалями, з них буде
сформовано збірну команду, яка представлятиме дирекцію на
дорожніх змаганнях».

«В.Сорока працює на залізниці понад 40 років, і весь час
є членом нашої профспілки. Висока самоорганізація й бажання
вдосконалюватися завжди допомагали йому досягти задума#
ного. Зараз він працює майстром цеху штучних споруд у Смо#
родинській дистанції колії Південної залізниці і з задоволенням
передає свій великий досвід молодим спеціалістам, власним
прикладом показуючи, що завжди треба йти до своєї мети», –
розповіла про колегу голова профорганізації Лілія СУГАК.

ЗЗ пошти «Вісника»
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Молодежные советы первичек структурных подразделений
Волновахского узла Донецкой магистрали проанализировали
свою работу за 10 лет и решили провести к юбилею конкурс
«Даешь, жд�молодежь!».

Важливі ПОДІЇ, цікаві ФАКТИ
Кількість молоді до 28 років серед залізничників і

транспортних будівельників у січні 2004#го станови#
ла 86 тис. осіб (17,9 %) від загальної кількості працю#
ючих членів профспілки, на сьогодні – 73 тис. (18 %).

Постановою Ради профспілки від 26 лютого
2004 р. ухвалено Положення про молодіжні ради
профспілки.

За десятиліття відбулось чотири Форуми молоді
профспілки: 1–2 жовтня 2004 року – перший, 28 ве#
ресня 2006#го – другий, 20 жовтня 2011#го – третій,
24 жовтня 2013#го – четвертий. До IV Форуму Рада
профспілки видала збірник нормативних документів
та матеріалів «Робота з молоддю профспілки».

Президією Ради профспілки на засіданні 16 листо#
пада 2006 року затверджено «Програму підтримки
молодих членів профспілки залізничників і транспор#
тних будівельників України на 2007–2011 роки».

До Дня молоді (24 червня 2007 року у Жмеринці і
5 червня 2010#го у Сімферополі) Рада профспілки
спільно з міжнародним проектом «Разом до здо#
ров’я» та відповідними молодіжними радами прове#
ли рок#фестивалі під гаслом «Продовжуючи життя».

У 2007 році з ініціативи Ради профспілки та за участі
дорожньої профорганізації на Донецькій залізниці за#
початковано впровадження проекту з профілактики
ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, в успішну реалізацію якого
є внесок молодих лідерів та профактивістів.

30 червня – 4 липня 2008 року делегація нашої
профспілки взяла участь у міжнародному семінарі на
тему «Розвиток співробітництва у сфері молодіжної ро#
боти та стратегічного партнерства протягом процесу ре#
структуризації у залізничному секторі України», що
проводився Європейською академією екологічного
транспорту (EVA) у Німеччині. У відповідь Радою проф#
спілки було організовано семінар у Львові за участі ні#
мецьких колег, що пройшов 23–27 березня 2009 року.

З нагоди відзначення 105#річчя профспілкового ру#
ху залізничників і транспортних будівельників України
проведено конкурс плакатів на тему «Профспілка очи#
ма молоді», який тривав з 1 січня по 1 вересня 2010 ро#
ку. Переможців заохочено Радою профспілки.

21–24 вересня 2010 року в Одесі за організаційної
підтримки Ради профспілки та Одеського дорпроф#
сожу пройшов ІІ молодіжний форум Міжнародної
конфедерації профспілок залізничників і транспорт#
них будівельників.

Рада профспілки 24 листопада 2011 року затверди#
ла Програму підтримки молодих членів профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
на 2012–2016 роки.

2012 – «Рік молоді у профспілці».

Прискіпливий погляд профспілки було спрямовано в
бік забезпечення трудових прав і соціально#еконо#
мічних інтересів молоді – працівників і студентів на#
вчальних закладів залізничного профілю.
Проведено огляд#конкурс на кращу профорганізацію
щодо роботи з молоддю.

24 травня 2012 року президією Ради профспілки
затверджено Положення про Молодіжну відзнаку Ра#
ди профспілки, яка стала засобом заохочення голів
молодіжних рад і профактивістів.

19–21 червня 2012 року Рада профспілки за під#
тримки Німецького товариства міжнародного співро#
бітництва та міжнародної громадської організації
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
організувала навчальний семінар у Коломиї.

2 жовтня 2012 року президія Ради профспілки
ухвалила постанову «Про забезпечення трудових
прав молодих членів профспілки залізничників і
транспортних будівельників України».

Президія Ради профспілки 26 вересня 2013 року за#
твердила Концепцію запровадження проектного під#
ходу до реалізації молодіжної політики профспілки.

27 листопада 2013 року на засіданні Ради проф#
спілки ухвалено рішення про внесення змін до Стату#
ту профспілки, згідно з яким до складу виборних
профорганів та їх президії за посадою входять голо#
ви молодіжних рад відповідних профорганізацій, які
одночасно є делегатами відповідних конференцій та
з'їзду профспілки.

25–27 червня 2014 року на станції Бугаз Одеської
залізниці проведено семінар#тренінг для лідерів мо#
лодіжних рад усіх рівнів. Їм надано можливість отри#
мати нові знання, систематизувати уже наявну інфор#
мацію, обмінятися ідеями та поділитися досягнення#
ми. Цей захід було присвячено десятиріччю ство�
рення молодіжного руху в профспілці.

ДО  ТЕМИ

М
ИНУЛЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ увійде в історію проф#
спілки як період становлення молодіжного

руху. До цього першого ювілею Рада профспілки
готує до друку книгу «10#річчя молодіжного руху
профспілки», яку також буде розміщено на на#
шому сайті www.zalp.org.ua.

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський

проспект, 15 А.  
Е#mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

Наші спілчани зберіга#
ють добрий настрій і восени,
користуючись кожною наго#
дою, відвідують різноманітні
заходи: «Близько ста працівни#
ків Конотопської дирекції Пів#
денно#Західної магістралі і від#
ділкової лікарні зібралися в Бу#
динку науки і техніки на чудо#
вий концерт, який подарували
їм колективи художньої само#
діяльності. Лунали пісні мину#
лих років і сучасності, добре ві#
домі мелодії з улюблених кіно#
фільмів. Глядачам припали до
душі танцювальні номери ко#
лективу «Веснянка», – поділи#
лася новинами заступник ди#
ректора Будинку науки і техні#
ки Юлія ВЕРЕТНОВА.

«С тех пор, как профком
отделенческой больницы стан#
ции Люботин Южной магист#
рали возглавила врач#стома#
толог С.Патек, доброй тради#
цией стали ежегодные поездки
по всей Украине. Наши работ#
ники побывали на острове
Хортица, в Святогорском мо#
настыре, Диканьке, живопис#
ных уголках Полтавщины. Ны#
нешней осенью члены профсо#

юза посетили художественный
музей в Пархомовке, музей ке#
рамики в Опошне, дополнив
впечатления прогулкой по
Полтаве. В планах профкома –
поездка в Умань», – узнали из
письма медсестры, председа#
теля культмассовой комиссии
профкома Натальи ЕСЛАМ�
ГАЛИЕВОЙ.

Постоянное внимание
руководства Знаменской ди#
рекции, теркома и профкомов
структурных подразделений к
спортивной жизни трудовых
коллективов отметил в письме
заведующий отделом учебно#
спортивной работы ДФСК
«Локомотив» Алексей
ШМАЛЬКО и рассказал о не#
давнем мероприятии ко Дню
железнодорожника: «В турни#
ре по мини#футболу среди
структурных подразделений
региона приняли участие
шесть команд: отряда воени#
зированной охраны, локомо#
тивного и вагонного депо,
профтехучилища № 12, ди#
станций пути и сигнализации и
связи. Все участники соревно#
ваний показали хорошую под#

готовку и порадовали зрите#
лей увлекательной игрой. По#
бедитель и призеры награжде#
ны кубками, медалями, грамо#
тами дирекции и теркома».

Приємно, що в нашій осін#
ній пошті досі є спогади про
літо, про чудовий відпочи#
нок дітей залізничників…

«Мій онук Іван цього
року вперше поїхав до «Зорь#
ки» Конотопського теркому
профспілки. Вся наша родина
дуже хвилювалася, адже йо#
му тільки 7 років, він дуже не#
посидючий, ще й з характе#
ром. Колись у цьому таборі
відпочивала його мама – моя
донька. Та все склалося доб#
ре, і наші хвилювання були
марними: йому сподобалися
розваги, веселі конкурси, нові
друзі. Несподіванкою для нас
стало його захоплення ліп#
ленням з глини, і за це ми ду#
же вдячні керівнику гуртка
О.Литвиненку, який знайшов
підхід до дітей, зумів виявити
їх творчі здібності», – такий
щирий відгук про улюблену
дитячу оздоровницю Вален�
тина Дуброва з Конотопа.

Г
ОЛОВИ МОЛОДІЖНИХ РАД первинок структур#
них підрозділів Шевченківського та Христинівсь#

кого вузлів, Корсунської дистанції колії Одеської за#
лізниці взяли участь 6 листопада п. р. у розширено#
му засіданні Молодіжної ради профспілки, долу#
чившись до заходу у форматі відеоконференції.

Завдяки використанню новітніх технологій у про#
веденні профспілкових заходів голови молодіжних
рад отримали можливість дізнатися безпосередньо
від керівництва та фахівців Укрзалізниці й Ради
профспілки корисну інформацію щодо реформу#
вання Укрзалізниці та події у профспілковому житті.

ПРЕС�ЦЕНТР Шевченківського 
теркому профспілки. Фото Сергія БОНДАРЕНКА

П
РОФАКТИВОМ Нікопольського
вузла Придніпровської магістралі

проведено зустрічі в колективах мо#
торвагонного депо, дистанцій колії та
електропостачання.

Так, у механічному відділені цеху
ремонту колісних пар електропоїздів
моторвагонного депо під час спілку#
вання з молодими залізничниками
обговорено питання щодо оплати
праці, індексації заробітної плати,
зміни та доповнення до колдогово#
ру, зокрема надання матеріальної
допомоги у випадку мобілізації тру#
дівників.

Любов МИХАЙЛОВА,
голова профорганізації 

Нікопольської дистанції колії

П
РОФКОМ и молодежный совет первички аппарата Криворож#
ской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской

магистрали устроили к профессиональному празднику необычное
мероприятие. Каждый его участник получил возможность испытать
фортуну в беспроигрышной лотерее. Организаторы и ведущие тор#
жества подарили всем хорошее настроение.

Раиса БОРИСЕНКО, инженер, председатель 
молодежного совета аппарата Криворожской дирекции 

железнодорожных перевозок.  Фото Виктории ИВАНЮК 

У  ЖОВТНІ  2014#ГО — 10#РІЧЧЯ  МОЛОДІЖНОГО  РУХУ  ПРОФСПІЛКИ

Смотрим вперед

ППППооооввввееееззззллллоооо    ввввссссеееемммм!!!!

Нові  можливості,
або Ефективність сучасної 
профспілкової комунікації

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

У студії
Шевчен8
ківського
теркому
профспілки

ФОТОФАКТ

А.ДЕБЕЛЕНКО приняла 
участие в заседании 
Молодежного совета
профсоюза 6 ноября 
в Киеве

П
РЕДСТАВИТЕЛИ волновахских локомотивного и вагонного
депо, дистанций пути и электроснабжения, станции собра#

лись в спорткомплексе локомотивного депо. Команды порадова#
ли гостей артистичностью, эрудицией, ребята демонстрировали
другие свои таланты в испытаниях по сценарию председателя мо#
лодежного совета первички дистанции пути Т.Ячменевой.

Каждая группа была отмечена в разнообразных
номинациях. Так, самой спортивной признана мо#
лодежь локомотивного депо, самые артистичные
ребята – на станции, самые меткие – в дистанции
электроснабжения, самые веселые – в вагонном
депо, а самые находчивые – в дистанции пути.

За таким увлекательным занятием время проле#
тело как один миг. Но наша молодежь намерена
еще не раз встретиться и посоревноваться.

Анна ДЕБЕЛЕНКО,
бухгалтер Ясиноватского теркома профсоюза,

председатель молодежного совета
территориальной профорганизации

ФФооттоо  ААллееккссааннддрраа  ЛЛИИССООВВССККООГГОО,,
ппррееддссееддааттеелляя  ппррооффооррггааннииззааццииии
ллооккооммооттииввннооггоо  ддееппоо  ВВооллннооввааххаа


