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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

12 лютого заступники Голови
профспілки М.Сінчак і В.Лесь*
ко та фахівці Ради взяли участь
у спільній нараді, що відбулася
в Укрзалізниці, з розгляду про*
позицій профспілки щодо со*
ціальних гарантій та пільг пра*
цівникам вагонних компаній,
які планується створити най*
ближчим часом. Прийнято
протокол (стор. 1).
17 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні Спільного
представницького органу
профспілок з розгляду вико*
нання Генеральної угоди за
2013 рік.
27 лютого на засіданні прези*
дії Ради профспілки обговоре*
но підсумки роботи правової і
технічної інспекцій праці Ради
профспілки у 2013 році і ста*
тистичний звіт профспілки.

НАПЕРЕДОДНІ
Наприкінці березня плану�
ється провести конферен�
цію профспілки з розгляду
питань щодо:

підсумків виконання Галузе*
вої угоди між Державною ад*
міністрацією залізничного
транспорту та профспілками за
2013 рік;

звітів про роботу Ради проф*
спілки за 2012–2013 роки та Ре*
візійної комісії профспілки. Звіт
про роботу Ради профспілки
буде опубліковано у наступ�
ному номері «Вісника» та на
сайті www.zalp.org.ua.

реалізації пропозицій та
критичних зауважень делега*
тів VI з’їзду профспілки.

Проблеми вирішуються у рамках
конструктивного соціального діалогу

Гасло профспілки в 2014 році: «Збережемо кадри — забезпечимо майбутнє!»

гідну додаткову пенсію в галузевому
пенсійному фонді «Магістраль»НАКОПИЧ 

Стор. 2—4

«В 2013 году правовым инспектором
труда Совета профсоюза на Донецкой
железной дороге Дмитрием Енем и
ведущим специалистом по организации
и нормированию труда Дебальцевского
теркома Ириной Мамедовой по ре*
зультатам проверок в 17 структурных
подразделениях защищены права
1545 работников. Им доначислено неза*
конно удержанных и недоплаченных
384 тыс. грн. заработной платы», — про*
информировал ПРЕСС�ЦЕНТР Дебаль�
цевского теркома  профсоюза.

«Захищено трудові права понад 156 пра*
цівників Шевченківського регіону, яким
повернуто більше ніж 48 тис. грн. незакон*
но утриманих або недоплачених коштів –
такий підсумок роботи правової інспекції
праці Ради профспілки на Одеській заліз*
ниці (Шевченківський терком) у 2013 ро*
ці. Завдяки зусиллям усіх причетних значно
покращилася ситуація з дотриманням тру*
дового законодавства при виданні наказів
щодо прийому і звільнення працівників з
різних підстав, переведенні на іншу роботу
тощо», — повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Шев�
ченківського теркому  профспілки.

«На вимогу профкому трьом монтерам
колії Хутір*Михайлівської дистанції колії
Південно*Західної залізниці обліковано ро*
боту в нічний та вечірній час у грудні 2013 ро*
ку і доплачено 432 грн.», – поінформувала
голова профорганізації Хутір*Михайлівсь*
кої дистанції колії Марина ДЕМЧЕНКО.

«До голови дорожньої профорганізації
Придніпровської залізниці Олександра Бук*
реєва на сторінці дорпрофсожу на сайті
профспілки www.zalp.org.ua звернувся
монтер колії Керченської дистанції колії з
проханням посприяти йому у підвищенні
розряду: незважаючи на успішне складання
іспиту, проходження тестування і підтримку
керівництва, залізничнику не оформлюва*
ли 3*й розряд. Після офіційного запиту дор*
профсожу до служби колії залізниці питан*
ня було вирішено на користь працівника», –
повідомив ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Придніпровської залізниці.

ЦИФРА

– такий показник виконан*
ня у 2013 році внесених
правовою інспекцією праці
Ради профспілки подань
роботодавцям щодо усу*
нення виявлених пору*
шень. Це говорить про
принциповий підхід Ради
профспілки до правового
захисту працівників.

93%

З
АЗНАЧИМО, що Рада профспілки
ще 23 грудня минулого року зверну*

лася з пропозицією з цього приводу до
керівництва Укрзалізниці, і за її ініціати*
вою 22 січня п. р. в Головному управлін*
ні реформування та корпоративного
розвитку Укрзалізниці було проведено
нараду. Під час другої спільної наради,
що відбулася 12 лютого п. р., всебічно
розглянуто проблемні питання, викла*
дені у зазначеному листі лідера проф*
спілки.

Наводимо фрагменти з прото�
кольного рішення із розгляду пропо�
зицій профспілки.

Збереження порядку користу�
вання працівниками вагоноре�
монтних депо об'єктами соці�
альної сфери залізниць (медич�
ними, культурно�освітніми за�
кладами та фізкультурно�спор�
тивними об'єктами) за місцем
знаходження цих депо.

ВИРІШИЛИ:
зберегти за працівниками вагоно*

ремонтних депо, які будуть передані
вагонним компаніям, порядок корис*
тування об’єктами соціальної сфери
залізниць за місцем знаходження цих
депо на умовах, передбачених для
працівників відповідних залізниць
(після завершення процедури реорга*
нізації);

головним управлінням Укрзалізниці
– фінансово*економічному і кадрової
та соціальної політики разом з керів*
ництвом залізниць і вагонних компа*
ній підрахувати долю витрат на утри*
мання об’єктів соціальної сфери з
розрахунку на одного працівника під*
розділів залізниці, розташованих на
певній території, які обслуговуються
даними об’єктами, та передбачити
кошти на їх покриття у фінансових
планах вагонних компаній  (перший
квартал 2014 року).

Збереження порядку забезпе�
чення персоналу вагоноремонт�
них депо путівками в оздоровчі
відомчі заклади на умовах, які
передбачені для працівників за�
лізниць.

ВИРІШИЛИ:
керівникам вагонних компаній разом

з профспілковими комітетами (за зго*
дою) забезпечити протягом двох років з
моменту завершення процедури пере*
дачі депо придбання для працівників
вагоноремонтних депо путівок в оздо*
ровчі заклади залізниць на рівні серед*
ньорічного їх отримання, розраховано*

го за п’ять останніх років на умовах, які
передбачені для працівників відповід*
них залізниць (протягом двох років пі*
сля передачі депо).

Збереження права працівни�
ків вагоноремонтних депо
знаходитися в чергах на от�
римання житла в структур�
них підрозділах чи на заліз�
ничних вузлах за місцем
знаходження депо.

ВИРІШИЛИ:
зберегти за працівниками вагоно*

ремонтних депо, які передаються до
складу вагонних компаній, право за*
лишитись в чергах на залізничних
вузлах, в структурних підрозділах зі
збереженням попереднього часу пе*
ребування на квартирному обліку
(до завершення процедури реоргані*
зації);

начальникам залізниць разом з
керівниками вагонних компаній при
будівництві житла на залізничних
вузлах, де територіально розміщені
вагоноремонтні депо, здійснювати
розподіл квартир та фінансування їх
будівництва пропорційно, з ураху*
ванням умов, на яких працівників
було поставлено на квартирний об*
лік, шляхом дольової участі (постій*
но);

начальникам залізниць під час
планування, будівництва або при*
дбання житла залучати керівників
вагонних компаній для вирішення
питання дольової участі підприємст*
ва у такому заході для забезпечення
працівників, які перебувають на
квартирному обліку, таким житлом
(постійно);

керівникам вагонних компаній пе*
редбачити в колективних договорах
можливість будівництва житла за раху*
нок власних коштів підприємства та
працівника, який перебуває на квартир*
ному обліку, а також можливість отри*
мання таким працівником безвідсотко*
вої цільової позики (у тримісячний тер*
мін після завершення процедури реор*
ганізації);

керівникам вагонних компаній, ва*
гоноремонтних депо та профспілкових
організацій підготувати спільні листи
до місцевих органів влади з проханням
поставити працівників на облік зі збе*
реженням за працівниками поперед*
нього часу перебування на квартирно*
му обліку відповідно до п. 32 Правил
обліку громадян, які потребують поліп*
шення житлових умов, і надання їм
жилих приміщень (у тримісячний тер*
мін з дня прийняття рішення щодо ре*
організації).

Збереження права працівників
вагоноремонтних депо на отри�
мання палива на паливних
складах залізниць для забезпе�
чення працівників та пенсіоне�
рів побутовим паливом.

ВИРІШИЛИ:
зберегти за працівниками та пенсіо*

нерами вагоноремонтних депо, що
будуть передані до складу вагонних
компаній, право на отримання палива
на паливних складах залізниць (після
завершення процедури реорганіза*
ції).

Забезпечення медичного стра�
хування працівників вагоноре�
монтних депо.

ВИРІШИЛИ:
керівникам вагонних компаній забез*

печувати протягом двох років часткову
компенсацію внесків на добровільне
медичне страхування працівників ваго*
норемонтних депо, які перейдуть у їх
підпорядкування, не нижче рівня, який
існував у депо до моменту реорганізації
(одразу після завершення процедури
реорганізації).

Недержавне пенсійне забезпе�
чення працівників згідно з Про�
грамою недержавного пенсій�
ного забезпечення залізнични�
ків.

ВИРІШИЛИ:
сторони домовилися вирішувати да*

не питання у рамкам взятих і закріпле*
них у Галузевій угоді зобов’язань.

Надання можливості працівни�
кам вагоноремонтних депо ко�
ристуватися правом безоплат�
ного проїзду залізничним
транспортом за особистими по�
требами.

ВИРІШИЛИ:
керівникам вагонних компаній пе*

редбачити в колективних договорах і
фінансових планах кошти на реалізацію
права працівників вагоноремонтних де*
по, які увійдуть до їх складу, на користу*
вання безоплатним проїздом залізнич*
ним транспортом на умовах, не гірших,
ніж визначено в Галузевій угоді (у три*
місячний термін після завершення про*
цедури реорганізації).

Забезпечення надання праців�
никам вагоноремонтних депо
інших пільг і соціальних гаран�
тій, якими вони користувалися
згідно з колективними догово�
рами залізниць.

ВИРІШИЛИ:
вагонним компаніям привести власні

колективні договори у відповідність до
вимог Галузевої угоди (у тримісячний
термін після завершення процедури ре*
організації).

Голова ФПТУ, Голова профспілки В.Ткачов 10 лютого надіслав листа Генеральному директору
Укрзалізниці С.Болоболіну щодо збереження галузевих пільг і соціальних гарантій працівникам
вагоноремонтних депо, які планується передавати ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», 
ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ДП «Український державний центр залізничних
рефрижераторних перевезень», ДП «Український державний центр по експлуатації
спеціалізованих вагонів», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски»

Зі святом, 
любі жінки!

Прийміть наші щирі вітан�
ня із прекрасним весняним
днем – 8 Березня!

Ви виконуєте непросту ро�
боту на різноманітних поса�
дах, створюючи навколо се�
бе неповторну атмосферу
тепла, затишку й довіри.

Ваші лагідні руки бережуть
сімейне вогнище, плекають
дітей і надихають чоловіків.
Нехай лише добрі почуття
панують у ваших душах, здій�
снюються всі найкращі спо�
дівання, а оселі повняться
благополуччям, радістю і лю�
бов’ю.

З повагою 
Вадим ТКАЧОВ,

Голова Федерації профспілок
транспортників України, 

Голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників

України

8 Березня —
Міжнародний
жіночий день

Рада профспілки 
проводить широку 

інформаційно*роз’яснювальну
роботу щодо висвітлення

діяльності галузевого
недержавного пенсійного

фонду «Магістраль». 
Тож ставайте його активними
вкладниками та накопичуйте
свою майбутню другу пенсію 
за підтримки роботодавців…
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ВАЖЛИВО ЗНАТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 (580—587)*2011 р.;
1—24 (588—611)* 2012 р.;  

9—12, 15—18, 22—24 (620—623, 626,
628, 629, 633—635)* 2013 р.

Далі буде

100 РОКІВ ПРОФСПІЛКОВОГО 
РУХУ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ. 

ЗАТВЕРДЖЕНО ГІМН ПРОФСПІЛКИ. 
ПЕРШЕ МІСЦЕ КОМАНДИ ПРОФСПІЛКИ 

НА МІЖГАЛУЗЕВІЙ СПАРТАКІАДІ
26 січня Рада профспілки провела науково�практичну

конференцію «100 років профспілкового руху залізничників
і транспортних будівельників України: історичний досвід,

традиції і перспек�
тиви».

Під час конферен*
ції обговорювалися
історичні та сучасні
аспекти діяльності
профспілки. Учасни*
ки прийняли Реко*
мендації, у яких по*
ставили на меті

спрямовувати всі зусилля на збереження і збагачення накопиче*
ного досвіду профспілкової роботи щодо захисту трудових прав
та соціально*економічних інтересів працівників, піднести їх на
якісно новий рівень.

23 березня 2005 року на засіданні президії Ради профспілки за*
тверджено слова і музику Гімну профспілки. Про події того часу

М.Сінчак згадує:
«Ідея створити Гімн профспілки виникла під час підго*

товки до
1 0 0 * р і ч ч я
профспіл*
кового руху
з а л і з н и ч *
ників.

Хотілося
відзначити
цю знамен*
ну подію не тільки історичним аналізом підсумків діяль*
ності профспілки за століття, а й надати їй нових ознак, які
включали б у себе і пам’ять попередників, і були б симво*
лом профспілки на подальші роки. Це наштовхнуло нас на
думку, що таким символом може стати Гімн профспілки»...
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Защита участников и
вкладчиков НПФ от обмана
обеспечивается:

контролем со стороны госу*
дарства за рекламой финансо*
вых учреждений, обслуживаю*
щих НПФ;

контролем со стороны госу*
дарства и совета НПФ за предо*
ставлением отчетности и ее
опубликованием финансовыми
учреждениями, обслуживаю*
щими НПФ;

обязательным информирова*
нием участника НПФ о состоя*
нии его пенсионного счета, осу*
ществляемым администратором
НПФ (не реже одного раза в год
– бесплатно).

Защита пенсионных на�
коплений от возможных
убытков:

с целью возмещения возмож*
ных убытков участникам фонда
создается резервный фонд в
размере 25 % уставного капита*
ла в денежной форме. Ежегодно
в резервный фонд осуществля*
ются отчисления в размере 5 %
от чистой прибыли компании,
оказывающей услуги НПФ;

активы НПФ полностью отде*
лены от активов Администрато*
ра, КУА и банка*хранителя;

в случае банкротства храните*
ля средства НПФ не включаются
в его ликвидационный баланс;

НПФ не отвечает по обяза*
тельствам учредителей, вкладчи*
ков и лиц, оказывающих услуги;

государственное регулирова*
ние максимума тарифов на ока*
зание услуг НПФ и их участникам.

Государство гарантирует со*
блюдение Закона Украины «О
негосударственном пенсионном
обеспечении», защищает иму*
щественные права и интересы
вкладчиков и участников НПФ,
регулирует рынок НПФ, вводит
ограничения на инструменты
инвестирования и размеры воз*
награждений.

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/). 

м. Волноваха:
міні�маркет «Гурман», вул. Менделєєва, 45 – знижка 5 % на

усі продовольчі і непродовольчі товари (крім акцизного товару).

м. Полтава:
магазин «Євродім», вул. Панянка, 71 – знижка 4 % на будівель*

ні матеріали, побутову техніку, меблі.

м. Конотоп:
магазин «Автолідер», вул. Клубна, 11 – знижка 5–10 % на всі

види автозапчастин.

м. Харків:
інтернет�магазин домашнього текстилю «Оранж�текс�

тиль», http://www.orange*textile.com.ua – знижка 10 % на текс*
тиль для дому: подушки, постільну білизну, ковдри, пледи, рушни*
ки тощо (від ціни на сайті на кожну одиницю продукції, не розпов*
сюджується на товари з іншими знижками або акційні).

м. Київ:
школа східних танців «Аль�Таис», вул. Пилипа Орлика, 16/2 –

знижка 15 % на навчання східним танцям, послуги ведучої на свя*
та і корпоративи, проведення семінарів і тренінгів з фен*шуй.

м. Ясинувата:
магазин «Італійська мода», вул. Некрасова, 19/14 (Торговель*

ний комплекс, місце № 100) – знижка 7 % на промислові товари,
одяг.

м. Апостолове:
магазин «Канцтовари», вул. Вокзальна, 35 – знижка 2 % на

офісний папір, 5 % – на канцтовари, шкільне приладдя, офісну,
комп’ютерну техніку та устаткування, меблі для дому, офісу та від*
починку.

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО

Де можна отримати інформацію 
про індивідуальні пенсійні рахунки?
– У фонді учасникові відкривається й ведеть*

ся індивідуальний пенсійний рахунок для облі*
ку внесків і результатів їхнього інвестування.

З моменту зарахування коштів на індивіду*
альний пенсійний рахунок учасника вони ста*
ють його приватною власністю, на них поширю*
ється право спадкування, вони не можуть бути
відчужені на користь третіх осіб.

Інвестиційний дохід від здійснення операцій
з активами фонду (за винятком витрат на об*
слуговування фонду) повністю розподіляється
між учасниками пропорційно сумам, відобра*
женим на їхніх персональних рахунках.

Учасник має право одержувати виписки про
стан його індивідуального пенсійного рахунку
один раз на рік – безкоштовно, частіше – на
письмову вимогу за плату.

Адміністратор ПНПФ «Магістраль» пропо*
нує учасникові безкоштовний «он*лайн» до*
ступ до інформації про стан його індивідуаль*
ного пенсійного рахунку. На підставі заяви
учасникові надається логін і пароль, за допо*
могою якого на сайті адміністратора
http://www.acpo.com.ua/ він може заходити
на свою «он*лайн» сторінку – «Кабінет корис*
тувача». Інформація є конфіденційною й не
підлягає розголошенню. Консультації можна
отримати за телефонами: (044) 537–66–57
або 5–62–62 (залізничний).

Які пільги передбачені для вкладників
недержавного пенсійного фонду – 
фізичних осіб?

– Податковим кодексом України від 2 грудня
2010 року встановлено пільги з оподаткування
доходів фізичних осіб, які є вкладниками і учас*
никами НПФ.

Зокрема, пенсійні внески, сплачені робото*
давцем до НПФ на користь працівника, не під*
лягають оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб, у сумах, що не перевищують у
розрахунку на місяць 15 % заробітної плати та*
кого учасника фонду, але не більше як 5 розмі*
рів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом про Державний бюджет України на
відповідний рік, у розрахунку за місяць за су*
купністю таких внесків.

Працівник має право включити до податко*
вої знижки у зменшення оподатковуваного до*
ходу за наслідками звітного податкового року
фактично здійснені ним протягом звітного по*
даткового року витрати щодо сплати пенсійних
внесків до недержавного пенсійного фонду в
сумі, розмір якої становить 1,4 прожиткового
мінімуму для працездатних осіб на місяць (у
2013 році вона становила 1610 грн., у 2014 році –
1710 грн.).

Пенсійні виплати, що отримуються учасни*
ком фонду, оподатковуються за пільговою став*
кою, а в ряді випадків – звільняються від опо*
даткування.

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

Накопичуйте внески 
для своєї додаткової пенсії...
Накопичення пенсійних внесків вкладників здійснюється відповідно 
до Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників,
яка є додатком до Галузевої угоди

Защита пенсионных на�
коплений от недобросо�
вестных действий обеспе�
чивается:

контролем со стороны госу*
дарства за деятельностью
негосударственных пенсион*
ных фондов (НПФ) и финан*
совых учреждений, обслужи*
вающих НПФ (Администрато*
ра, Компании по управлению
активами (КУА) и Хранителя
(банка);

независимым контролем со
стороны банка*хранителя НПФ
за операциями с пенсионными
активами (законодательные
ограничения на связанность
банка*хранителя НПФ с учре*
дителями, финансовыми уч*
реждениями и аудиторами,
оказывающими услуги НПФ);

контролем со стороны сове*
та НПФ за деятельностью об*
служивающих финансовых
учреждений;

обменом информацией меж*
ду советом НПФ, Администра*
тором, КУА и банком*храните*
лем.

Защита пенсионных на�
коплений от непрофессио�
нальных действий обеспе�
чивается:

лицензированием государ*
ством финансовых учрежде*
ний, обслуживающих НПФ
(жесткие условия допуска к
деятельности по негосударст*
венному пенсионному обес*
печению);

законодательными ограни*
чениями на совмещение де*

ятельности по негосударст*
венному пенсионному обес*
печению с другими видами
деятельности;

контролем со стороны госу*
дарства за соответствием ква*
лификационным требовани*
ям членов совета НПФ и ме*
неджеров финансовых уч*
реждений, обслуживающих
НПФ;

контролем со стороны госу*
дарства за качеством обслу*
живания вкладчиков и участ*
ников НПФ (высокие требо*
вания к организации и техни*
ческому обеспечению про*
цессов сбора, обработки, пе*
редачи и хранения пенсион*
ных средств и информации о
накоплениях участников
НПФ).

Спільною постановою Укрзалізниці 
і Ради профспілки від 16 грудня 2013 року 

до п. 3.6.20 Галузевої угоди внесено 
доповнення: «Здійснювати недержавне пенсійне 

забезпечення залізничників через Професійний
недержавний пенсійний фонд «Магістраль» 

відповідно до «Програми недержавного
пенсійного забезпечення 

залізничників», 
що є додатком № 4 до Галузевої угоди»

Я
К ВІДОМО, всі працівники залізниць України в грудні 2013 року стали учасниками Про*
фесійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль». Їм відкрито індивідуальні пен*

сійні рахунки, на які залізницями відповідно до укладених ними пенсійних контрактів з галу*
зевим недержавним фондом перераховано пенсійні внески від 50 до 70 грн. залежно від за*
лізниці. Ознайомитися з текстами пенсійних контрактів по залізницях можна на сайті 
www.zalp.org.ua, а сьогодні друкуємо бланк індивідуального 
пенсійного контракту...

Пенсійні контракти між ПНПФ «Магістраль» 
та залізницями викладено на сайті профспілки

Профсоюзное 
членство в США

В
2013 ГОДУ средняя ежене*
дельная зарплата рабочих и

служащих, состоящих в профсою*
зах, за полный рабочий день со*
ставляла 950 долларов. В то вре*
мя, как их коллеги, не состоящие в
профсоюзах, в среднем получали
750 долларов. Об этом говорится
в ежегодном докладе о профсо*
юзном членстве федерального
статуправления министерства тру*
да США. Отмечено, что по сравне*
нию с 2012 годом доля членов
профсоюзов в Соединенных шта*
тах не изменилась и составляет
14,5 млн человек.

Машинисты Канады
борются за свои права

В
ФЕВРАЛЕ канадские маши*
нисты объявили о подготов*

ке к забастовке. После совеща*
ния с работодателем профсоюз
пришел к выводу, что железно*
дорожный перевозчик не наме*
рен выполнять текущее коллек*
тивное Соглашение, в частности,
в вопросах соблюдения режима
труда и отдыха машинистов.
Профсоюз потребовал от работо*
дателя четко соблюдать нормы
Соглашения.

По материалам 
интернет�изданий

НАКОПИЧ 
гідну додаткову пенсію 

в галузевому пенсійному фонді 

У майбутнє разом
з роботодавцем:

Стор. 3—4
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Нагороджено:

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –

НЕСТЕРЕНКО Ірину Олексіївну – фахівця з організації ді*
ловодства Запорізького теркому профспілки;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

САЗОНОВА Володимира Олександровича – голову
профорганізації апарату управління Донецької залізниці;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ЖИВЧИКА Дмитра Дмитровича – заступника голови Ко*
зятинської територіальної профорганізації;

КУДРЯВУ Наталію Олександрівну – голову профоргані*
зації станції Красний Лиман Донецької залізниці;

ЛАЩЕНОВУ Світлану Вікторівну – голову профорганіза*
ції Іловайського будівельно*монтажного експлуатаційного
управління Донецької залізниці;

ШИНКАРЯ Сергія Леонідовича – заступника голови
Жмеринської територіальної профорганізації.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

Рада профспілки висловлює глибокі спів*
чуття завідувачу відділу економічної роботи,
організації праці і заробітної плати Ради
профспілки Світлані Вікторівні АНІСІМОВІЙ з
приводу тяжкої втрати — смерті чоловіка
Володимира Арсенійовича.

Співчуваємо...

Інформацію підготовлено за даними управлін*
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Донецька 4173,1
Львівська 3235,0
Одеська 3888,4
Південна 3915,4
Південно*Західна 4123,3
Придніпровська 3776,7
По залізницях 3863,0 

Залізниця Січень
2014 р.

Середня заробітна плата працівників (грн.)

Д
О РАДИ ПРОФСПІЛКИ надходять
звернення спілчан із запитанням,

як стати учасником галузевого пенсій*
ного фонду «Магістраль».

Для того, щоб почати самому фор*
мувати свою додаткову пенсію, насам*
перед необхідно укласти пенсійний
контракт з ПНПФ «Магістраль».

«ВІСНИК» публікує бланк інди�
відуального пенсійного конт�
ракту. Ним кожен бажаючий мо*
же скористатися для укладення
контракту з ПНПФ «Магістраль»,
вирізавши з газети  і зробивши дві
ксерокопії.

Бланк індивідуального пенсійного
контракту викладено також на сайті
www.zalp.org.ua в розділі ПНПФ
«Магістраль».

Бланк необхідно роздрукувати, за*
повнити два примірники, підписати і
разом з копією паспорта та ідентифіка*
ційного коду передати Адміністратору
Фонду через Раду профспілки. На копії
паспорта слід зробити помітку про міс*
це роботи (залізниця, служба, підроз*
діл).

Довідкова інформація – за заліз*
ничними телефонами:  5–62–62
(Адміністратор Фонду) або 5–92–04
(Рада профспілки).

ОФІЦІЙНО
Затверджено 
граничні норми
на харчування, лікування та культурне
обслуговування дітей 
застрахованих осіб у дитячих 
закладах оздоровлення на 2014 рік

П
ОСТАНОВОЮ правління Фонду
соціального страхування з тимча*

сової втрати працездатності № 60 від
20.12.2013 р., зареєстрованою в
Мін’юсті 14 січня 2014 р., затверджено
на 2014 рік у дитячих закладах оздо*
ровлення за рахунок коштів Фонду такі
граничні норми витрат на часткове фі*
нансування з розрахунку в середньому
на оздоровчу зміну:

на харчування дітей (у частині
вартості набору продуктів харчування
на одну дитину відповідно до норм, за*
тверджених постановою Кабінету Мі*
ністрів України від 22 листопада
2004 р., № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздо*
ровчих закладах») – не більше 40 грн.
на один людино�день;

на лікування та культурне обслу�
говування дітей – не більше 3 грн.
на один людино�день.

Постанова набуває чинності з дня її
офіційного опублікування.

Работа 
на результат

В
ФЕВРАЛЕ на конференции трудо*
вого коллектива Одесской дирек*

ции железнодорожных перевозок в от*
четах администрации и объединенно*
го профкома освещены итоги выпол*
нения обязательств колдоговора за
2013 год.

В частности, профлидер Е.Петрик
отметила, что во время кризиса общи*
ми усилиями сохранен и максималь*
но обеспечен социальный пакет для
работников и ветеранов. Только бла*
годаря сплоченной работе удалось
сохранить социальную стабильность в
коллективе, Одесская дирекция заня*
ла второе место в дорожном соревно*
вании. В торжественной обстановке
председатель дорожной профоргани*
зации А.Прокопенко вручил ее руко*

водителю С.Войцеху Почетный диплом.
В ходе открытого и активного обсуж*

дения большое внимание уделялось во*
просам оплаты и охраны труда, другим
актуальным проблемам. На все свои во*
просы делегаты получили ответы.

Елена ГОРДЕЕВА,
заместитель председателя 

объединенной профорганизации
Одесской дирекции 

железнодорожных перевозок
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В 2013 году в структурных
подразделениях Красноли*
манского региона расследо*
вано восемь случаев произ*
водственного травматизма.
Профсоюзные страховые вы*
платы составили 57 тыс. грн.

Т
АКЖЕ по результатам прове*
рок оплаты технического

обучения в нерабочее время
подсобным рабочим механи*
ческих мастерских дистанции
электроснабжения Красный Ли*
ман возращено 413 грн., маши*
нистам*кочегарам котельной
вагонного депо Константиновка
доплачено 91 грн., сторожам
Славянской дистанции сигна*
лизации и связи – 75 грн. Четы*
рем работникам возращено
516 грн. за время прохождения
медосмотров.

За выполнение работ во
вредных условиях труда элект*
рогазосварщикам Славянской
дистанции сигнализации и свя*
зи произведена доплата на сум*
му 784 грн., электромеханикам
и электромонтерам СЦБ Арте*
мовской дистанции сигнализа*
ции и связи – 2,1 тыс. грн.

Андрей ШЕПИЛОВ,
технический инспектор труда

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

П
РИГЛАШЕННЫЙ на встречу
c профактивом главный

инженер дирекции железнодо*
рожных перевозок С.Стокоз
коснулся, в том числе, перспек*
тив развития отрасли и роли со*
циального диалога. Замести*
тель председателя территори*
альной профорганизации В.За*
ник подробно остановился на
вопросах разработки предло*
жений по коллективному дого*
вору, охраны труда, организа*
ции работы комиссий профко*
ма, оздоровления и отдыха
членов профсоюза, реализации
дисконтной программы проф*

союза и деятельности негосу*
дарственного пенсионного
фонда «Магистраль». Техни*
ческий инспектор труда Совета
профсоюза на Южной магист*
рали В.Климов проинформи*
ровал о положении об общест*
венных инспекторах по охране
труда, особенностях работы
женщин и молодежи, защите
прав работников при сокраще*
нии штата на предприятии, по*
рядке расследования несчаст*
ных случаев на производстве.
Он рассказал также о дополни*
тельной социальной гарантии
для работающих членов нашего

профсоюза – стра*
ховании от несчаст*
ных случаев и ес*
тественной смерти
на производстве.

Необходимую
помощь и деталь*
ные консультации
участникам семи*
нара предоставили
специалисты дор*
профсожа. Речь шла, в частнос*
ти, о таких важных вопросах,
как порядок внесения в колдо*
говор изменений и дополне*
ний, учет и оплата труда. На во*
просы профработники отвеча*

ли и во время перерыва, и по*
сле окончания мероприятия.

Профактивисты не были пас*
сивными слушателями: обсуж*
дая насущные проблемы, дели*
лись опытом работы, высказы*

вали дельные замечания и
предложения.

Василий ВЕРБИЦКИЙ,
общественный корреспондент

«ВІСНИКА»
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Интересным и насыщенным был семинар, организованный 
Купянским теркомом профсоюза для профактива узла

С пользой для дела

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ФАКТ


