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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

30 липня завідувачі відділів:
економічної роботи, організації
праці і зарплати – С.Анісімова
та фінансової роботи – М.Шпо3
та взяли участь у семінарі для
активу Конотопської територі3
альної профорганізації. Фахівці
Ради профспілки висвітлили
питання щодо організації, нор3
мування й оплати праці, вико3
нання вимог профспілки до
Укрзалізниці, зокрема щодо ви3
плати «133ї» зарплати, повер3
нення до режиму повного ро3
бочого часу тощо, а також цент3
ралізованого бухгалтерського
обліку та відповіли на запитан3
ня учасників.

2 серпня відзначено День
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України. Вже вдванадцяте у пер3
шу неділю серпня повсюди від3
булися різноманітні заходи
(стор. 1, 2, 3).
4 серпня проведено інформа3
ційний день для голів проф3
організацій прямого підпо3
рядкування Раді профспілки
(стор. 3).

4 серпня головний правовий ін3
спектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко взяв участь у засі3
данні робочої групи Спільного
представницького органу проф3
об’єднань з підготовки законо3
давчих ініціатив щодо реалізації
права на страйк.

4, 6, 10–13, 18, 25–27 серпня
фахівці відділів організаційної і
кадрової роботи та інформації
вивчали за компетенцією стан
роботи у первинках Київської,
Коростенської та Жмеринської
територіальних профоргані3
зацій.

Під час робочої зустрічі 6 серпня в. о. Генераль	
ного директора Укрзалізниці О.Завгородній і Го	
лова профспілки В.Бубняк обговорили актуальні
теми. Йшлося про комплекс питань, пов’язаних з під3
готовкою та проведенням другого з’їзду залізнични3
ків; хід виконання вимог профспілки, зокрема щодо
відновлення порядку забезпечення залізничників
квитками для проїзду за службовими потребами то3
що.

Ці та інші теми було розглянуто у той же день на за3
сіданні Ради Укрзалізниці.

Зокрема, під час робочої зустрічі та на засіданні Ра3
ди Укрзалізниці розглянуто питання щодо визначення
матеріального стимулювання залізничників, які муж3
ньо та сумлінно виконують свій професійний
обов’язок у зоні АТО (нагадуємо, що напередодні,
5 серпня, Рада профспілки з цього приводу направи3
ла Укрзалізниці відповідного листа з проханням роз3

глянути зазначені у зверненні пропозиції на засіданні
спільної робочої комісії щодо внесення змін і допов3
нень до Галузевої угоди).

Голова комісії з реорганізації – в. о. Генерального
директора Укрзалізниці О.Завгородній на засіданні
Ради Укрзалізниці запропонував визначити механізм
матеріального стимулювання персоналу, який працює
в особливих умовах, зокрема, у зоні АТО. До затверд3
ження на наступному засіданні Ради Укрзалізниці готу3
ватиметься Положення, яке деталізуватиме перелік
професій та визначатиме територію, де існує підвище3
ний ризик для життя, повідомляє прес	центр Укрза	
лізниці. До цього переліку, зокрема, увійдуть назви
професій тих працівників, які задіяні для відновлення
пошкодженої залізничної інфраструктури, – це колій3
ники, енергетики, зв’язківці, а також машиністи локо3
мотивів, начальники станцій тощо.

Відділ інформації Ради профспілки

У
ПЕРШУ НЕДІЛЮ СЕРПНЯ вже вдванадця3
те відзначено День профспілки залізнич3

ників і транспортних будівельників України.
Під час інформаційної кампанії, яка су3

проводжувала підготовку та проведення за3
ходів, наголошувалось на необхідності й
ефективності об’єднання заради активного
захисту власних трудових прав та соціаль3
но3економічних інтересів і висвітлювалася робота профспілки у цьому напрямі.

Кожна профорганізація самостійно визначалася з форматом святкування: відбувалися те3
матичні збори, урочистий прийом до лав профспілки, нагородження профактиву, вшануван3
ня ветеранів профспілкового руху, дні сімейного відпочинку, поїздки вихідного дня, виставки
і конкурси, спортивні змагання, концерти художньої самодіяльності тощо. 

Під час заходів широко використовувалася профспілкова символіка.
Традиційно спілчани діляться розповідями про відзначення свята…

Керівники галузі і профспілки розглянули соціальні питання

ВІД  ПЕРШОЇ  ОСОБИ

П
РОАНАЛІЗУВАВШИ розвиток ситу3
ації навколо виконання протоколів

щодо вимог профспілки до Укрзаліз3
ниці та Кабінету Міністрів, можна під3
бити деякі підсумки.

Перш за все, нагадаю про те, що вже
вдалося врегулювати завдяки пере	
говорному процесу з керівництвом
Укрзалізниці.

Із серпня п. р. повернуто режим 53ден3
ного робочого тижня. Таке рішення
23 липня ухвалено на засіданні Ради
Укрзалізниці, і 30 липня відповідну теле3
граму (№ ЦЗІ37/22) Головою комісії з
реорганізації – в. о. Генерального дирек3
тора Укрзалізниці О.Завгороднім на3
правлено на адресу всіх причетних.

Укрзалізниця 6 липня спрямувала на
підприємства й у структурні підрозділи
залізниць телеграфну вказівку (№ ЦЗ3
1–9/76) про виплату рівними частинами
протягом третього кварталу п. р. «133ї»

зарплати – винагороди за результатами
роботи за 2014 рік – у розмірі 50 % та3
рифної ставки (посадового окладу). Слід
зазначити, що саме за ініціативи Ради
профспілки нарахування «133ї» заробіт3
ної плати буде проведено не одноразово
з утриманням податку у липні та випла3
тою у серпні, вересні та жовтні 2015 року,
а рівними частинами – у липні, серпні та
вересні п. р.

Сподіваємось, що з жовтня цього ро3
ку, як задокументовано у протоколі, та3
рифні ставки і посадові оклади працівни3
ків галузі буде підвищено до 10 % в ме3
жах загального фонду оплати праці, пе3
редбаченого фінансовим планом на
2015 рік без урахування сум індексації
грошових доходів.

Це, як відомо, наша перша й одна з го3
ловних вимог. Для її реального виконан3
ня Рада профспілки докладає багато зу3
силь, як і для оптимального вирішення
найболючішого питання, що хвилює
кожного залізничника, – недопущення
масових скорочень працівників. Вирі3
шення цієї проблеми тримаємо на по3
стійному контролі, і стверджую, що наша
позиція залишається чіткою і принципо3
вою – оптимізація чисельності працівни3
ків відбуватиметься не лише з урахуван3
ням фактичних обсягів робіт, а й із забез3
печенням виконання технологічних про3
цесів і дотриманням Галузевої угоди.

Виконання п’ятої вимоги – «Забезпе3
чувати фінансування окремих пунктів Га3
лузевої угоди в частині соціальних гаран3
тій, які були внесені в План заходів щодо
стабілізації фінансово3економічної ситу3
ації на залізничному транспорті» – знахо3
диться на постійному контролі не лише
Ради профспілки, але й дорожніх, тери3
торіальних і первинних профорганізацій.

Щодо відновлення порядку забезпе3
чення залізничників квитками для проїз3
ду за службовими потребами. Директор
з фінансів та інвестицій Укрзалізниці
О.Сліпченко 16 липня п. р. направив лис3

та (№ ЦЦЕ311/675) на адресу Мінінфрас3
труктури, у якому зазначено, цитую:
«…вважаємо, що повернення до «старої»
системи надання службових транспорт3
них вимог для працівників залізничного
транспорту в умовах реформування га3
лузі є недоцільним з огляду на ті недолі3
ки, які вдалося усунути з введенням «мо3
нетизації» проїзду працівників з роз'їз3
ним характером роботи».

Ми не погоджуємось з трактуванням
Укрзалізниці і наполягаємо на врегулю3
ванні цього питання, у черговий раз на3
давши партнерам по соціальному діало3
гу з цього приводу обґрунтовані матеріа3
ли. Адже незаперечним є факт, що заліз3
ницями та підприємствами досі не вжито
необхідних заходів щодо своєчасного
забезпечення оплати проїзду за службо3
вими потребами всіх категорій працівни3
ків, особливо тих, які мають роз’їзний
характер роботи.

Тому 6 серпня під час робочої зустрічі з
в. о. Генерального директора Укрзалізниці
О.Завгороднім я наголосив на невиконан3
ні цієї вимоги та запропонував фахово
обговорити вирішення даної пробле	
ми представниками обох сторін.

Хоча, до речі, вдалося3таки позитивно
вирішити питання про пільговий проїзд
залізничників, які звільнилися на пенсію
за вислугою років: відповідну телеграму
(№ ЦЗІ318/13) 15 липня п. р. направлено
на адресу всіх причетних за підписами
керівників галузі та профспілки. Цій кате3
горії пенсіонерів3залізничників тепер до3
зволяється оформляти приміські квитки
форми 4 на підставі пунктів 3.6.5 та
3.6.6 Галузевої угоди.

Тепер щодо вимог до Уряду.
Ми продовжуємо наполегливо дома3

гатися від Кабміну дієвої допомоги у за3
купівлі вкрай необхідного для подальшої
стабільної роботи стратегічної для краї3
ни галузі рухомого складу.

Так, на виконання вимог профспілки

Міністр інфраструктури А.Пивоварський
23 липня п. р. спрямував листа на адресу
міністерств фінансів і економічного роз3
витку та торгівлі, у якому обґрунтовано
причини унеможливлення без підтрим3
ки держави закупівлі рухомого складу і
спільно з Укрзалізницею надано пропо3
зиції щодо включення до держбюджету
на 2016 рік видатків на капітальні інвес3
тиції в сумі 11656,9 млн грн.

Укрзалізниця і Рада профспілки 9 липня
направили листи на адресу Уряду та при3
четних міністерств щодо розробки опти3
мального механізму повернення залізни3
цям коштів за перевезення пільгових кате3
горій населення, у яких запропоновано
передбачити для залізничного транс	
порту бюджетні призначення на пере	
везення пільгових категорій громадян
окремо від інших призначень з ураху	
ванням реальних обсягів перевезень.

22 липня п. р. на засіданні Уряду прий3
нято рішення про затвердження фінансо3
вого плану залізниць України на 2015 рік
після доопрацювання його з Міністерст3
вом фінансів.

Радою профспілки надано пропозиції
Міністерству інфраструктури стосовно
змін до ст. 18 Закону України «Про транс3
порт» щодо вирішення трудових спорів
(застосування страйку) та запропонова3
но спрямувати до Верховної Ради Украї3
ни законопроект щодо внесення змін до
чинного Закону.

Радою профспілки 8 липня направле3
но до Мінінфраструктури проект Звер3
нення до Мін’юсту щодо надання роз’яс3
нень стосовно порядку застосування
окремих статей Закону України «Про за3
побігання корупції» з приводу обмежен3
ня роботи близьких родичів і посадових
осіб підприємств. Наразі чекаємо конк3
ретних дій від Мінінфраструктури з вирі3
шення цих питань.

Тож контроль за виконанням вимог до
Укрзалізниці та Уряду – наше першочер3
гове завдання.

Вадим БУБНЯК, 
Голова профспілки

Триває процес виконання вимог:
конкретні кроки назустріч

ЗЗЗЗ         ДДДД нннн ееее мммм         НННН ееее зззз аааа лллл ееее жжжж нннн оооо сссс тттт іііі ,,,,         УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн оооо !!!!

Впевнений, одна зі злободенних тем обговорення в трудових колективах – чи виконуються вимоги 
профспілки, висунуті Укрзалізниці й Уряду. Спілчани, на наш погляд, з цього приводу мають бути добре
поінформовані, адже повідомлення про це оперативно розміщуються у стрічці новин нашого 
профспілкового сайта, публікуються у «ВІСНИКУ», Рада профспілки щомісяця проводить інформаційні дні 
у форматі відеоконференції, започаткувала розсилку на місця актуальних повідомлень «Проф3інформ», 
та й профлідери організацій усіх рівнів намагаються своєчасно донести важливу інформацію до спілчан.

«Правовими інспекторами праці
Ради профспілки на залізницях у
першому півріччі 20153го здійснено
перевірки 295 підприємств і струк3
турних підрозділів. Виявлено понад
2,1 тис. порушень, для усунення
яких складено 178 актів і внесено
258 подань. У результаті було ска3
совано 102 неправомірні накази. За3
хищено трудові права 12,2 тис. спіл3
чан, дев’ятьох із них – у судах різних
рівнів. Одну справу передано на
розгляд прокуратури, дві – до дер3
жавної інспекції праці. До відпові3
дальності за порушення чинного за3
конодавства притягнуто 10 посадо3
вих осіб», – поінформував голов3
ний правовий інспектор праці Ради
профспілки Микола БЄЛЬЧЕНКО.

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА

млн грн. недоплачених або
незаконно утриманих кош3
тів повернуто спілчанам на
вимогу правових інспекто3
рів праці Ради профспілки
за шість місяців 2015 року.

5,1

ЦИФРА

Шановні спілчани!

Прийміть щирі вітання з 243ю
річницею Незалежності Украї3
ни, яку ми відзначатимемо 
24 серпня.

У ці буремні часи продовжує
творитися історія України, і ко3
жен з нас плідною працею, не3
зламним духом і вірою у щасли3
ве майбутнє додає до неї свій
рядок.

Гідний внесок у розбудову та
зміцнення держави роблять
працівники нашої галузі, адже
залізниця забезпечує економічні
потреби та єднає віддалені ку3
точки країни.

Зичу вам і вашим родинам
злагоди, добробуту і міцного
здоров’я, а нашій державі – ми3
ру і процвітання.

Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Стор. 2

Стор. 2	3

«

2 серпня відзначено
День профспілки

Фото надано 
дорпрофсожем Південної залізниці
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ВАРТО  ЗНАТИ
2

У
РАМКАХ другого раунду переговорів
щодо внесення змін і доповнень до

чинної Галузевої угоди між Державною
адміністрацією залізничного транспорту
України та профспілками 13 серпня відбу3
лося засідання спільної комісії Ради проф3
спілки залізничників і транспортних буді3
вельників України та Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Рада профспілки висту3
пила з ініціативою внесення до чинної Га3
лузевої угоди наступних змін та доповнень
щодо:

передбачення виділення коштів на
дитяче оздоровлення та придбання но	
ворічних подарунків для дітей праців	
ників (відповідно до Закону України від
28.12.2014 р., № 77 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування…»);

зрівняння в праві на відшкодування
50 % внесків на добровільне медичне
страхування (ДМС) для залізничників,
застрахованих у страхових компаніях,
та членів лікарняних кас. Профспілка на3
полягає на тому, що кожен працівник по3
винен мати право вибору, на що спрямо3
вувати надану роботодавцем матеріальну
допомогу на ДМС – відшкодування стра3
хових внесків до страхових компаній або
членських внесків до лікарняних кас відпо3
відно до базових програм.

Водночас, враховуючи безкомпромісні
переваги лікарняних кас перед страховими
компаніями щодо повернення отриманих
коштів на лікування залізничників, проф3
спілкова сторона також пропонує сприяти
участі працівників галузі в лікарняних касах
залізниць;

надання за заявами працівників до	
даткової матеріальної допомоги при
народженні або усиновленні дитини у
розмірі п’яти середньомісячних зар	
плат на кожну дитину (виплата такої ма3
теріальної допомоги відповідно до колек3
тивних договорів проводиться на 4 заліз3
ницях: Південній, Донецькій та Південно3
Західній – відповідно по 5 та 3 середньомі3

сячних заробітки, Придніпровській – 1 та3
рифна ставка (посадовий оклад), а також
ряду підприємств, підпорядкованих Укрза3
лізниці, – від 1 тарифної ставки (посадово3
го окладу) до 3 середньомісячних зарплат
по підприємству);

надання додаткової оплачуваної
відпустки тривалістю один день при
виписці дружини з пологового будинку
(така додаткова оплачувана відпустка від3
повідно до колективних договорів нада3
ється на Одеській та Донецькій залізни3
цях);

На нашу думку, всі працівники залізнич3
ного транспорту і їхні діти повинні мати
рівні права, зокрема при виплаті такої до3
помоги та наданні відпустки;

оплати працівникам локомотивних
бригад часу проходження психофізіо	
логічного обстеження (тестування),
яке проводиться в неробочий час, за
середнім заробітком у розмірах, вста	
новлених колективними договорами
залізниць, їх підрозділів, але не мен	
ше 2,5 годин (розпорядчими документа3
ми Укрзалізниці зобов’язано працівників
локомотивних бригад щорічно або раз на

два роки у свій вільний від роботи час
проходити психофізіологічне обстеження
(тестування), яке проводиться психоло3
гом локомотивного (моторвагонного) де3
по протягом 2–2,5 годин. Відповідно до 
п. 5.13 колективного договору на Одесь3
кій залізниці працівникам локомотивних
бригад оплачується проходження такого
тестування у вільний від роботи час у роз3
мірі 2 годин середнього заробітку, схожа
норма передбачена колективним догово3
ром локомотивного депо Кривий Ріг При3
дніпровської залізниці).

Тобто доцільність такої оплати вже ви3
значена на практиці і повинна поширюва3
тися на всіх працівників;

підвищення заробітної плати на 50 %
працівникам залізничного транспорту,
які беруть участь у антитерористичній
операції безпосередньо в районах її
проведення, за фактичний час перебу	
вання в таких районах при наявності
підтвердних документів (відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
22.07.2015 р., № 522 «Про особливості
оплати праці працівників, які беруть участь
у забезпеченні проведення антитерорис3
тичної операції»).

Продовження. 
Початок на 13й стор.

ЛЬВІВ
На урочистих зборах у пер3

винних організаціях 42 моло3
дим працівникам вручено
профспілкові квитки та пам’ятні
сувеніри.

У трудових колективах відбу3
лися інформаційні дні за під3
сумками роботи в першому пів3
річчі, практичної реалізації ви3
мог профспілки до Укрзалізниці
та Уряду, а також спільні засі3
дання адміністрації і профкомів
структурних підрозділів щодо
виконання колдоговорів.

Дорпрофсожем розповсюд3
жено листівку на тему: «Тобі по3
трібна профспілка – ти потрібен
профспілці!», її зміст обговоре3
но з профактивом і доведено
до спілчан. Вони, зокрема, під3
тримали позицію Ради проф3
спілки про необхідність скли3
кання другого з'їзду залізнич3
ників.

Заохочено профпрацівників
й активістів, привітали зі святом
і ветеранів профспілки. 

68 профкомів організували
екскурсії для спілчан у Карпати,
до Львова, Кам'янця3Подільсь3
кого, Коломиї, замків Львівщи3
ни та Закарпаття, на Шацькі
озера та Синевір, до Почаївсь3
кої лаври, Манявського скиту,
заповідника «Поле Берестець3
кої битви»…

У поїздках за маршрутами
вихідного дня взяли участь по3
над 5 тис. членів нашої проф3

спілки, 400 побували на дво3
денній екскурсії в Яремче3Буко3
велі та три туристичні групи під3
нялися на Говерлу.

Первинні організації Ковель3
ського вузла взяли участь у
«Фестивалі здоров'я», прове3
деного біля озера на базі відпо3
чинку вагонного депо.

Традиційно до Дня проф3
спілки приурочено міжнарод3
ний турнір, присвячений пам'яті
Г.М. Кірпи, що відбувся у Чопі з
міні3футболу та інших видів
спорту, а також фестиваль бог3
рачу за участі 34 команд, у тому
числі – з Укрзалізниці, Одесь3
кої, Південно3Західної магіст3
ралей, а також Словаччини й
Угорщини.

Деякі профкоми придбали
для спілчан квитки на концерти
і вистави в театри. Напередодні
та у День профспілки фахівці
дорпрофсожу й теркомів взяли
участь в організації святкування
на залізничних вузлах.

Анатолій ЯКИМ,
завідувач відділу оргкадрової

роботи дорпрофсожу 
Львівської залізниці

ХАРКІВ
До свята дорпрофсожем

Південної залізниці визначено
і нагороджено первинки, які
показали найкращі результати
у захисті трудових прав, за3
безпеченні охорони праці, по3
кращенні соціально3побуто3
вих умов працівників – ліній3
них станцій Харківської ди3
рекції залізничних переве3
зень, моторвагонних депо
Полтава і Люботин, експлуата3
ційного вагонного депо
Куп'янськ. Відзначено понад
сто профпрацівників та акти3
вістів.

У цей день закінчувався
черговий, вже восьмий за ра3
хунком заїзд працівників Пів3
денної залізниці в Затоку
Одеської області поїздом ви3
хідного дня. 144 людини – за3
лізничники з членами сім'ї
відзначили свято на березі
Чорного моря. Наступного
дня приїхала чергова зміна, у
т. ч. числі – члени молодіжних
рад дорожньої профорганіза3
ції з усіх регіонів, які тради3
ційно присвятили Дню проф3

спілки Спар3
такіаду з
пляжних ви3
дів спорту
(на знімку).

Олег
КОЛІСНИК,

провідний
фахівець

дорпрофсожу
Південної
залізниці

СМОРОДИНЕ
Cмородинські залізничники

профспілкове свято колективно
відзначили на своїй базі відпо3
чинку на березі Ворскли. У колі
друзів провели змагання з пла3
вання, знайшлося багато люби3
телів пляжного волейболу і ша3
шок. А потім всіх запросили на
святковий обід з шашликом і
польовою кашею.

Світлана МУДРАКОВА,
позаштатний кореспондент

«ВІСНИКА»

КУП’ЯНСЬК
На площі біля будинку науки

і техніки пройшло традиційне
народне гуляння. Багато радос3
ті було у дітей: для них працю3
вали атракціони, торгові точки з
великим вибором солодощів,
працівники культури запрошу3
вали дітлахів до участі в іграх.
Малюки невтомно каталися в
яскраво прикрашених вагонах
дитячого поїзда.

Можна було проїхатися по
парку і верхи на коні. Місцеві
художники, як завжди, органі3
зували виставку своїх творів.
Любителі шахових баталій про3
вели турнір. А на імпровізова3
ній сцені змінювали один одно3
го самодіяльні артисти. Їх танці
й пісні стали гарним обрамлен3
ням виступу вже відомого спі3
вака Василя Бондарчука.

Володимир ЗАНІК,
заступник голови Куп’янської

територіальної профорганізаціїН
ОВІ користувачі ексклюзивного тарифного пакета «VIP	
ULTRA» нашої профспілкової мобільної корпорації life:)

можуть безкоштовно до кінця серпня спілкуватися не лише все3
редині самої корпорації, але й з іншими абонентами в мережі
life:). Скористайтеся цією нагодою!

Про переговори щодо внесення змін та доповнень до чинної Галузевої угоди

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

6 серпня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засіданні Ради
Укрзалізниці, під час якого серед інших важливих тем обговорено низ3
ку соціальних питань.

6 серпня заступник Голови профспілки О.Мушенок взяв участь у засі3
данні комісії з утворення ПАТ «Українська залізниця», що відбулося у
Мінінфраструктури.

9 серпня відзначено День будівельника. Працівників з нагоди їх про3
фесійного свята привітав Голова профспілки В.Бубняк: «Ваша робота
надзвичайно важлива для всієї транспортної галузі, населення міст і сіл
України», – зазначив він і побажав їм здоров’я, родинного затишку і
щедрої долі.

12 серпня презентацією для персоналу Управління статистики Укрза3
лізниці, яку провів завідувач відділу організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк, Рада профспілки продовжує зустрічі у трудових колективах
з ознайомленням спілчан з новим проектом «Контакт	центр», що
реалізується спільно з Центром соціальних послуг (детальніше про
«Контакт3центр» – на стор. 4).

13 серпня заступник Голови профспілки О.Мушенок, головний право3
вий інспектор праці М.Бєльченко, завідувач відділу економічної робо3
ти, організації праці і зарплати С.Анісімова, провідний фахівець відді3
лу соціально3трудових відносин та побутової роботи А.Єрмоленко
взяли участь у засіданні робочої комісії з розгляду змін та доповнень
до Галузевої угоди (стор. 2).

13 серпня перший заступник Голови профспілки М.Сінчак взяв участь
у засіданні комісії з утворення ПАТ «Українська залізниця», що
відбулося у Мінінфраструктури.

13 серпня провідний фахівець відділу соціально3трудових відносин та
побутової роботи А.Єрмоленко взяв участь у засіданні робочої групи
Укрзалізниці з організації та проведення конкурсу дитячих малюнків.

НАПЕРЕДОДНІ
3–6 вересня у селищі Коблевому Миколаївської області відбу3
дуться фінальні змагання ХХ Всеукраїнської спартакіади трудящих
промислової сфери і транспорту, в яких братиме участь команда
нашої профспілки, сформована із спортсменів Південної залізниці.
Тож побажаємо нашій збірній вагомих досягнень в ювілейній Спар3
такіаді!

Закінчення. 
Початок на 1	й стор.

ВІДЛУННЯ СВЯТА

2 серпня відзначено День профспілки

Акція від  life:) — 
до кінця серпня

Рада профспілки занепокоєна ситуацією із забезпеченням
залізничників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ і вима	
гає від адміністрації в найкоротший термін вирішити питання
збільшення фінансування залізницям відповідно до розрахун	
кової потреби на придбання для працівників галузі якісних
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захис	
ту. З цього приводу Голова профспілки В.БУБНЯК направив 30 лип3
ня п. р. листа на адресу в. о. Генерального директора Укрзалізниці
О.ЗАВГОРОДНЬОГО.

Рада профспілки запропонувала Укрзалізниці протягом
2015 року провести дослідження умов праці машиністів. Голо3
ва профспілки В.БУБНЯК звернувся до в. о. Генерального директора
Укрзалізниці О.ЗАВГОРОДНЬОГО з приводу необхідності провести
дослідження умов праці машиністів, перевтома яких може спричи3
нити загрозу їх життю і здоров'ю, небезпеку для пасажирів, навко3
лишнього середовища тощо, та зробити обґрунтовані висновки що3
до максимально допустимої тривалості безперервної роботи локо3
мотивних бригад. Ускладнює ситуацію значне зношення тягового
рухомого складу, що викликає, у свою чергу, погіршення умов пра3
ці працівників локомотивних бригад. Тож було б доцільно за участі
наукових організацій провести дослідження умов праці цієї катего3
рії залізничників.

Відділ інформації Ради профспілки

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Дніпропетровськ:

квест	кімната «В капкані», вул. Гагаріна, 133 – знижка 10 % 
на інтелектуальні ігри у квест3кімнаті при пред’явленні дисконтної
картки.

м. Куп’янськ:
магазин «Взуття», вул. Дзержинського, 23Б – знижка 5–15 % на

жіноче взуття, дитяче взуття, гаманці, сумки.

м. Конотоп:
сайдинг, металопластикові вироби, вул. Батуринська, 65 –

знижка 5 % на сайдинг та фасадні панелі «Genesis», «Hitten»,
«Novik», металопластикові вікна та двері «Ecoplast»,
«Rehau».

м. Харків:
продаж косметики і побутової хімії, вул. Гамарніна, 5 – зниж	

ка 7 % на косметику – для догляду за шкірою обличчя й тіла та де3
коративну, парфуми, засоби для дому.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма

•

З повним списком партнерів, а також іншою інформацією що3
до реалізації програми можна ознайомитися на сайті проф3
спілки www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

АКТУАЛЬНО

ДО ТЕМИ

В
АРТО ЗАУВАЖИТИ, що всі зміни та доповнення до чинної Галузевої угоди, запро3
поновані профспілкою, базуються на нормативно3правових актах чинного зако3

нодавства або вже внесені до колективних договорів залізниць, підприємств, установ,
організацій залізничного транспорту.
Саме метою поширення вже діючих на окремих підприємствах соціальних гарантій на
всіх працівників, які перебувають у сфері дії Галузевої угоди, і були обумовлені пропо3
зиції профспілки.
На жаль, стороною Укрзалізниці без надання вагомих аргументів не підтримано вне3
сення до чинної Галузевої угоди жодної наданої профспілкою пропозиції.
Незважаючи на те, що сторона Адміністрації брала три тижні на детальне вивчення за3
значених питань, черговий раунд переговорів виявив її неготовність до вирішення
проблем. Складається враження, що сторона Адміністрації намагається затягнути пе3
реговори до укладення нової Галузевої угоди (колективного договору ПАТ «Українсь3
ка залізниця»).
Новий розгляд пропозицій заплановано провести через тиждень після чергового ви3
вчення поставлених питань фахівцями Укрзалізниці. Орієнтовна дата проведення на3
ступного раунду переговорів – 25.08.2015 р.
Будемо сподіватися на конструктивну позицію сторони Адміністрації та її щире праг3
нення посилити соціальний захист хоча б окремих категорій працівників у такий скрут3
ний для них час.

Стор. 3
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У самого Черного моря
«Юный железнодорожник» ежегодно собира3

ет детвору со всего региона, и, конечно, излюб3
ленное место отдыха для них – море. Для удобст3
ва и безопасности ребят Одесская дорога пре3
доставляет служебный автобус, на котором они
ездят на пляж и совершают прогулки. Проводят3
ся соревнования по футболу, волейболу, нас3
тольному теннису, армрестлингу, бегу и другие.
Команды3победители меряются силами с ребя3
тами из соседних лагерей. Традиционно юные
спортсмены принимают участие в городском
«Дне бега». Увлекательные конкурсы и игры по3
могают ребятам проявить себя и крепче подру3
житься.

Елена МАТВИЕВСКАЯ,
старший воспитатель 

«Юного железнодорожника»

«Гайдаровцу» – 50!
Юбилейный 503й сезон открыл 18 июня «Гай3

даровец» на Черкасчине. Сегодня сюда приез3
жают уже внуки первых отдыхающих. К нынеш3
нему лету здесь установлены краны в летних ду3
шевых, заменены электролампы, уложена кера3

мическая плитка, выполнен косметический ре3
монт в помещениях, а чтобы детишки пили чис3
тую артезианскую воду, отремонтирована водо3
проводная система и установлены насосы. Мно3
гие поколения железнодорожников вложили в
наш лагерь труд и заботу, чтобы не переставали
звучать искренние детские слова: «Я люблю
«Гайдаровец»!

Юрий КУРЕНЯ,
главный администратор «Гайдаровца»

В ТЕМУ
В этом сезоне организовано оздоровление
около 3 тыс. детей работников Одесской ма3
гистрали.

Детская вольница
В курортной зоне поселка Брусино непода3

леку от Красного Лимана на берегу Северско3
го Донца вот уже 67 лет каждое лето принима3
ет юных отдыхающих детская здравница «Бе3
резка». 

Здесь созданы все условия для отдыха, оздо3
ровления и развития детей. За смену сюда приез3
жает до 230 ребятишек, и к каждому из них у пе3
дагогов индивидуальный подход. 

Новинкой нынешнего сезона стало создание
собственной «телерадиокомпании»: дети сами
готовили радиопередачи и видеовыпуски но3
востей о буднях и праздниках здравницы. Так3
же этим летом заработал музей отрядов.

Сергей РАКИТЯНСКИЙ,
старший воспитатель 

детской здравницы «Березка»

Канікули в «Чайці» 
У липні майже 200 дітей спілчан – працівни3

ків Львівської залізниці чудово провели 12 днів
у оздоровчому таборі «Чайка» в Лазурному на
Херсонщині. За висновками і рекомендаціями
спеціалістів школярі отримали комплекс проце3
дур: масаж, ароматерапію, оздоровчі коктейлі
та фіточаї. Сприяли оздоровленню чисте повіт3
ря й купання в морі, а крім активного дозвілля
школярі в ігровій формі вивчали англійську
мову.

Артем КОРОЛЬКОВ, провідний 
фахівець відділу оргкадрової роботи 

дорпрофсожу Львівської залізниці

Інформдень 
для профактиву 

Н
А ПОЧАТКУ місяця Рада профспілки традицій3
но провела інформаційний день для голів

профорганізацій прямого підпорядкування. За3
ступник Голови профспілки О.Мушенок поінфор3
мував колег про хід вирішення злободенних пи3
тань сьогодення.

Важливі теми у своїх виступах порушили фахів3
ці Ради.

Завідувач відділу економічної роботи, організа3
ції праці і заробітної плати С.Анісімова зосередила
увагу присутніх на аналізі економічної статистики
за підсумками першого півріччя – використанні
залізницями фонду оплати праці, рівні заробітної
плати залізничників, надурочних годинах роботи
по господарствах і відповіла також на запитання
про практичну реалізацію пунктів протоколу щодо
виконання Укрзалізницею вимог профспілки сто3
совно заробітної плати залізничників.

Про зміни у Статуті профспілки та Інструкції з
проведення звітів і виборів детально розповів заві3
дувач відділу організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк.

Провідний фахівець відділу соціально3трудо3
вих відносин та побутової роботи А.Єрмоленко
розповів про «Програму «Молодіжний праців3
ник». Це постійно діючий навчальний проект для
лідерів молодіжних неурядових організацій, який
реалізується за фінансової та організаційної під3
тримки Міністерства молоді та спорту, Програми
розвитку ООН в Україні та Державного інституту
сімейної та молодіжної політики. У ньому можуть
взяти участь і представники нашої профспілки –
лідери молодіжних рад профорганізацій усіх рів3
нів. Тож, слідкуйте за повідомленнями на цю тему,
зокрема про відбір учасників тренінгів на сайті
Мінмолодьспорту, у стрічці новин на нашому сай3
ті та в соціальній мережі Фейсбук.

Інф. «ВІСНИКА»

Від номера
до номера•

Рада профспілки залізничників і транспорт3
них будівельників України висловлює глибо3
ке співчуття Голові профспілки БУБНЯКУ
Вадиму Михайловичу та його родині у зв’язку
з важкою втратою – смертю матері Ольги
Андріївни.

Співчуваємо...

Донецька 3175,4 2763,2
Львівська 5490,5 4463,7
Одеська 5573,0 4626,7
Південна 5511,5 4506,0
Південно3Західна 5451,8 4431,2
Придніпровська 5243,7 4404,6
По залізницях 5057,7 4181,1

Залізниця З початку
2015 рокуЛипень

Середня заробітна
плата працівників (грн.)

Зростання зарплати у липні пов’язано з випла3
тою винагороди за підсумками роботи за 2014 рік,
яку виплачуватимуть протягом ІІІ кварталу п. р.

Індекс споживчих цін у липні – 99,0 %,  з початку
року – 139,3 %. 

Інформацію підготовлено за даними  управлін3
ня статистики Укрзалізниці  та Держкомстату.

З
А РІШЕННЯМ президії Ради профспілки від
23 липня п. р. велику групу профпрацівників й

активістів відзначено за активну багаторічну робо3
ту Почесним знаком «За заслуги перед профспіл3
кою», Знаком «За активну роботу в профспілці»,
Почесною грамотою, Подякою та Молодіжною від3
знакою.

Почесним знаком 
«За заслуги перед профспілкою»

нагороджено:

КОНДЮ Сергія Васильовича – голо3
ву Херсонської територіальної профорганізації;

КОРОСТЕЛЬОВА Володимира Семеновича – пра3
вового інспектора праці Ради профспілки на При3
дніпровській залізниці;

ТАБУНЦОВА Віктора Михайловича – монтера ко3
лії, голову профорганізації Красноградської ди3
станції колії Південної залізниці;

ШИНКАРЕНКО Антоніну Михайлівну – головного
бухгалтера Куп’янського теркому профспілки.

Продовження – 
у наступному номері «ВІСНИКА»

Нагороди з нагоди 
Дня профспілки

Стор. 4

Закінчення. 
Початок на стор. 1—2 

ОДЕССА
В День профсоюза не остались без внимания

ветераны Одесской дирекции железнодорожных
перевозок: по приглашению объединенного
профкома они приняли участие в торжественных
мероприятиях и экскурсиях. Особенно понрави3
лась морская прогулка на катамаране «Хаджи3
бей» с задорными конкурсами для взрослых и де3
тей от бухгалтера профкома Н.Кимнатной.

Обрадовало ветеранов известие о том, что в
результате внесения дополнений в колдоговор
дороги неработающим пенсионерам увеличен с
200 грн. до 480 грн. размер частичной компен3
сации расходов на отопление жилья.

Екатерина КОСТЕНКО,
председатель Совета ветеранов Одесской

дирекции железнодорожных перевозок

Накануне профсоюзного праздника молодеж3
ный совет первички вагонного депо Одесса–За3
става І совместно с профкомом провел ежегод3
ный турнир среди силачей «Богатырские игры».

Спортсменов ожидало три испытания: подня3
тие 193килограммовой гантели за минуту, стано3
вая тяга со штангой весом 24 кг и самое интерес3
ное – «Прогулка слесаря» – бег на максималь3
ную дистанцию за 1 минуту с двумя авторегулято3
рами весом 21 кг каждый. В результате сильней3
шим работником депо признан слесарь ПМЦ
И.Сикач, который будет носить это почетное зва3
ние ближайший год.

Иван КРИЧКИН, мастер вагонного 
эксплуатационного депо Одесса3Застава І, 

председатель молодежных советов первички 
и дорожной профорганизации

СМІЛА
У первинках Шевченківської територіальної

профорганізації відбулися урочисті збори, на
яких спілчан вітали профлідери і керівництво,
представники місцевої влади, ветеранських ор3
ганізацій. Активістів і ветеранів профспілкового
руху відзначено профспілковими нагородами.
Чудовим подарунком до свята стали концерти,
спортивні заходи, екскурсії тощо.

Так, на Шевченківському вузлі відбулось од3
разу декілька спортивних зустрічей, зокрема за3
ключний тур літнього чемпіонату з міні3футболу
на Кубок територіальної профорганізації, еста3
фета «Тато, мама, я – спортивна сім’я», змагання
з гирьового спорту, армрестлінгу, перетягування
каната, волейболу.

Залізничники Христинівського вузла організу3
вали в міському парку ім. Т.Шевченка зустрічі з
міні3футболу і тенісу.

Первинка Черкаської дистанції колії організу3
вала для спілчан екскурсію до мальовничого
каньйону в селищі Буки, а корсунські колійники
провели на березі річки змагання з міні3футболу
між цехами.

ПРЕС	ЦЕНТР
Шевченківського теркому профспілки

ЗНАМЕНКА
Традиционно День профсоюза совпадает с

Днем города, поэтому многие торжественные
мероприятия были совместными – выставки на3
родного творчества, концерты художественной
самодеятельности и проч.

В канун праздника на Знаменском и Помош3
нянском железнодорожных узлах чествовали ве3
теранов: проведены торжественные встречи с го3
родским руководством, представителями терко3
ма и администрации. В Знаменке ветераны по3
святили празднику выставку декоративно3при3
кладного искусства, представив на ней создан3
ные собственными руками экспонаты. Вечер вос3
поминаний был дополнен показом видеофиль3
ма о лучших работниках узла и деятельности со3
вета ветеранов и награждением активистов.

Работники узла отметили День профсоюза по3
спортивному: накануне был проведен турнир по
мини3футболу, а в день праздника – волейболь3
ные соревнования. В Знаменской дистанции
электроснабжения проведены соревнования по
шахматам, настольному теннису, учрежден пе3
реходящий кубок по волейболу среди команд
цехов.

В первичке локомотивного депо Помошная
проведено тематическое торжественное собра3
ние «Роль профсоюза в вопросах защиты соци3
ально3экономических прав и гарантий членов
профсоюза», а по инициативе профактива локо3
мотивного депо Знаменка состоялась экскурсия в
Чигирин и Суботов. Активисты Александрийской
дистанции пути и Знаменского строительно3мон3
тажного эксплуатационного управления органи3
зовали поездки в Софиевский парк.

Людмила СЕМЫНИНА, председатель 
Знаменской территориальной профорганизации

КИЇВ
Дорпрофсож Південно3Західної залізниці

ухвалив рішення про заохочення з нагоди Дня
профспілки непрацюючих ветеранів профспілко3
вого руху, а активісти молодіжної ради дорож3
ньої профорганізації завітали до колишніх проф3
працівників і привітали їх з професійним святом.

Євген СТЕМПКОВСЬКИЙ,
провідний спеціаліст дорпрофсожу 

Південно3Західної залізниці

КОНОТОП
Профком Конотопської дистанції колії Півден3

но3Західної залізниці привітав зі святом усіх спіл3
чан: у дільницях і цехах відбулися урочисті захо3
ди, не забуто й тих працівників дистанції, які пра3
цюють у Ворожбі та Бахмачі. Особливо відзначе3
но активістів і ветеранів, у т. ч. профспілкового
руху.

Тетяна МОЗГОВА, голова профорганізації 
Конотопської дистанції колії

ВОРОЖБА
День профспілки цього року збігся з відзначен3

ням 3503ліття міста, тому свято було особливо
урочистим.

Спілчани вузла, жителі міста та навколишніх сіл
зібралися на стадіоні «Локомотив», де серед ін3
ших святкових заходів було вшановано ветеранів,
нагороджено переможців акції «Кращий заліз3
ничник року», оголошеної до свята серед місце3
вих структурних підрозділів, проведено конкурс
для дітей членів профспілки «Умілі ручки» тощо.

Галина СИДОРЕНКО,
голова профорганізації станції Ворожба

БАХМАЧ
Напередодні свята міський голова П.Шимко

завітав на підприємства вузла і особисто привітав
залізничників з Днем профспілки і Днем міста, а
також вручив низку відзнак. До привітань долучи3
лись керівники структурних підрозділів і голови
первинок.

За результатами профспілкової роботи проф3
ком Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку
заохотив 47 спілчан, а три цехи – переможці кон3
курсу на найкращі умови виробничого побуту от3
римали побутову техніку. За підтримки профкому
організовано день сімейного відпочинку для спіл3
чан дистанції, які працюють на віддаленій станції
Мена.

Святковий концерт працівникам пасажирсько3
го вагонного депо Бахмач подарували голова ра3
ди ветеранів вагонного депо, профактивіст
В.Квокша і донька працівника підприємства
К.Штик.

Урочистості відбувалися у міському парку, де
зібралися залізничники Бахмацького вузла, жите3
лі і гості міста.

За повідомленнями профактивістів 
Бахмацького залізничного вузла

ЯСИНОВАТАЯ
Ко Дню проф3

союза и в связи
со 1103й годов3
щиной профсо3
юзного движе3
ния на железных
дорогах среди
первичек Ясино3
ватского узла
был проведен
конкурс агитаци3
онного плаката
под девизом: «В единстве – наша сила!». Победи3
тели были награждены дипломами и денежными
призами.

Валентина НАКОНЕЧНАЯ, специалист 
Ясиноватского теркома профсоюза

ВІДЛУННЯ СВЯТА

2 серпня відзначено День профспілки

П
ОДХОДИТ к концу август, в детских здравницах завершаются
последние смены, а значит, пришло время подведения пред3

варительных итогов летнего оздоровления. 

Ежегодно профорганизации всех уровней вкладывают средства и
силы в ремонт и модернизацию детских здравниц, чтобы они со3
ответствовали современным требованиям, а детворе было в них
комфортно и безопасно. Профработники часто навещают ребят,

организовывают их прибытие и отъезд, принимают участие в
праздниках, а педколлектив ежедневно занимает детвору рабо3
той в кружках, играми, конкурсами, делая каждую смену интерес3
ной, а отдых – полезным и насыщенным. О здоровье и качествен3
ном питании детей заботятся квалифицированные медики и
повара.

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2015
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Р
АДА ПРОФСПІЛКИ провела черговий вебінар для голів моло3
діжних рад профорганізацій усіх рівнів через систему відео3

конференцій профспілки (підключились 24 студії, які є сертифіко3
ваними абонентами).

Учасників ознайомлено із законодавчими та нормативними ак3
тами, роз’ясненнями з питань оплати праці на залізничному
транспорті, які використовуються в практичній роботі профспілко3
вими комітетами всіх рівнів, комісіями з питань захисту соціаль3
но3економічних прав. Модератором виступила провідний спеціа3
ліст відділу економічної роботи, організації праці і заробітної пла3
ти Ради профспілки О.Булавін.

Основні теми наступного вебінару, який відбудеться наприкін3
ці серпня, – громадський контроль з боку профспілкових коміте3
тів усіх рівнів за достовірним обліком та оплатою робочого часу і
режим праці та відпочинку працівників залізничного транспорту.

Інф. «ВІСНИКА»

В
РАМКАХ смотра3конкурса на лучшую пер3
вичку по улучшению условий труда и про3

изводственного быта правовой и технический
инспекторы труда Совета профсоюза на При3
днепровской железной дороге В.Коростелев и
Г.Исаева на месте детально знакомятся с рабо3
той профкомов в этом направлении.

В июле, например, желание посостязаться
за звание лучшей выразила профорганизация
станции Шмаково. Что ж, рекомендации
профработников будут полезны как админис3
трации, так и профкому, а войдет ли первичка
станции в число победителей, станет известно
в декабре – после подведения теркомом ито3
гов смотра3конкурса.

Наша амбулатория
В

АМБУЛАТОРИИ на станции
Ильичевск Одесской магист3

рали обслуживаются более двух
тысяч работников, а также около
тысячи ветеранов дороги. По3
скольку дорожная больница на3
ходится на расстоянии более
30 км, то для железнодорожни3
ков Ильичевска и близлежащих
станций наличие амбулатории
позволяло экономить время и де3
ньги. Однако в 2008 году управ3
лением ЖКХ не был подписан до3
говор об аренде дорожной боль3
ницей помещения по ул. Алексан3
дрийской, 4, где находилась ам3
булатория. Ее разместили в за3
брошенном, не приспособленном
для работы гараже. За прошед3
шие годы все официальные обра3
щения к городским властям ре3
зультатов не дали. Поэтому руко3
водством дороги и дорпрофсожа
было принято решение привести
в надлежащие состояние имею3
щееся помещение. Работниками
Одесского строительно3монтаж3
ного эксплуатационного управле3
ния сделан ремонт согласно
ГОСТу и санэпидемнормам.

Теперь это уютное помеще3
ние, в котором железнодорож3
ники смогут получить помощь
опытных медработников.

Татьяна СЕМЕНОВА,
старший инспектор кадров,

председатель профорганиза3
ции станции Ильичевск

Профактивіст

«Контакт	центр» — спільний проект профспілки і Центру соціальних послуг

Вебінар для голів молодіжних рад Конкурс: ищем лучших

Голова первинки станції
Хутір3Михайлівський Півден3
но3Західної залізниці, началь3
ник штабу цивільного захисту
Ірина СКОБЛИК від імені ко3
лективу висловила щиру вдяч3
ність за активну громадську
роботу члену профкому, на3
чальнику відділу прикордон3
но3транспортної експедицій3
ної контори Олені Петруні, яка
грамотно опікується вирішен3
ням наболілих проблем і за3
хистом трудових прав спілчан.

«Молодежь локомотив3
ного депо Конотоп Юго3За3
падной магистрали облюбо3
вала для себя активный отдых
– сплавы на байдарках. В од3
ни из выходных июля наша
группа из 21 человека, выбрав

несложный маршрут, отпра3
вилась в очередное путешест3
вие. С погодой повезло, мно3
го купались и загорали», –
поделилась впечатлениями
экономист, председатель мо3
лодежного совета первички и
дорожной профорганизации
Татьяна МАЙСТРЕНКО.

Змістовну екскурсію іс3
торичними місцями рідної
Сумщини організував для
спілчан профком Сморо3
динської дистанції колії Пів3
денної залізниці: «Ми відві3
дали Путивльський Мол3
ченський жіночий монастир
– перлину культурної спад3
щини Слобожанщини, про3
гулялися містом, побували у
партизанському Спадщансь3

кому лісі, де розташований
Музей зброї та військової
техніки. Побачили пам’ятник
славнозвісній княгині Ярос3
лавні, який уособлює вір3
ність та відданість», – напи3
сала голова первинки Лілія
СУГАК.

Цікаві заходи для ма3
лечі та дорослих провів
профком П’ятихатської ди3
станції сигналізації та зв’язку
Придніпровської залізниці:
«Конкурс дитячих малюнків
про літо привабив багатьох
юних художників, і найкращі
з них отримали призи. Та3
кож профком організував
для дітлахів і їхніх батьків
подорож до найстарішого
біосферного заповідника

«Асканія Нова», що на Хер3
сонщині», – розповіла інже3
нер, заступник голови проф3
організації Інна МАЛООК.

«Працівники пожежно3
го поїзда станції Королеве
Львівської залізниці кожного
разу з нетерпінням чекають
виходу чергового номера
профспілкової газети. Що3
року на команду пе3
редплачується декілька
номерів «ВІСНИКА»,
тож спілчани вчасно
знайомляться з проф3
спілковими новинами
та іншою важливою ін3
формацією», – повідо3
мив наш громадський
кореспондент, водій
Мукачівського будівельного

О
ДИН телефонний дзвінок – і вам на3
дадуть юридичну консультацію, до3

поможуть у дорозі чи навіть викличуть
адвоката – усе це цілодобово. Такі послу3
ги передбачає спільний проект профспіл3
ки залізничників і транспортних буді3
вельників і Центру соціальних послуг
(ЦСП), створеного при Федерації проф3
спілок України, що має назву «Контакт	
центр».

Послуги профспілковий контакт	
центр надає за трьома напрямами.

«Гаряча лінія» – цілодобова телефон3
на юридична консультація членів проф3
спілки. Зателефонувавши за номером
0–800–210–390, можна безкоштовно от3
римати відповідь на запитання з різних
галузей права.

Особливий статус мають запитання,
пов’язані із застосуванням трудового за3
конодавства в системі залізничного
транспорту України. Зважаючи на їх спе3
цифіку та значну кількість внутрішніх нор3
мативних актів, дзвінки з цих питань пе3
ренаправляються на правового або тех3
нічного інспектора праці Ради профспілки
за територіальним принципом.

«Допомога в дорозі» – зацікавить ав3
томобілістів і подорожуючих, адже за тим
самим номером можна цілодобово отри3

мати інформацію – контактний телефон,
адресу, ціни і знижки тощо – про най3
ближчі СТО, заправки, евакуатори, служ3
би таксі, готелі, кафе, вокзали та ін. Також
фахівець контакт3центру за необхідності
порадить, як діяти у разі дорожньо3транс3
портної пригоди для уникнення помилок і
негативних наслідків.

«Адвокат	24» передбачає дієву допо3
могу членам профспілки у разі виникнен3
ня складної життєвої ситуації. Цілодобо3
вий виїзд адвоката в найкоротші терміни
для надання кваліфікованої юридичної
допомоги гарантовано забезпечить за3
хист прав і законних інтересів спілчан у
випадках, передбачених кримінально3
процесуальним законодавством та зако3
нодавством про адміністративні правопо3
рушення України.

При виникненні реальної проблеми
член профспілки телефонує до контакт3
центру, фахівець надає термінову юри3
дичну консультацію і вирішує питання не3
обхідності виклику адвоката і можливості
територіально забезпечити його виїзд на
місце події. Невідкладна юридична допо3
мога передбачає надання правової ін3
формації, консультації, роз'яснення з
правових питань, складання заяв, скарг та
інших документів правового характеру
(крім процесуальних). Послуга «Адвокат

24» в межах конкретної ситуації надаєть3
ся одноразово, цілодобово, безкоштовно
і носить консультаційний характер.

Щоб долучитися до проекту, необхідно
бути учасником «Дисконтної програми»
нашої  профспілки і укласти угоду з Цент3
ром соціальних послуг. Загалом послуги
ЦСП платні, але для наших спілчан відне3
давна їх вартість становить лише 28 грн.
на рік для однієї особи.

У членів профспілки є декілька можли3
востей стати користувачами послуг кон3
такт3центру.

По3перше, відповідну угоду з ЦСП може
укласти профком структурного підрозділу.
Питання оплати послуг вирішується на за3
сіданні виборного профоргану: це можуть
бути власні кошти членів профспілки або
їх повністю чи частково сплачує профком.

По3друге, спілчани – учасники «Дис3
контної програми» профспілки можуть
особисто укласти договір з ЦСП і сплачу3
вати щорічний внесок.

У будь3якому випадку для реєстрації в
контакт3центрі необхідна наявність у спіл3
чан нашої дисконтної картки, адже екс3
клюзивні умови діють лише в межах цієї
соціальної програми профспілки заліз3
ничників і транспортних будівельників
України.

Детальніше – на сайтах www.zalp.org.ua
та www.cesp.com.ua

«««« ОООО бббб рррр аааа щщщщ аааа ееее мммм сссс яяяя     
зззз аааа     пппп оооо мммм оооо щщщщ ьььь юююю ………… »»»»
О

БРАЩАЕМСЯ к членам на3
шего профсоюза с просьбой

оказать посильную материаль3
ную помощь бухгалтеру Одес3
ской дистанции пути Лесе Нова3
ленко на лечение гепатита С.

Лесе всего 24 года, в нашей
дистанции она работает с 20123
го. Инициативна, трудолюбива
и только начинает жить, мечтает
о семье и детях...

Ее мама и сама Леся не в
состоянии собрать необхо3
димые 174 тыс. грн. на курс
лечения. Поэтому, в надежде
на поддержку, мы решили
обратиться ко всем неравно3
душным людям: откликни3
тесь, пожалуйста, на нашу
просьбу и помогите собрать
средства. Карта Приват3бан3
ка № 4149497826417059.

Степан ДРОБЫШ,
председатель профорганизации 

Одесской дистанции пути

Закінчення. Початок на 33й стор.

Результат ретельної підготовки
Незабутні літні канікули у «Дубках» провели майже 750 дітей

спілчан Жмеринської територіальної профорганізації. Первинки
намагаються збільшити кількість виданих путівок, зменшивши
фінансове навантаження на батьків. Залізничники сплачують ли3
ше 10 % повної вартості путівки, а деякі профорганізації видають
їх безкоштовно. За можливості профкоми закуповують додаткові
путівки. Тож спілчани Жмеринської територіальної профоргані3
зації можуть обирати, куди відправити дітей на відпочинок: окрім
рідних «Дубків» цьогоріч можна було поїхати до оздоровниць
«Горбок» і «Водограй».

Ігор БІЛИЙ,
провідний фахівець Жмеринського теркому профспілки

Відпочинком задоволені
Завітавши до конотопської «Зорьки» з черговим візитом, предс3

тавники дорпрофсожу Південно3Західної магістралі та профкомів

В комнате приема пищи станции Шмаково
Фото 

ВВллааддииммиирраа  ККООРРООССТТЕЕЛЛЕЕВВАА
ПРЕСС	ЦЕНТР

Криворожского теркома профсоюза

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2015 регіону поспілкувалися з дітьми, персоналом, оглянули територію і
корпуси. Старший вихователь С.Волошкова розповіла, що спеціаль3
но розроблені розважально3пізнавальні програми вчать дітлахів са3
мостійності, спілкуванню і впевненості в собі. А підтвердили своє за3
доволення відпочинком самі хлопчики та дівчатка – емоційними
враженнями, веселими обличчями і теплими посмішками.

Андрій ОВСІЄНКО,
технічний інспектор праці Ради профспілки 

на Південно3Західній залізниці

Связь поколений
Встречи с ветеранами труда давно стали традицией в «Лесной

сказке» Купянской дирекции железнодорожных перевозок
Южной магистрали. В последнюю смену нынешнего лета в гости
к ребятам приехали «Почетные железнодорожники» – ветераны
Е.Хомутов, В.Прибылов, Л.Полтора3Павленко и А.Ковшик. Об их
многолетней трудовой деятельности можно писать книги, поэто3
му неудивительно, что дети с интересом слушали гостей и ожив3
ленно задавали вопросы. Завершилась встреча концертом в
честь ветеранов.

Василий ВЕРБИЦКИЙ,
общественный корреспондент «ВІСНИКА»

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е3mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»
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КРИВОРІЗЬКІЙ дистанції ко3
лії Придніпровської магіст3

ралі із восьми багатодітних сімей
найбільше дітлахів – одинадцять
– у родині О.Гончара, який пра3
цює сторожем. Голова профкому
Ю.Шеламков завітав до родини
з подарунками.

C
ЛЮСАР3ЕЛЕКТРИК Київсько3
го електровагоноремонтного

заводу В.ЦЕБЕРКО – яскравий
приклад вірності обраній роботі
та громадської відповідальності.
Він вже 31 рік безперервно тру3
диться в цеху, з них два десяти3
ліття є членом профкому і комісії
профкому з охорони праці.
Текст і фото Сергія ЧЕМЕРИСА

управління № 5 Іван КОЗАК.
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