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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

25 листопада проведено засі-
дання президії Ради профспілки.
26 листопада відбулось засідан-
ня Ради профспілки (стор. 1).
26, 30 листопада, 7, 14 і 22
грудня Голова профспілки
В.Бубняк брав участь у засідан-
нях правління ПАТ «Українська
залізниця», а 27 листопада – у
засіданні Ради Укрзалізниці.
30 листопада Голова профспіл-
ки і профорганізацій СПО ПАТ
«Укрзалізниця» В.Бубняк на чолі
делегації взяв участь у всеукра-
їнських зборах голів первинних
організацій за участі представ-
ників Адміністрації Президента.
1 грудня перший заступник Го-
лови профспілки М.Сінчак взяв
участь у засіданнях комітету з
питань залізничного транспорту
громадської ради при Міністер-
стві інфраструктури і самої ради.
Розглянуто питання щодо ре-
формування системи безпеки на
транспорті, а також професійної
компетенції та стандартизації у
сфері транспорту, експедиру-
вання, логістики тощо.

І
З ДОПОВІДДЮ виступив Голова профспілки В.БУБНЯК
(основні її тези опубліковано у попередньому номері

«ВІСНИКА»).

У профспілковому заході взяв участь і виступив в. о. Гене-
рального директора «Укрзалізниці» О.ЗАВГОРОДНІЙ. Він та-
кож відповів на запитання учасників засідання та зауважив,
що у колективному договорі ПАТ «Українська залізниця» со-
ціальні гарантії працівників погіршено не буде.

Про соціальний захист як пріоритет компанії наголосила
під час спілкування з учасниками засідання директор з корпо-
ративного управління і мотивації персоналу Укрзалізниці
О.МАРІНА.
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Найважливішу тему – 
про збереження соціальних

гарантій та забезпечення
гідної праці працівників ПАТ

«Українська залізниця» –
обговорено 26 листопада 

на засіданні Ради профспілки.

З  ПОСТАНОВИ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ 
Звернутися до Правління

ПАТ «Українська залізниця» з
пропозиціями:

зберегти соціальні гарантії
для залізничників при укла-
данні колективного догово-
ру ПАТ «Українська залізни-
ця»;

забезпечити безумовне ви-
конання Галузевої угоди і ко-
лективних договорів, законо-
давства про працю;

вжити дієвих заходів щодо
зростання заробітної плати
залізничників у 2016 році не
менше прогнозованого рів-
ня інфляції на споживчому
ринку;

здійснити розрахунки нор-
мативної чисельності праців-
ників ПАТ «Українська заліз-
ниця» з урахуванням філій,
структурних підрозділів на
обсяги роботи 2016–2017
років;

розробити та запровадити

методику визначення продук-
тивності праці в ПАТ «Укра-
їнська залізниця»;

не приймати без погод-
ження з відповідними проф-
спілковими органами доку-
ментів, які стосуються трудо-
вих, соціально-економічних
прав та інтересів працівни-
ків;

забезпечити включення
до фінансового плану на
2016 рік коштів, необхідних
для виконання в повному
обсязі норм Галузевої уго-
ди та колективних догово-
рів;

активізувати роботу щодо
перегляду «Норм безплат-
ної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивіду-
ального захисту працівни-
кам ПАТ «Українська заліз-
ниця» та «Порядку забезпе-
чення працівників ПАТ

«Українська залізниця» спе-
ціальним одягом, спеціаль-
ним взуттям та іншими засо-
бами індивідуального за-
хисту»;

забезпечити збереження,
розвиток та фінансування в
необхідному обсязі об’єктів
соціальної сфери;

забезпечити щомісячне пе-
рерахування внесків до не-
державного пенсійного фонду
«Магістраль».

Членам Спільного пред-
ставницького органу пер-
винних профорганізацій і
робочої комісії від проф-
спілки залізничників і транс-
портних будівельників Укра-
їни принципово та наполег-
ливо вести переговори з
правлінням ПАТ «Українська
залізниця» щодо колектив-
ного договору, домагатися
включення до нього біль-
шості соціальних гарантій,

запропонованих у оприлюд-
неному на сайті профспілки
проекті з урахуванням ді-
ючих колдоговорів.

Дорожнім, територіаль-
ним, об’єднаним і первинним
профорганізаціям:

продовжити здійснювати
громадський контроль за до-
триманням норм трудового
законодавства, приділивши
особливу увагу профілактиці
його порушень;

щоквартально розглядати
на своїх засіданнях питання,
пов’язані з виконанням умов
Галузевої угоди і колективних
договорів, дотриманням тру-
дового законодавства, систе-
матично заслуховувати звіти
керівників.

Хід виконання постанови
Ради профспілки розглянути
на засіданні президії Ради
профспілки в другому півріччі
2016 року.
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Стор. 2

П
ЕРШЕ засідання сторін соціаль-
ного діалогу у рамках перегово-

рів щодо проекту колдоговору ПАТ
«Українська залізниця» відбулось
15 грудня п. р. Зустріч очолили в. о.
голови правління Товариства О.Зав-
городній та Голова СПО профоргані-
зацій і профспілки В.Бубняк. У заході
також взяли участь заступники Голо-
ви нашої профспілки М.Сінчак та
О.Мушенок, керівники профспілок,
які входять до СПО, лідери дорожніх
профорганізацій, члени правління та
посадовці Товариства, фахівці Ради
профспілки тощо.

Розглядались питання, запропо-
новані СПО профорганізацій. Зок-
рема, щодо визначення сторін і рів-
нів соціального діалогу, порядку
ухвалення рішень і головування на
спільних засіданнях, персонального
складу представників сторін. Також
вирішено створити чотири робочі
групи за напрямками діяльності і
визначено періодичність їх засі-
дань.

Важливим питанням було вста-
новлення меж компетенції філій і
структурних підрозділів ПАТ «Укра-
їнська залізниця» для укладання в
них колективних договорів. Проте
сторона ПАТ виявилася не готовою
до ухвалення остаточного рішення з
цього приводу, хоча член правління
Товариства О.Маріна запевнила, що
колдоговори будуть укладатися і в
філіях, і в структурних підрозділах.

Наприкінці зустрічі представники
ПАТ презентували власний проект
колдоговору Товариства. І 17 грудня
цей документ було обговорено на
розширеній нараді у форматі відео-
конференції за участі представників
дорожніх, територіальних, об’єдна-
них і первинних профорганізацій.
Учасники наради дійшли одностай-
ного висновку: правління ПАТ
«Українська залізниця» відійш	
ло від раніше висловлених обі	
цянок щодо збереження соці	
альних гарантій залізничників.

Адже презентований представ-
никами Товариства проект колек-
тивного договору докорінно відріз-
няється від проекту, розробленого
СПО профорганізацій, чинної Галу-
зевої угоди та колдоговорів заліз-
ниць та підприємств і значно скоро-
чує більшість соціальних пільг та га-
рантій працівників і ветеранів заліз-
ничного транспорту.

Профспілки збираються відстою-
вати соціальні гарантії залізничників
та їх право на гідну працю і соціаль-
ний захист як у переговорному про-
цесі, так і в ході протестних акцій.

Під час виступу 
в.о. Генерального
директора 
Укрзалізниці 
О.ЗАВГОРОДНЬОГО
26 листопада

Дорогі спілчани!
Щиро вітаю вас і ваші ро	

дини із Новим роком та Різд	
вом Христовим!

Напередодні довгоочікува	
них новорічних свят згаду	
ються всі здобутки і труднощі
пережитого року. Саме зараз
ми відкриваємо новий етап у
розвитку галузі і профспілко	
вого руху, працюючи за сучас	
ними стандартами, виходимо
на якісно новий рівень соці	
ального партнерства, вдоско	
налюємо роботу всіх організа	
ційних ланок нашої профспіл	
ки. І всім нам у цей час потріб	
на єдність і згуртованість у
справах на користь спілчан.

Нехай веселі зимові свята
принесуть вашим родинам
радість і віру у здійснення
найзаповітніших бажань, а
Новий, 2016 рік виправдає усі
добрі надії і сподівання. А
мрія у нас єдина – щоб у кра	
їні і в кожній оселі панували
мир, затишок і добробут!

Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

2016�й — рік

звітів і виборів

Н
А ЗАСІДАННІ Ради проф-
спілки 26 листопада п. р.

ухвалено рішення про прове-
дення звітно-виборної кампанії
у профспілці в 2016 році під
гаслом «Сильний лідер —
сильна профорганізація».
Тож відповідно до п. 6.1.3 Стату-
ту профспілки звіти і вибори
проводитимуться протягом
2016 року:

у профгрупах і цехових проф-
організаціях – у січні–березні;

первинних організаціях – у
березні–травні;

об’єднаних і територіальних
профорганізаціях – у трав	
ні–серпні;

дорожніх профорганізаціях –
у вересні–жовтні.

У молодіжних радах всіх
профорганізацій звітно-вибор-
на кампанія передуватиме за-
гальній.

У грудні 2016 року відбу	
деться VII з’їзд профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України та у
день його проведення – звіт	
но	виборна конференція
первинної профорганізації
ПАТ «Українська залізниця».

Ф
АХІВЦІ Ради профспілки протягом двох днів провели
зустрічі з профпрацівниками та представниками адмі-

ністрації Харківського метрополітену, інформаційно-об-
числювального центру, локомотивних депо Харків-Сорту-
вальний і Харків-Головний, дирекції і станції, вагонного
ремонтного депо, вагонної дільниці, моторвагонного де-
по, філії УДЦТС «Ліски». Висвітлено питання організації
праці і заробітної плати, охорони праці, дотримання тру-
дового законодавства, організаційно-кадрової і молодіж-
ної політики, розвитку інноваційних соціальних ініціатив

профспілки, реалізації норм Галузевої угоди та колдого-
ворів тощо.

На особистому прийомі спілчани висловили проблеми, які
найбільше їх хвилюють, отримали кваліфіковані консультації
та відповіді на запитання від спеціалістів Ради профспілки.

Підсумувала заходи у рамках виїзного дня зустріч з
профактивом, що пройшла в актовому залі дирекції заліз-
ничних перевезень, на якій виступили Вадим Бубняк і
Михайло Сінчак.

Інф. «ВІСНИКА».  Фото ООллееккссааннддрраа  ГГННААТТЮЮККАА

День Ради профспілки
на Харківському вузлі

Під час проведення виїзного Дня Ради профспілки
9–10 грудня вивчено роботу первинок структурних
підрозділів Південної залізниці і надано практичну

допомогу профкомам, відбулись також інші заходи, 
у яких взяли участь Голова профспілки В.БУБНЯК 

та його перший заступник М.СІНЧАК.

2016

Наступ 
на соціальні 

гарантії
залізничників Фото Володимира МАРЧУКА
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ІЗ   ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ  РАДИ   ПРОФСПІЛКИ

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Конотоп:

магазин «Промтовари», пр-т Миру, 83 – знижка 5 % на про-
мислові товари, одяг.

м. Шепетівка:
магазин господарських товарів, вул. К.Маркса, 110-А – зниж	

ка 3 % на іграшки, миючі засоби, фарбу,  а також на канцелярські,
господарчі, товари для рибалки та інші.

Апостолове:
кафе «Гранд», вул. Леніна, 70, кафе «Гранд	Азія», вул. Красі-

на, 20 – знижка 5 % на послуги громадського харчування.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма

•

З повним списком партнерів, а також іншою інформацією що-
до реалізації програми можна ознайомитися на сайті проф-
спілки www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 
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З
А 9 МІСЯЦІВ поточного року
у структурних підрозділах та

на підприємствах департаменту
колії та споруд Укрзалізниці до-
пущено 13 випадків виробни-
чого травматизму (20 випадків
– за аналогічний період 2014-
го). Аналіз, свідчить, що біль-
шість із них сталися з організа-
ційних та психофізіологічних
причин, через невиконання ви-
мог інструкцій з охорони праці,
порушення правил безпеки при
експлуатації обладнання, устат-
кування, машин, механізмів,
порушення правил безпеки
(дорожнього руху), невико-
нання своїх посадових обов’яз-
ків, травмування внаслідок
протиправних дій інших осіб.

Крім цього, трапилось 8 ви-
падків природної смерті пра-
цівників на виробництві (на
Львівській, Південній залізни-
цях – по два, Південно-Захід-
ній, Придніпровській, Одеській
та Старокостянтинівському за-
воді залізобетонних шпал – по
одному випадку).

За цей період по департамен-
ту колії та споруд Укрзалізниці
на заходи з охорони праці ви-
трачено 43,4 млн грн., що пере-
вищує план і становить 0,59 %
від суми реалізованої продукції.

На виконання зазначеної по-
станови президії Ради проф-
спілки у колійних машинних
станціях на 2013–2014 роки
розроблено дві програми – по-
ліпшення стану житлових (тур-
них) вагонів виробничо-побу-
тового призначення та санітар-
но-побутових приміщень і під-
вищення якості побутового об-
слуговування працівників. Їх
виконання становить, відповід-
но, 125 % і 89 %. Слід зазначи-
ти, що заплановані заходи ви-
конано, окрім структурних під-
розділів Донецької залізниці.

Станом на 1 листопада
2015 року у колійних машинних
станціях, центрах механізації
колійних робіт, колійно-зварю-
вальних поїздах безпосеред-

ньо для відпочинку працівників
використовуються 772 житло-
вих (турних) вагони (131 –
плацкартний, 287 – купейних,
25 – спальних, 267 – рефриже-
раторних, 2 вагони-їдальні,
60 вагонів-ресторанів), з яких
переобладнано під виробничо-
побутові 379 вагонів. Майже всі
вони забезпечені необхідними
санітарно-побутовими прила-
дами, меблями, шафами, пли-
тами для приготування їжі,
освітленням, системами водо-
постачання, опалення, забезпе-
чено постільними комплекта-
ми, організовано їх прання.

Для організації хімочищення
та прання спецодягу працівни-
ків колійних машинних станцій
керівництвом Львівської та
Придніпровської магістралей
видано відповідні накази, згід-
но з якими структурні підрозді-
ли господарства закріплено за
підприємствами залізниць, що
мають на своєму балансі пункти
прання та хімочищення спец-
одягу. На Південній, Південно-
Західній, Одеській та Донецькій
залізницях прання та хімочи-
щення спецодягу проводиться
на підставі укладених угод між
структурними підрозділами ко-
лійного господарства та під-
приємствами інших служб, що
мають на своєму балансі такі
пункти.

Згідно з комплексними захо-
дами з охорони праці на забез-
печення працівників колійних
машинних станцій мийними за-
собами за 2013–2015 роки осво-
єно майже 8,2 млн грн. Струк-
турні підрозділи колійного гос-
подарства мийними засобами
(милом господарчим) забезпе-
чені в повному обсязі.

Відповідно до колективних
договорів і чинного законодав-
ства проведено розрахунки з
водіями автотранспортних за-
собів колійної машинної станції
№ 191 Донецької залізниці, ма-
шиністами (помічниками ма-
шиніста) колійних машин, мон-

терами колії, комплектуваль-
никами виробів колійних ма-
шинних станцій № 127, № 128
Одеської залізниці щодо на-
дання додаткових відпусток за
роботу зі шкідливими і важки-
ми умовами праці згідно з атес-
тацією робочих місць за умова-
ми праці та за особливий ха-
рактер праці.

Проведено доплати за робо-
ту зі шкідливими і важкими
умовами праці за результатами
атестації робочих місць за умо-
вами праці сигналістам, маши-
ністам залізнично-будівельних
машин колійної машинної
станції № 6, складачам поїздів
колійної машинної станції
№ 237 Придніпровської заліз-
ниці, електрозварникам колій-
ної машинної станції № 191 До-
нецької залізниці на суму
29,9 тис. грн., а працівникам
колійної машинної станції
№ 124 Львівської залізниці по-
вернуто коштів на суму понад
17 тис. грн.

В колійній машинній станції
№ 132 Південної залізниці про-
ведено атестацію робочих
місць монтерів колії колійної
колони та встановлено доплати
та додаткові відпустки за не-
сприятливі умови праці.

В колективні договори колій-
них машинних станцій внесено
переліки професій і посад пра-
цівників, яким надається додат-
кова відпустка за особливий
характер праці, безоплатно по-
над установлені норми вида-
ється спецодяг, спецвзуття, ми-
ло, та зобов’язання адміністра-
ції щодо фінансування і прове-
дення атестації робочих місць
за умовами праці відповідно до
нормативних актів.

З метою забезпечення по-
дальшого дієвого громадського
контролю за дотриманням за-
конодавства про охорону праці,
захисту прав членів профспілки
на безпечні й здорові умови
праці, президія Ради профспіл-
ки у прийнятій 25 листопада

2015 року постанові рекоменду-
вала керівництву департаменту
колії та споруд Укрзалізниці, на-
чальникам залізниць звернути
увагу на щорічно високий рі-
вень випадків виробничого
травматизму; своєчасне роз-
роблення та виконання заходів
програм поліпшення стану сані-
тарно-побутових приміщень та
програм щодо приведення жит-
лових (турних) вагонів вироб-
ничо-побутового призначення у
господарстві та їх фінансування;
своєчасне і в повному обсязі на-
дання працівникам відповідно
до колективних договорів на-
лежних пільг і компенсацій за
роботу із важкими і шкідливи-
ми умовами праці; забезпечен-
ня залізничників якісними спец-
одягом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального за-
хисту, а також мийними та зне-
шкоджувальними засобами.

Головному управлінню охо-
рони праці та промислової без-
пеки Укрзалізниці, начальни-
кам служб охорони праці заліз-
ниць запропоновано встанови-
ти належний контроль за ство-
ренням нових та приведенням
існуючих санітарно-побутових
приміщень та житлових (тур-
них) вагонів до затверджених
нормативів, своєчасним забез-
печенням працівників спецодя-
гом, спецвзуттям та наданням
їм у повному обсязі пільг і ком-
пенсацій за роботу зі шкідливи-
ми і важкими умовами праці в
умовах створеного ПАТ «Укра-
їнська залізниця».

Дорожнім, територіальним,
об’єднаним комітетам, проф-
комам первинок слід встанови-
ти ефективний контроль за
своєчасним і в повному обсязі
забезпеченням працівників для
роботи взимку 2015–2016 років
спецодягом, спецвзуттям, ін-
шими ЗІЗ, виконанням заходів,
спрямованих на усунення об-
ставин і причин нещасних ви-
падків на виробництві, своєчас-
ним і правильним наданням
працівникам пільг і компенса-
цій за роботу у важких і шкідли-
вих умовах праці та за особли-
вий характер праці.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Тенденція до поліпшення 
Проаналізовано хід виконання попередньої постанови президії Ради (від 25.07.2013 р.)

про стан охорони праці в колійних машинних станціях залізниць України. 
Президією, засідання якої відбулось 25 листопада п. р., відзначено, що в господарстві

проводяться всі можливі заходи, направлені на профілактику виробничого
травматизму, створення здорових і безпечних умов праці, але 

профорганам усіх рівнів слід продовжувати ефективно контролювати ситуацію

П
РЕДМЕТОМ діяльності заводу є виконання
планових видів ремонту, модернізація та

виробництво рухомого складу, його експлуата-
ція і обслуговування. На роботі підприємства по-
значилася загальна фінансово-економічна ситу-
ація: наприклад, у порівнянні з 2008 роком за-
вантаженість заводу в 2014-му становила лише
61,3 % (середньооблікова чисельність працівни-
ків в минулому році становила 2146 осіб, а в пер-
шому півріччі поточного – 2016).

Профчленством охоплено 94,8 % працюючих.
До складу первинки також входять 10 працівників
клубу підприємства та непрацюючі пенсіонери.

Середньомісячна заробітна плата за 2014 рік
по заводу – 4392,8 грн., що на 5,3 % більше ніж
на залізницях України. За перше півріччя п. р. во-
на становила 4059,4 грн., а за основними ви-
робничими професіями – у електрозварюваль-
ників на автоматичних та напівавтоматичних ма-
шинах – 5025,2 грн., газорізальників –
5038,3 грн., слюсарів з ремонту рухомого складу
– 5161,5 грн., токарів – 5250,2 грн. 47,5 % робіт-
ників працюють за відрядно-преміальною систе-
мою оплати праці.

Середній відсоток премії за результатами
господарської діяльності згідно з відповідним
Положенням для робітників у 2014-му стано-

вив 24,8 %, інженерно-технічних працівників
– 19,7 %.

Працівникам щорічно виплачується матері-
альна допомога на оздоровлення у розмірі не
менше 30 % тарифної ставки (посадового
окладу).

Згідно з нормами колдоговору робітникам
встановлюються надбавки за професійну майс-
терність, керівникам, фахівцям та технічним
службовцям – за високі досягнення у праці. Ма-
шиністам локомотивів, що мають клас кваліфіка-
ції, та помічникам машиністів локомотивів, що
мають право на управління локомотивами, ви-
плачуються щомісячні надбавки.

У цілому виконуються всі пункти колдоговору,
укладеного між адміністрацією та профспілковим
комітетом, за винятком надання адресної матері-
альної допомоги в залежності від стажу роботи
непрацюючим пенсіонерам-залізничникам.

Тож президія Ради профспілки запропонувала
адміністрації та профорганізації підприємства
продовжити роботу, спрямовану на забезпечен-
ня захисту трудових прав та інтересів працівників
«Укрспецвагону».

Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу економічної роботи, 

організації праці та зарплати Ради профспілки

Приклад відповідальної роботи
Проаналізувавши стан виконання законодавства України та Галузевої угоди 

з питань організації та оплати праці на державному підприємстві «Укрспецвагон»,
президія Ради профспілки на засіданні 25 листопада п. р. не відзначила порушень

П
РАВОВІ інспектори праці
Ради профспілки на за-

лізницях пильно стежать за
неухильним дотриманням
законодавства про працю та
виконанням норм колектив-
них договорів.

Так, за результатами пере-
вірки, яку здійснили головний
правовий та правовий інс-
п е к т о р и  п р а ц і  Р а д и
профспілки на Придніпровсь-
кій залізниці Ніна Романен	
ко й Олексій Семерунь,
138 працівникам вагонного
депо Запоріжжя-Ліве випла-
чено 13,9 тис. грн. за години
технічного навчання у неро-
бочий час. А завдяки їх своє-
часному втручанню на про-
хання первинної профоргані-
зації вузлової лікарні на стан-
ції Пологи було скасовано на-
каз адміністрації щодо звіль-
нення працівників за скоро-
ченням, повідомив прес	
центр дорпрофсожу При	
дніпровської залізниці.

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

1 грудня проведено інформаційний день у форматі відеоконферен-
ції для всіх структур профспілки (стор. 3).
2 грудня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у з’їзді роботодав-
ців України.
2 і 8 грудня голова профсекції пасажирського господарства Ради
профспілки, голова профорганізації пасажирського вагонного депо
Дніпропетровськ К.Желізняк і головний правовий інспектор праці Ра-
ди профспілки М.Бєльченко взяли, відповідно, участь у засіданнях
комісії Укрзалізниці з проведення другого етапу професійного відбо-
ру начальників поїздів.
4 грудня Голова профспілки В.Бубняк привітав трудовий колектив
Одеської залізниці з 150-річним ювілеєм, взявши участь в урочистос-
тях з цієї нагоди.
9–10 грудня проведено День Ради профспілки на Харківському за-
лізничному вузлі Південної магістралі (стор. 1).
15 грудня відбулось перше засідання сторін соціального діалогу у
рамках переговорів щодо проекту колдоговору ПАТ «Укрзалізниця»,
у якому взяли участь представники нашої профспілки на чолі з Голо-
вою профспілки і СПО профорганізацій ПАТ «Українська залізниця»
В.Бубняком.
17 грудня під час розширеної наради у режимі відеоконференції об-
говорено проект колдоговору ПАТ «Укрзалізниця», запропонований
Товариством (стор. 1).
21 грудня заступник Голови профспілки О.Мушенок разом із предс-
тавниками ПАТ «Українська залізниця» взяв участь у зустрічі з прези-
дентом ПАТ «Київстар» П.Чернишовим, на якій йшлося про досвід
трансформації цієї компанії, що може стати в пригоді залізничникам.
22 грудня у режимі відеоконференції відбулося засідання профсек-
ції працівників господарства інформаційних технологій Ради проф-
спілки.
22 грудня перший заступник Голови профспілки М.Сінчак взяв
участь у засіданні президії та Ради фізкультурно-спортивного това-
риства «Україна».
23 грудня інженер ГІОЦ Укрзалізниці, голова Молодіжної ради
профспілки І.Ов’єдо Альмуедо взяла участь у засіданні молодіжної
комісії МКПЗ, що проходила у форматі відеоконференції.
Протягом грудня заступник Голови профспілки О.Мушенок і право-
вий інспектор праці Ради профспілки М.Абрамова брали участь у за-
сіданнях робочої групи Комітету Верховної Ради з обговорення про-
екту Трудового кодексу України.

Закінчення.  
Початок на 1	й стор.

АКТУАЛЬНА  ТЕМА 

Н
Е ДОПУСКАТИ підміни безплатної медичної допомоги
платними послугами для залізничників і членів їх сімей –

про це йдеться у телеграмі за підписом Голови профспілки В.Буб	
няка, спрямованої 3 грудня п. р. на адресу керівництва ПАТ, ме-
дичних закладів та всіх причетних:

«У зв’язку з численними зверненнями працівників і пенсіонерів
галузі щодо спроб нав’язування їм платних послуг корпоративни-
ми закладами охорони здоров’я Рада профспілки вимагає від ПАТ
«Українська залізниця» як правонаступника Державної адміністра-
ції залізничного транспорту України дотримуватися зобов’язань
чинної Галузевої угоди:

п. 3.6.8. Не допускати підміни безплатної медичної допомоги
платними послугами залізничникам і членам їх сімей;

п. 3.6.9. Зберегти право на безплатне користування медичними
установами пенсіонерів, які звільнились на пенсію з підприємств
залізничного транспорту України, а також країн СНД.

Враховуючи соціальну важливість порушеного питання й нарос-
таючу напругу в трудових колективах, прошу в найкоротші терміни
надати відповідні доручення щодо безумовного виконання вказа-
них норм Галузевої угоди».

ДО  УВАГИ

У
ЗВ'ЯЗКУ з численними зверненнями Рада профспілки у теле-
грамі від 4 грудня п. р. на адресу профорганів усіх рівнів пові-

домила, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні до-
говори і угоди» від 1.07.1993 р., № 3356-ХІІ Галузева угода та колек-
тивні договори є чинними до укладення нових.

Інтернет-конференція
Д

ОБІГАЄ КІНЦЯ міжнародна науково-практична конференція
«Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку за-

лізничного транспорту», присвячена 110-річчю профспілкового руху
на залізницях України.

Відкрилась вона в інтернет-форматі 13 жовтня у Державному еко-
номіко-технологічному університеті транспорту, а 24 грудня п. р. у
приміщенні Ради профспілки проходитиме її заключне засідання. Бу-
де підбито підсумки цього заходу із ухваленням відповідної резолюції.
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ЗВІДУСІЛЬ

Від номера
до номера•

«У
ДОРОЖНЬОМУ комітеті
профспілки Львівської заліз-

ниці проведено навчання для голів
первинок, підпорядкованих дор-
профсожу. Лідер дорожньої проф-
організації А.Сенишин ознайомив
колег та активістів з першочергови-
ми питаннями профспілкової діяль-
ності.

Про застосування окремих пунк-
тів Статуту профспілки щодо діяль-
ності профорганізації, зокрема
формування виборних органів
профспілки, умови, терміни, поря-
док скликання з’їздів, конференцій

чи загальних зборів членів проф-
спілки та порядок прийняття ними
рішень детально розповів завідувач
відділу організаційно-кадрової ро-
боти дорпрофсожу А.Яким. Особ-
ливу увагу він звернув на порядок і
терміни звітності виборних органів
профспілки перед спілчанами, кон-
троль за діяльністю профорганів,
роботу ревізійних комісій, а також
докладно проаналізував по пунктах
Інструкцію з проведення звітів і ви-
борів у профспілці. Окремо обгово-
рено тему відповідальності голів
первинок за порушення Статуту та

зазначеної Інструкції. Голови пер-
винок обмінялися досвідом з про-
ведення звітно-виборних зборів та
конференцій. 

Підсумовуючи роботу семінару,
вони відзначили, що такі заходи ак-
туальні напередодні звітно-вибор-
ної кампанії 2016 року, адже це
добра нагода практично та доклад-
но з’ясувати усі її особливості, а от-
же, провести її на високому органі-
заційному рівні.

Серед учасників семінару прове-
дено анкетування щодо покращан-
ня роботи дорожнього комітету
профспілки», – поінформував за-
ступник завідувача відділу організа-
ційної та кадрової роботи дор-
профсожу Львівської залізниці
Артем КОРОЛЬКОВ.

«З
А ІНІЦІАТИВИ голів профкомів
дводенний семінар-навчання

профактиву Ужгородської територі-
альної профорганізації проведено в
методично-інформаційному бюро
Львівської залізниці. Слухачі отрима-
ли довідкову і методичну літературу,
інформаційні матеріали. У заході взя-
ли участь голови дорожньої і терито-
ріальної профорганізацій А.Сенишин
і Я.Афтанас, фахівці дорпрофсожу та
теркому. Обговорено актуальні теми
профспілкової роботи, зокрема,
йшлося про захист прав спілчан, під-
готовку до звітно-виборної кампанії в
профспілці наступного року під гас-
лом «Сильний лідер – сильна проф-
організація», – повідомив заступник
голови Ужгородської територіальної
профорганізації Юрій КОСЮК.

У форматі
відеоконференції

Т
РАДИЦІЙНИЙ інформаційний день для всіх
структур проведено 1 грудня. Голова профспіл-

ки В.Бубняк та його перший заступник М.Сінчак по-
інформували колег та актив про актуальні питання
діяльності профорганів.

Завідувачі відділів Ради виступили з інформа-
цією на теми: про роботу залізничного транспорту
за 10 місяців п. р.; щодо стану виробничого травма-
тизму та страхування працюючих спілчан від не-
щасних випадків, пов’язаних з виробництвом; до-
тримання трудового законодавства; актуальні пи-
тання організаційної роботи; про нове в законо-
давстві стосовно неприбуткових організацій.

Звернення профспілки
до Верховної Ради

Г
ОЛОВА профспілки В.Бубняк направив листа на
адресу Голови Верховної Ради України В.Гройс-

мана та голів парламентських комітетів з приводу
законопроекту «Про залізничний транспорт Украї-
ни», реєстр. № 3650. Зазначено, що при його підго-
товці не було враховано позицію СПО репрезента-
тивних всеукраїнських профспілок на національно-
му рівні щодо виключення із ст. 40 вказаного зако-
нопроекту частини другої щодо працевлаштування
працівників залізничного транспорту, які здійсню-
ють обслуговування пасажирів, лише за контракт-
ною формою трудового договору.

Вважаємо, наголошено в офіційному зверненні,
що для працевлаштування цієї категорії працівників
за контрактною формою трудового договору не іс-
нує об’єктивних причин, оскільки вони виконують
роботу (обов’язки), що носять постійний характер.
Крім того, укладання трудового договору у формі
контракту надає можливість звільнення працівника
за додатковими, не передбаченими законодавст-
вом підставами. Таким чином, запропоноване зако-
нопроектом працевлаштування працівників заліз-
ничного транспорту, які здійснюють обслуговування
пасажирів, лише за контрактною формою трудового
договору знижує рівень їх соціальної захищеності та
порушує принцип стабільності трудового договору.

У листі також акцентовано на тому, що у прийня-
тому у першому читанні проекті Трудового кодексу
України така форма трудового договору взагалі
відсутня. Тому профспілка звернулася до Верховної
Ради із проханням не підтримувати дану норму як
таку, що погіршує становище працівників.

Доопрацювання проекту
Трудового кодексу

З
АСТУПНИК Голови профспілки О.Мушенок і
правовий інспектор праці Ради профспілки

М.Абрамова протягом грудня брали участь у засі-
даннях робочої групи Комітету Верховної Ради з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійно-
го забезпечення з доопрацювання проекту Трудо-
вого кодексу України до другого читання.

Засідання проходили під керівництвом голови
Комітету ВР і робочої групи Л.Денисової за участі
народних депутатів, представників міністерств, ін-
ших органів виконавчої влади, профспілок, органі-
зацій роботодавців, громадськості та науковців. На-
гадуємо, що членом робочої групи від нашої проф-
спілки є заступник Голови профспілки О.Мушенок.

Затверджено графік проведення засідань робо-
чих груп за тематикою книг проекту Кодексу.

На сайті зазначеного Комітету Верховної Ради
створено рубрику «Робоча група з доопрацюван-
ня проекту Трудового кодексу України до другого
читання», де розміщуються всі напрацьовані ма-
теріали.

Розроблено плакат

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ розробила тематичний
плакат «Профспілкова мобільна корпорація

life:)» для розповсюдження у профорганізаціях з
метою використання на інформаційних стендах.
Макет плаката розміщено на нашому сайті
www.zalp.org.ua у відповідному розділі.
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Донецька 4979,5 3196,5
Львівська 5192,3 4800,3
Одеська 5527,6 4965,2
Південна 5243,4 4843,7
Південно-Західна 5528,3 4817,0
Придніпровська 5539,1 4899,9
По залізницях 5335,0 4571,0

Залізниця З початку
2015 рокуЛистопад

Середня заробітна плата працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у жовтні — 98,7%,  у ли-
стопаді — 102,0%, з початку року – 142,3 %. 

Залізничний транспорт 5139,6 4496,2

Транспорт у цілому 5014,0 4537,0
Промисловість 5096,0 4673,0

В галузях народного 4532,0 4062,0
господарства 

Жовтень З початку
2015 р.

«Сильний лідер — сильна профорганізація»

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
25 листопада п. р. погоджено проекти

збірників нормативних документів:
«Типові норми часу на фрезерні, сверд	

лильні та стругальні роботи, які викону	
ються у вагонних депо» (проект проходив
апробацію у вагонних депо Мудрьона При-
дніпровської залізниці, Клепарів – Львівсь-
кої та Основа – Південної);

«Типові норми часу з приймання поїздів
у пунктах комерційного огляду поїздів та
пунктах передачі вагонів на прикордон	
них станціях залізниць України» (апробо-

вано на станціях Харків-Сортувальний Півден-
ної залізниці, ім. Т.Шевченка – Одеської, Ко-
ростень – Південно-Західної та Нижньодніп-
ровськ–Вузол – Придніпровської);

«Типові норми часу з ремонту гальмово	
го обладнання пасажирських вагонів в
умовах депо» (проект пройшов апробацію у
пасажирських вагонних депо Одеса-Головна
Одеської магістралі, Львів і Ковель – Львівсь-
кої та Дніпропетровськ – Придніпровської).

Збірники зазначених норм отримали
схвальне рішення у трудових колективах до
застосування у виробничих умовах.

Погоджено нормативні матеріали

М
ІНІСТЕРСТВО соціальної
політики України лис-

том від 12.11.2015 р.,
№ 17211/0/14–15/13 «Про за-
стосування постанови Кабіне-
ту Міністрів України від
4.11.2015 р., № 911» у зв’язку з
численними зверненнями на-
дало роз’яснення щодо ви-
плати компенсації підприєм-
ствам, установам, організаці-
ям у межах середнього заро-
бітку працівників, призваних

на строкову військову служ-
бу, військову службу за при-
зовом під час мобілізації, на
особливий період або прий-
нятих на військову службу за
контрактом у разі виникнення
кризової ситуації, що загро-
жує національній безпеці,
оголошення рішення про про-
ведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, а
також працівникам, які були
призвані на військову службу

під час мобілізації, на особли-
вий період, та підлягають
звільненню з військової
служби у зв'язку з оголошен-
ням демобілізації, але про-
довжують військову службу у
зв'язку з прийняттям на війсь-
кову службу за контрактом.

Повний текст листа Мін-
соцполітики опубліковано на
нашому сайті у розділі «Кон	
сультації з соціально	еко	
номічних питань».

РОЗ'ЯСНЕННЯ

Щодо соціальних гарантій мобілізованим і строковикам

За розвиток
соціального діалогу

В
ІДЗНАКОЮ Ради профспілки
«За розвиток соціального діа-

логу» нагороджено:
БОЙКА Григорія Анатолійовича –
начальника Одеської залізниці.

З початку заснування цієї нагороди (відповідну
постанову президії Ради профспілки ухвалено
21 травня 2013 року) її вручено вже 12 керівни-
кам-господарникам.

2016-й — РІК ЗВІТІВ І ВИБОРІВ — ПРОХОДИТИМЕ ПІД ГАСЛОМ

У профорганізаціях напередодні відповідальної кампанії 
відбуваються навчальні заходи на актуальну тему – 
проведення звітів і виборів у профспілці в 2016 році 

(детальніше про це – на стор. 1).

«День трудового права»
«Дорпрофсож Придніпровської залізниці про	

вів цей захід для голів первинок, профактиву та
працівників структурних підрозділів П’ятихатсь	
кого вузла. Заступник голови дорожньої профорга-
нізації – головний технічний інспектор праці Ради
профспілки на Придніпровській магістралі А.Лейко,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
на Придніпровській залізниці Н.Романенко, фахівці
дорпрофсожу, Криворізького теркому і служб заліз-
ниці надали вичерпні відповіді на запитання, що сто-
сувалися трудового законодавства. Присутніх цікави-
ли питання майбутнього залізниці та підприємств,
збереження соціальних гарантій, серед наболілих –
вирішення проблеми із забезпеченням працівників
спецодягом і спецвзуттям», – поінформував право-
вий інспектор праці Ради профспілки на Придніп-
ровській залізниці Володимир КОРОСТЕЛЬОВ.

Підвищуємо компетентність
«Бухгалтерам і скарбникам профорганізацій,

більшість з яких обіймають ці посади на гро	
мадських засадах, важко встежити за всіма змі	
нами у різних напрямках фінансової діяльності.
Тож Криворізький терком профспілки організував се-
мінар-нараду, на якому було обговорено зміни у По-
датковому кодексі, новий порядок оплати лікарняних
листків, індексацію заробітної плати, легалізацію не-
прибуткових установ тощо. Проведено практичні за-
няття і роздано методичні матеріали», – повідомила
бухгалтер Криворізького теркому Вікторія ІВАНЮК.

Піклуємось про ветеранів
«Профком локомотивного депо Щорс Півден	

но	Західної залізниці та рада ветеранів активно
опікуються своїми колишніми працівниками, а їх
у нас 157 осіб. Відвідуємо наших пенсіонерів, серед
яких є одинокі, хворі та немічні, надаємо їм продукто-
ві набори, вітаємо з ювілеями. До речі, п’ятьом із них
вже виповнилося 80, 90 і 95 років», – розповів голо-
ва ветеранської організації депо Володимир
ГРАБОВСЬКИЙ.

Допомагаємо
Про участь у заході з нагоди 125	річчя політех	

нічного технікуму Конотопського інституту
Сумського державного університету розповіла
провідний економіст локомотивного депо Коно	
топ, голова молодіжної ради дорожньої проф	
організації Південно	Західної залізниці Тетяна
МАЙСТРЕНКО: «Привітав іменинників і вручив пода-
рунок голова територіальної профорганізації
В.Шмаглій, вийшовши на сцену з колишніми випуск-
никами технікуму, а нині – висококласними фахівця-
ми дистанції колії. Молодіжна рада теркому тісно
співпрацює зі студентами, разом проводимо різнома-
нітні акції, займаємося волонтерською роботою, а до
ювілею — допомогли з костюмами. Тож усі залиши-
лись задоволені організованими урочистостями і кон-
цертом».

Спорт у пошані
«Працівники Київського електровагоноремон	

тного заводу взяли участь у низці спортивних за	
ходів: видовищному матчі з міні	футболу та зма	
ганнях з гирьового спорту, шахів і настільного те	
нісу», – повідомив голова профорганізації КЕВРЗ
Вадим ЧЕМЕРИС.

Приємно відзначити, що у листопаді виповнилося
25 років від дня, як В.Чемериса обрано головою
первинки заводу, а на КЕВРЗ Вадим Олександро-
вич працює вже 42 роки.

«За результатами перевірок в семи структурних підрозділах
Козятинського залізничного вузла протягом жовтня–листопа-
да п. р. на вимогу правового інспектора праці Ради профспіл-
ки на Південно-Західній залізниці Анатолія Кашперовець	
кого скасовано десять неправомірних наказів про звільнення
працівників у зв’язку з призовом на строкову військову служ-
бу. Тож за чинним законодавством десятьох працівників по-
новлено на роботі та посадах, їм нараховано 24,6 тис. грн. се-
редньої заробітної плати з дня призову і до листопада
2015 року включно», – повідомив ПРЕС	ЦЕНТР Козятинсь	
кого теркому профспілки.

«На вимогу правового інспектора праці Ради профспілки на
Південно-Західній залізниці Володимира Концедала прове-
дено перерахунок середньомісячної заробітної плати для на-
рахування матеріальної допомоги працівникам Бахмацької
колійної машинної станції при народженні дитини та звіль-
ненні на пенсію. У результаті додатково в листопаді 2015-го
спілчанам виплачено понад 31 тис. грн.», – поінформував
ПРЕС	ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки.

«За результатами перевірки дотримання трудового
законодавства в Полтавській дистанції електропостачання на
вимогу правового інспектора праці Ради профспілки на
Південній залізниці Тетяни Голубицької електромеханіку
Д.Литвиненку, який має статус особи, яка переміщується з
тимчасово окупованої території України або районів
проведення антитерористичної операції, донараховано та
виплачено індексацію грошових доходів у сумі майже 3,5 тис.
грн.», – поінформував ПРЕС	ЦЕНТР Полтавського теркому
пофспілки.

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

Посилення
соцзахисту
П

РОФЕСІЙНИЙ недер-
жавний пенсійний

фонд відповідно до рі-
шень Ради ПНПФ «Магіс-
траль» уклав договір про
управління активами з
компанією «ОТП Капітал». 

Голова профспілки і Ра-
ди галузевого фонду
В.Бубняк відзначив, що
залучення компанії з єв-
ропейським корінням та
багатим досвідом управ-
ління пенсійними актива-
ми в Україні є частиною
реалізації цілей профспіл-
ки – посилення соціаль-
ного захисту залізнични-
ків, збереження кваліфі-
кованих кадрів для довго-
строкової праці в галузі.
Ця співпраця дозволить
збільшувати пенсійні за-
ощадження спілчан.
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А  АКТИВНУ сумлінну роботу щодо захисту соціально-
економічних прав та інтересів спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ВОРОПАЄВА Володимира Григоровича –
завідувача відділу соціально-економічних
відносин та правового захисту, головного

правового інспектора праці Ради профспілки на Півден-
но-Західній залізниці;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

АРТЕМЕНКА Івана Петровича – голову
профорганізації локомотивного депо
Куп’янськ Південної залізниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
ГРИШКОВУ Вікторію Вікторівну – завідувача відділу фі-

нансової роботи, головного бухгалтера дорпрофсожу
Південної залізниці;

ЖАБСЬКОГО Андрія Валентиновича – заступника голо-
ви Коростенської територіальної профорганізації;

Д
О  ДНЯСвятого Миколая львів-
ський палац залізничників

підготував чудове театралізоване
святкове дійство, учасниками яко-
го стали понад 13 тис. дітей праців-
ників магістралі з усіх областей За-
хідної України. Тож за тиждень – з
15 по 21 грудня – проведено
28 видовищних спектаклів.

Першими казкову виставу пе-
реглянули понад 700 дітей заліз-
ничників Ковельського вузла. Юні
глядачі із захопленням спостеріга-
ли за героями на сцені, зустрічали
Святого Миколая, і, звісно, раділи
солодким подарункам. А щоб діт-
лахам, які їдуть з лінії, було ком-
фортно і безпечно в дорозі, для
них організували додаткові поїзди
та смачний обід у ресторані вокза-
лу Львів, а також супровід проф-
спілковими працівниками, меди-
ками, працівниками поліції та
стрільцями воєнізованої охорони.

ПРЕС	ЦЕНТР дорпрофсожу 
Львівської залізниці

«П
РЕДСТАВНИКИ колективу станції Лебединська Південної магістралі у формі уроку із за-
питаннями та відповідями розповіли учням загальноосвітньої школи № 1 про залізни-

цю і безпечне поводження поряд з нею, а також подарували тематичні сувеніри-магнітики. У
відповідь школярі підготували вірші та малюнки на залізничну тематику, яка їм дуже цікава.
Недарма випускниками цієї школи є багато наших працівників і ветеранів», – поділилася вра-
женнями про спілкування з дітьми квитковий касир, заступник голови профорганізації стан-
ції Тетяна ЧУЙКО. Також вона розповіла про участь спілчан у заході із вшанування людей з
обмеженими можливостями: «У лебединському художньому музеї влаштовано цікаву про-
граму у виконанні маленьких артистів – вихованців допоміжної спеціалізованої школи для ді-
тей з вадами слуху, яким глядачі аплодували стоячи. Дітей пригостили солодощами та фрук-
тами. Звучало також багато слів підтримки залізничникам з особливими потребами, а їх у на-
шому колективі п’ятеро».

ФФФФ оооо тттт оооо фффф аааа кккк тттт

У членських організаціях профспілки
активно проходить передплатна

кампанія на «ВІСНИК» на наступний рік.

«В
ІСНИК» отримуватимуть у 2016-
му 350 працівників Конотопської

дистанції колії Південно-Західної заліз-
ниці і ветеранів-залізничників: «Хочу по-
ділитись думкою про те, що нашу проф-
спілкову газету залюбки читають і на ро-
боті, і в сімейному колі, і молоді спілча-
ни, і профактивісти, і залізничники зі ста-
жем, адже інформація є надзвичайно
актуальною і необхідною. І більше дру-
куйте тих матеріалів, які сприяють поліп-
шенню умов праці та життя залізнични-
ків. Хочеться побажати всім спілчанам
активності», – написала голова профор-
ганізації Конотопської дистанції колії
Тетяна МОЗГОВА.

П
ЕРВИЧКИ, входящие в состав Красно-
лиманской территориальной органи-

зации, выписали 2753 экземпляра проф-
союзной газеты на 2016 год. Правда, ко-
личество выписанных экземпляров на бу-
дущий год по сравнению с 2015-м немно-
го снизилось – из-за уменьшения штата
работников, а также закрытия почтовых
отделений на территории Никитовского
узла: «Наши железнодорожники интере-
суются профсоюзной жизнью, следят за
событиями и новостями в других проф-
организациях, о чем и пишет газета», –
прокомментировал заместитель предсе-
дателя Краснолиманской территориаль-
ной профорганизации Александр ГНЕЗ	
ДИЛОВ.

П
ЕРЕДПЛАТА на «ВІСНИК» – наймасо-
віше профспілкове видання в Україні

– на 2016 рік триває. Нагадуємо також,
що з електронною версією кожного його
номера можна ознайомитися на нашому
сайті www.zalp.org.ua («Архів газети»)
за кілька днів до виходу друком.

В 2015-му, як відомо, розпочато
здійснення пілотного проекту з роз-
повсюдження електронної версії га-
зети на e-mail членських організацій
прямого підпорядкування Раді проф-
спілки, а також молодих активістів,
профпрацівників Одеської дорож-
ньої організації та інших читачів. Пе-
релік адресатів постійно збільшуєть-
ся. Тож профактивісти та всі бажаючі
спілчани можуть приєднуватись до
проекту, повідомивши за адресою
vinykprof@uz.gov.ua свій e-mail.

Сподіваємось, що ви залишитесь 
із профспілковою газетою

і в 2016	му!
Щиро вдячні кожному нашому

читачеві за підтримку. 
Тож до зустрічі 

у наступному році!
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ХОДІ ПЕРЕВІРОК в експлуатаційному вагонному
депо Батуринська правовим і технічним інспекто-

рами праці Ради профспілки на Придніпровській ма-
гістралі Володимиром Коростельовим і Галиною
Ісаєвою виявлено низку порушень трудового законо-
давства з боку начальників пунктів технічного обслуго-
вування вагонів та інших відповідальних осіб. Відпо-
відні акти і подання направлено керівництву депо для
усунення недоліків.

ПРЕС	ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

ТІТОВА Миколу Федоровича – голову об’єднаної
профорганізації Управління промислових підприємств
Укрзалізниці;

ЧЕМЕРИСА Вадима Олександровича – голову проф-
організації Київського електровагоноремонтного за-
воду;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
МИРОШНИЧЕНКО Тетяну Володимирівну – завідува-

ча відділу дорпрофсожу Південної залізниці;

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ЖОВТОБРЮХА Максима Георгійовича – в. о. голов-
ного інженера Куп’янської дирекції залізничних переве-
зень Південної залізниці, голову молодіжної ради
Куп’янської територіальної профорганізації;

МИРОНЕНКО Марію Леонідівну – сигналіста, голову
молодіжної ради профорганізації Харківської дистанції
колії Південної залізниці.

У  ЛІТОПИС   ПРОФСПІЛКИ 

МОЛОДЕЖЬ   В   ПРОФСОЮЗЕ 

нальном училище железнодорожного
транспорта на внутренних мониторах
учебного корпуса транслировались те-
матические видеоролики.

«Активисты Государственного эконо-
мико-технологического университета
транспорта помогли молодежному со-
вету дорожной профорганизации в про-
ведении акции на столичном вокзале:
раздавали листовки, предлагали пройти
экспресс-тест на ВИЧ. В Киевском элект-
ромеханическом колледже состоялась
лекция и демонстрация видеофильма»,
– проинформировал ведущий специа-
лист дорпрофсожа Юго-Западной ма-
гистрали Евгений СТЕМПКОВСКИЙ.

ФФФФ оооо тттт оооо фффф аааа кккк тттт
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«З метою сприяння скороченню витрат наших спілчан та їхніх родин на по-
слуги мобільного зв'язку профком вагонного депо Бахмач Південно-Західної за-
лізниці у жовтні–листопаді 2015-го організував розповсюдження серед членів
профспілки на спеціальних пільгових умовах безкоштовних стартових пакетів
life:). Зараз ними забезпечено понад 550 наших працівників і членів їх родин», –
поінформувала голова первинної профорганізації Анжела РОЖНОВА.

«Ветеранський актив локомотив-
ного депо Щорс Південно-Західної за-
лізниці на чолі з головою ради ветеранів
В.ГРАБОВСЬКИМ (на знімку – другий
праворуч) вручили продуктові набори,
придбані за кошти профкому, інвалідам
– членам профспілки. Людям з обмеже-
ними можливостями дуже важливо
пам’ятати, що їх підтримують, піклують-
ся та приділяють увагу», – написала сек-
ретар, член профкому локомотивного
депо Щорс Анна ПОЛЮШКО.

«За сприяння Козятинської дирекції залізничних перевезень і територі-
ального комітету профспілки у спорткомплексі місцевого вищого професійно-
технічного училища залізничного транспорту відбувся турнір з волейболу.
Впевнену перемогу здобула команда вагонного експлуатаційного депо Козя-
тин, «срібло» і «бронза» – у спортсменів локомотивного депо і дистанції сиг-
налізації і зв’язку», – повідомив ПРЕС	ЦЕНТР Козятинського теркому
профспілки.

«Адміністрація та профком Бахмацької дистанції сигналізації та зв'язку
Південно-Західної магістралі провели лекцію для учнів шкіл і ліцеїв, спрямовану
на зменшення випадків дитячого травматизму на залізниці. Для жителів міста ця
тематика є актуальною, оскільки майже щодня кожен з них та їхні діти перетина-
ють залізничні колії. Учні брали активну участь у бесіді, а також отримали пам'ят-
ки з правилами поводження на залізниці, яка є зоною підвищеної небезпеки», –
розповіла інженер, голова молодіжної ради первинки Бахмацької дистанції сиг-
налізації та зв'язку Оксана ГУБАР.

«Лидеры молодежных советов и
активисты первичек Краснолиман-
ского узла творчески оформили тема-
тические стенды, плакаты, провели
беседы среди сотрудников, раздали
брошюры и листовки», – сообщила
ведущий специалист Краснолиман-
ского теркома профсоюза, председа-
тель молодежного совета территори-
альной профорганизации Юлия
САВОСТЕНОК.

Информационную кампанию «Бе-
зопасность ради жизни» провели мо-
лодежные активисты Криворожского
узла, а затем совместно с представите-
лями международного благотвори-
тельного фонда «Альянс обществен-
ного здоровья» на территории вокзала
станции Кривой Рог–Главный проин-
формировали железнодорожников,
пассажиров и прохожих о возможнос-
ти пройти бесплатный экспресс-тест на
ВИЧ. Для учащихся политехнического
колледжа Криворожского националь-
ного университета молодежные лиде-
ры провели тематические тренинги и
игры», – поделилась инженер Криво-
рожского регионального информаци-
онно-вычислительного центра, пред-
седатель молодежного совета терри-
ториальной профорганизации Лю	
бовь КУЛИШОВА.

Состоялась акция и на железнодо-
рожном вокзале в Днепропетровске,
рассказал мастер Днепропетровского
локомотивного депо, председатель
молодежного совета дорожной
профорганизации Приднепровской
магистрали Сергей ДОРОШКО: «Мо-
лодежный совет объединил усилия с
благотворительными фондами, со-
циальными и медицинскими работ-
никами. На вокзале распространя-
лись буклеты и другие материалы, а в
специальных мобильных амбулато-
риях можно было бесплатно получить
консультации специалистов и пройти
экспресс-тест на ВИЧ. Узнать свой
статус решились 120 человек».

В одесских дистанции сигнализа-
ции и связи и пассажирском вагон-
ном депо профильные врачи – спе-

циалисты местных медучреждений
прочитали содержательную лекцию о
профилактике этого социально опас-
ного заболевания, сообщил ПРЕСС	
ЦЕНТР Одесского дорпрофсожа.

Особое внимание было уделено сту-
дентам и учащимся. Активисты моло-
дежных советов провели многочислен-
ные акции: в Знаменском профессио-
нально-техническом училище № 12,
Днепропетровском университете же-
лезнодорожного транспорта и его
Львовском филиале, Конотопском по-
литехническом техникуме состоялись
лекции и беседы, а в Козятинском меж-
региональном высшем профессио-
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В гостях у ветерана війни та праці 
Анни Федорівни КОЛМАКОВОЇ.

Фото автора

Наша молодежь традиционно к 1 декабря – Всемирному
дню борьбы со СПИДом – организовывает тематические
мероприятия и просветительские акции. 
В этом году они состоялись во многих профорганизациях
структурных подразделений дорог, ВУЗах
и на железнодорожных вокзалах.

Молодежь Информационно-вычислительного центра Юго-
Западной магистрали активно принимала участие в акции.
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