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9 червня 2016 р. В 24 травня заступник завідувача
відділу організаційної і кадро!
вої роботи Л.Нестеренко взяла
участь у звітно!виборній кон!
ференції профорганізації
редакції галузевої газети
«Магістраль».

26 травня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь і виступив
на засіданні Ужгородського
теркому профспілки.

26 травня і 6 червня право!
вий інспектор праці Ради проф!
спілки М.Абрамова взяла
участь у засіданні робочої гру!
пи комітету Верховної Ради
України з обговорення змін до
проекту Трудового кодексу
України.

26 травня заступник Голови
профспілки О.Мушенок і заві!
дувач відділу організаційної і
кадрової роботи О.Гнатюк взя!
ли участь і виступили на звітно!
виборній конференції у проф!
організації Дарницького ваго!
норемонтного заводу.

26 травня заступник завідува!
ча відділу організаційної і кад!
рової роботи Л.Нестеренко і
провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організа!
ції праці і заробітної плати
О.Булавін взяли участь і висту!
пили на звітно!виборній кон!
ференції у профорганізації
апарату Укрзалізниці.

27 травня Голова профспілки
В.Бубняк під час зустрічі із в. о.
Голови правління ПАТ «Укрза!
лізниця» В.Жураківським обго!
ворили питання проведення
звітно!виборної кампанії у
профспілці згідно з чинним за!
конодавством.

31 травня відбулось засідання
президії Ради профспілки
(стор. 1).

31 травня завідувач відділу ор!
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк взяв участь у звітно!
виборних зборах первинної
профорганізації філії «Центр
транспортної логістики» ПАТ
«Укрзалізниця».

6 червня за ініціативи Голови
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України В.Бубняка відбулась
чергова робоча зустріч із Голо!
вою правління ПАТ «Укрзаліз!
ниця» В.Балчуном, у ході якої
обговорено низку актуальних
проблем  (стор. 1).

6 червня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні гро!
мадської ради при Міністерстві
інфраструктури.

7 червня проведено інформа!
ційний день у форматі відео!
конференції для всіх структур
профспілки, на якому виступи!
ли Голова профспілки В.Бубняк,
його перший заступник М.Сін!
чак і фахівці Ради  (стор. 2).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ПИТАННЯ  РУБА
Профспілка наполягає 
на суттєвому підвищенні
заробітної плати. 
Для всіх працівників! 

Керівник ПАТ «Укрзалізниця» і Голова профспілки
обговорили нагальні проблеми

Г
ОЛОВА профспілки В.Бубняк 1 червня п. р. надіслав
звернення на адресу правління ПАТ «Укрзалізниця», в

якому наголосив на незмінній позиції профспілки щодо
підвищення тарифних ставок і посадових окладів заліз!
ничників не менше ніж на 20 %.

Зазначено також, що всеукраїнські профспілки, які ді!
ють на залізничному транспорті, зверталися з листом від
4 квітня п. р. до в. о. Голови правління Є.Кравцова з вимо!
гою здійснити таке підвищення з 1 квітня 2016 року. Адже
менший відсоток не забезпечить суттєвого підвищення до!
ходів більшості залізничників, оскільки вони щомісячно
отримують фіксовану суму індексації, яка в середньому
становить 12 % фонду оплати праці.

Жодної відповіді на своє звернення профспілки не отри!
мали, як і пропозицій щодо збільшення всім працівникам
тарифних ставок і посадових окладів на 5 %, як це перед!
бачено фінансовим планом.

У ході переговорів між ПАТ і профспілками обговорю!
валось лише запропоноване представниками Товариства
диференційоване підвищення, що передбачало збільшен!
ня посадових окладів окремим керівникам в декілька ра!
зів, а іншим працівникам – тобто переважній їх більшості
– на 1–10 %, що навіть не перевищувало суму фіксованої
індексації. Фактично це було б не підвищення, а підміна
виплати індексації, яку вони щомісяця отримують за зако!
нодавством.

Профспілка висловила свою незгоду із запропонованим
«диференційованим» підходом і продовжує наполягати на
підвищенні для всіх працівників тарифних ставок і поса!
дових окладів у розмірі не менше ніж на 20 %, що забез!
печить залізничникам реальне підвищення зарплат.

ДО  ТЕМИ
Залізничники очікують
від керівництва ПАТ
чіткої відповіді 
на вимоги профспілки

Н
ЕВДОВОЛЕННЯ через відсутність інформації про ре!
акцію адміністрації на вимоги, ухвалені президією

Ради профспілки 13 травня п. р., спричинило численні по!
відомлення з місць. Перш за все, залізничники чекають
на чітку відповідь щодо суттєвого підвищення заробітної
плати для всіх працівників та виплати винагороди за під!
сумками роботи за 2015 рік.

Зокрема, про це йдеться у зверненні на адресу прав!
ління ПАТ «Українська залізниця» голови дорожньої
профорганізації Львівської магістралі А.Сенишина: «У
багатьох структурних підрозділах вкрай низький рівень
оплати праці призвів до майже критичної ситуації, адже
велика кількість працівників змушені шукати іншу робо!
ту та звільнятись, що призводить до проблем із забезпе!
ченням технологічного процесу. Особливо це стосується
регіонів, які межують з країнами Євросоюзу, а, врахову!
ючи географічне розташування регіональної філії, це
значна територія». Руйнація перспектив вдалого процесу
реформування може призвести не тільки до зниження
стабільності роботи галузі, а й до її занепаду, наголоше!
но у зверненні та висловлено сподівання на професіона!
лізм, патріотизм та державницькі засади керівництва
ПАТ.

Аналогічне звернення надійшло від голови Одеської
дорожньої профорганізації А.Прокопенка.

Нагадуємо, що профспілка разом з вимогами до
«Укрзалізниці» надала й економічно обґрунтовані розра!
хунки щодо суттєвого підвищення заробітної плати для
всіх працівників галузі.

У
ПОНЕДІЛОК, 6 червня, за ініціативи Голо!
ви профспілки залізничників і транспорт!

них будівельників України Вадима БУБНЯКА
відбулась чергова робоча зустріч із Головою
правління ПАТ «Українська залізниця» Войце!
хом БАЛЧУНОМ.

У ході зустрічі В.Бубняк висловив сподіван!
ня, що переговори щодо підвищення заробіт!
ної плати працівникам компанії нарешті мати!
муть конструктивний характер. При цьому він
наголосив на підвищенні тарифних ставок і по!
садових окладів на 20 % з 1 квітня 2016 року
шляхом відповідного перерахунку заробітної
плати за зазначений термін і, що важливо, –
для всіх залізничників. Саме таке суттєве підви!
щення зарплати забезпечить реальне зростан!
ня їхніх доходів і добробуту. Голова профспіл!
ки поінформував також очільника галузі про
численні листи та звернення, які продовжують
надходити з цього приводу від профорганів
усіх рівнів і безпосередньо спілчан. Тож, резю!
мував В.Бубняк, якомога швидше позитивне
вирішення цієї вкрай загостреної проблеми

сприятиме зняттю соціальної напруги в трудо!
вих колективах. Адже, на жаль, попереднім ке!
рівництвом Товариства це питання не було
своєчасно вирішено, хоча була можливість
зробити це за рахунок зменшення відрахувань
Єдиного соціального внеску, що дозволяє зе!
кономити близько 4 млрд грн., та підвищення
тарифів на вантажні перевезення.

Голова правління ПАТ «Укрзалізниця» заува!
жив, що також зацікавлений в найшвидшому
підвищенні заробітної плати залізничникам.
Цьому, на його думку, сприятиме фінансовий
аудит компанії. Новий керівник «Укрзалізниці»
поінформував, що на першому ж засіданні
сформованого у повному складі правління ПАТ
буде створено та затверджено спеціальну комі!
сію для проведення фінаудиту. А вже після за!
вершення цієї роботи він буде готовий до обго!
ворення з керівниками галузевих профспілок
конкретних перспектив підвищення заробітної
плати всім працівникам.

Водночас В.Бубняк вкотре наголосив на не!
обхідності невідкладного підвищення заробіт!

ної плати залізничникам та звернув увагу
В.Балчуна на несправедливі нарікання з боку
деяких керівників ПАТ «Укрзалізниця» з приво!
ду затягування цього процесу нібито з вини
профспілок.

Крім того, під час робочої зустрічі В.Бубняк
акцентував увагу В.Балчуна на гострій необхід!
ності вирішення цілої низки поточних питань.

Зокрема, наголошено на виконанні в повно!
му обсязі чинних Галузевої угоди та колектив!
них договорів – щодо організації оздоровлен!
ня працівників та їхніх дітей, вирішення проб!
леми невиплати з початку 2016 року матеріаль!
ної допомоги на оздоровлення працівникам
Стрийського вагоноремонтного заводу та інші
питання, які були включені до вимог профспіл!
ки до попереднього керівництва Товариства.

В.Бубняк передав новопризначеному очіль!
нику «Укрзалізниці» В.Балчуну текст вимог, ви!
сунутих 13 травня п. р. президією Ради проф!
спілки керівництву Публічного акціонерного
товариства.

Відділ інформації Ради профспілки

П
РО ЗДІЙСНЕННЯ громадсько!
го контролю за додержанням

законодавства про працю в госпо!
дарстві перевезень і заходи щодо
його поліпшення доповів голов!
ний правовий інспектор праці Ра!
ди профспілки М.Бєльченко.

Відзначено в цілому позитивну
динаміку порівняно з минулими
роками, проте вибірковими пере!
вірками виявлено й окремі пору!
шення. Перш за все, йдеться про
приховування від обліку надуроч!
них годин роботи, позбавлення
працівників премій (в окремих ви!
падках кількість працівників, по!
збавлених преміальних виплат, в
рази перевищує штат виробничо!
го підрозділу).

Наведено, зокрема, такі відо!
мості: лише у першому кварталі
поточного року за результатами
перевірок майже у всіх дирекціях
залізничних перевезень внесено
загалом 25 подань на усунення
виявлених недоліків. При цьому
скасовано або приведено у відпо!
відність до чинного законодавства
15 наказів соціально!економічно!
го спрямування, у зв’язку з чим з
працівників було знято безпід!
ставно накладені дисциплінарні
стягнення і повернуто понад
60 тис. грн. недоплачених або не!
законно утриманих коштів.

Президія Ради профспілки на!

полегливо рекомендувала прав!
лінню ПАТ, керівникам регіональ!
них філій та їх структурних підроз!
ділів неухильно виконувати чинне
законодавство та норми Галузевої
угоди і колдоговорів. Профоргані!
заціям усіх рівнів водночас запро!
поновано ефективніше здійснюва!
ти громадський контроль за до!
триманням трудового законодав!
ства, приділивши особливу увагу
профілактиці порушень та надан!
ню правової допомоги первинкам.

Стан виконання законодавства
України та Галузевої угоди з пи!
тань організації і оплати праці у фі!
лії «Рефрижераторна вагонна
компанія» ПАТ «Укрзалізниця»
проаналізувала завідувач відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати Ради
профспілки С.Анісімова.

Відзначено, що за підсумками
роботи минулого року підприєм!
ство спрацювало прибутково. Тут
діє налагоджена система матері!
ального заохочення персоналу.
До колдоговору вносились зміни і
доповнення, направлені на поси!
лення норм і гарантій для праців!
ників. Так, було збільшено суму
добових при відрядженні, виплат
за роз’їзний характер роботи і ра!
зову здачу крові.

Президія рекомендувала адмі!
ністрації та первинці філії привес!

ти Положення про застосування
погодинної та відрядної системи
оплати праці у відповідність до за!
конодавства, визначити у колдо!
говорі перелік робіт, професій та
посад працівників, яким через
умови виробництва перерву вста!
новити не можна, та надавати їм
можливість приймання їжі протя!
гом робочого часу, продовжити
роботу щодо захисту соціально!
економічних інтересів спілчан.

Розглянуто питання про органі!
зацію проведення установчих кон!
ференцій зі створення об'єднаних
профспілкових організацій двох
філій – «Головний інформаційно!
обчислювальний центр» і «Проек!
тно!вишукувальний інститут заліз!
ничного транспорту» Публічного
акціонерного товариства «Укра!
їнська залізниця».

Погоджено проект збірника
«Типові норми часу на слюсарні
роботи з ремонту контрольно!ви!
мірювальних приладів і пристроїв
автоматичної локомотивної сиг!
налізації під час технічного обслу!
говування і поточних ремонтів
електропоїздів серії ЕПЛ2Т».

Затверджено план роботи Ради
профспілки на друге півріччя п. р.
та розглянуто інші питання проф!
спілкової діяльності.

З цих та інших питань ухвалено
відповідні постанови.

На засіданні президії Ради профспілки, що відбулось 31 травня, розглянуто низку актуальних питань.
Йшлося, зокрема, про незмінну позицію профспілки – вимогу, висунуту правлінню ПАТ «Укрзалізни!
ця» щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам галузі не менше ніж на 20 %.

Новий електронний профспілковий квиток, який невдовзі 
отримуватимуть спілчани, має низку переваг: окрім свого 
безпосереднього призначення він дозволяє запровадити 

електронний облік членів профспілки, а також поєднує у собі
платіжну, кредитну, дисконтну і бонусну картки.

Стартувала кампанія 
з обміну членських квитків

Перші електронні профспілкові квитки 7 червня п. р. 
отримали керівники профспілки та працівники апарату Ради

У  ПРЕЗИДІЇ

ВВ..ББУУББННЯЯКК

Детальніше — у наступному номері «ВІСНИКА»
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

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

3, 4, 6, 11 * 2015 р.; 3, 4* 2016 р.

У
ВЕРЕСНІ 2007 року в агентстві «Інтерфакс–Україна» відбулася
прес!конференція Голови профспілки щодо ситуації навколо

залізничного транспорту. 
В.Ткачов підкреслив, що для вирішення проблем галузі, які нако!

пичувалися роками, необхідна надійна державна підтримка, і від
імені профспілки висловив категоричний протест проти намагань
втягнути залізничників у політичні ігри.

Винагороду за підсумками роботи протягом року працівники
отримали у розмірі посадового окладу.

Протягом року у галузевих закладах оздоровлено понад 80 тис.
працівників і членів їхніх сімей, у тому числі понад 36 тис. дітей.

Т
РИВАЄ боротьба з прихову!
ванням від обліку й, відповід!

но, оплати, годин понаднормової
роботи. Тому Рада профспілки
постановила продовжити роботу

профспілкових органів
усіх рівнів з посилення
громадського контролю
за використанням робо!
чого часу і 2008 рік, як і
попередній, провести під
гаслом «Відпрацьовано!
му часу – гарантовану оплату!». Підбито підсумки огляду!
конкурсу на кращу профорганізацію зі здійснення гро!
мадського контролю за використанням і оплатою робо!
чого часу. Переможців і призерів нагороджено диплома!
ми і грошовими преміями. Ухвалено рішення продовжи!
ти конкурс у 2008 році. За рішенням виборних органів
профспілки працівникам повернуто незаконно утрима!
них або недоплачених коштів на загальну суму більше
ніж 35 млн грн. відповідно до пільг і соціальних гарантій,
передбачених Галузевою угодою і колективними догово!
рами...Ф

а
к

т
и

. 
П

о
д

ії
. 

Л
ю

д
и

.

Далі буде

ППрреесс&&
ккооннффееррееннццііяя

ГГооллооввии
ппррооффссппііллккии
ВВ..ТТККААЧЧООВВАА

щщооддоо
ссииттууааццііїї
ннааввккооллоо

ззааллііззннииччннооггоо
ттррааннссппооррттуу,,

22000077  рр..  

2008

НАШІ

ПАРТНЕРИ
міста Дніпропетровськ, Київ, Львів, Миколаїв, Одеса, Харків,
Херсон, Чернівці:

страхова компанія «Інтер8Поліс» – м. Дніпропетровськ, вул.
Гагаріна, 115; м. Київ, вул. Володимирська, 69; м. Львів, вул. Хіміч!
на, 4; м. Миколаїв, вул. Наваринська, 13!А; м. Одеса, вул. Транс!
портна, 3; м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56; м. Херсон, вул.
9 Січня, 32/30, оф. 213; м. Чернівці, вул. Головна, 122!А – знижка
50 % на обов’язкове страхування цивільно!правової відповідаль!
ності власників наземних транспортних засобів (20 % бонус!малус
+ 30 % знижка члену профспілки).

м. Київ:
квиткове агентство «Concert.ua» (приватне підприємство «В Ті!

кет») www.concert.ua – знижка 5 % від вказаної на сайті вартості
електронного квитка (не більше 5 квитків). На колективні замов!
лення знижка надається після особистого звернення за телефоном,
вказаним на сайті дисконтної програми профспілки.

м. Конотоп:
поліграфічні послуги, вул. Братів Радченко, 48 (відділ «Світ рек!

лами») – знижка 10 % на поліграфічні послуги.

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/). 

П
РЕЗИДИУМ Одесского дорожного
комитета профсоюза на заседании рас!

смотрел вопрос об осуществлении общест!
венного контроля за соблюдением трудо!
вого законодательства в хозяйстве перево!
зок регионального филиала «Одесская же!
лезная дорога» ПАТ «Укрзализныця».

Отмечено, что в Одесской, Шевченков!
ской, Херсонской и Знаменской дирекциях
и на проверенных станциях Правила внут!
реннего трудового распорядка согласова!
ны с выборными профорганами и утверж!
дены на конференциях трудовых коллекти!
вов. Однако необходимо отредактировать
некоторые пункты, в частности, касающи!
еся допуска к работе только после заключе!
ния трудового договора и уведомления об
этом органа исполнительной власти, отме!
ны перерывов для отдыха и питания в ноч!
ное время некоторым категориям работни!
ков.

В ряде случаев в Одесской и Шевченков!
ской дирекциях, на станции им. Т.Шевчен!
ко не доведены до сведения работников
издаваемые приказы об их приеме и
увольнении. На станциях Одесса!Сортиро!
вочная и Одесса!Порт, в Шевченковской,
Херсонской дирекциях не всегда произво!
дится полный расчет с работниками в день
увольнения.

В Одесской дирекции изданы приказы о
внесении изменений в штатные расписа!
ния станций, влекущие изменение сущес!
твенных условий труда, без соблюдения
двухмесячного срока предупреждения ра!
ботников. Также железнодорожники при!
влекались к работе в выходной день без
разрешения профкома. Такие факты вы!
явлены и на станции им. Т.Шевченко, кро!
ме того, здесь и на станции Черкассы не
производится оплата работникам за учас!

тие в проведении внезапных проверок в
выходные и праздничные дни, ночное
время.

Не соблюдаются обязательства колдого!
вора при установлении доплаты за допол!
нительный объем работы составителям по!
ездов станций Раздельная!Сортировочная.

В Херсонской дирекции 59 работникам
не предоставлены полностью ежегодные
отпуска, в итоге за 2013–2015 годы ими не
использовано 1308 календарных дней.
Отсутствует график отпусков для работ!
ников станций Акаржа, Барабой, Обход!
ная и Кодыма, на станциях Кулевча, Рау!
ховка, Карпово, а также им. Т.Шевченко
графики до сведения работников не до!
ведены.

Отмечены случаи переноса ежегодного
отпуска без согласования с профкомом и в
нарушение законодательства в Одесской и
Шевченковской дирекциях, на станции
Черкассы. Выявлены и другие нарушения –
не выплачиваются «отпускные» за три дня
до его начала, не согласовывается с работ!
никами за две недели письменно дата пре!
доставления отпуска.

При переводе и временном переводе на
другую работу, не обусловленную трудо!
вым договором, на станции Одесса!Порт
не всегда соблюдается требование законо!
дательства о согласии работника.

С билетными кассирами, у которых нет
нарушений трудовой дисциплины, конт!
ракты заключаются сроком на один год, а
не на пять лет.

Выборочная проверка режима работы
поездных диспетчеров Одесской дирек!
ции выявила нарушения в составлении
графиков работы, кроме того, штат не!
укомплектован, что приводит к сверхуроч!
ной работе.

Фактически отработанное время дежур!
ных по станциям Знаменской дирекции не
всегда соответствует табелю учета рабочего
времени, соответственно, не проводится и
оплата фактически выполненной работы.
Сверхурочная работа составителей поез!
дов станции Одесса!Порт в марте компен!
сирована предоставлением отгулов.

В некоторых структурных подразделени!
ях не всегда соблюдается законодательство
при привлечении работников к дисципли!
нарной ответственности. После проверок
работникам Херсонской дирекции оплаче!
ны технические занятия в нерабочее время
на сумму более 2 тыс. грн.

Организовывается дежурство в выход!
ные и праздничные дни на станции им.
Т.Шевченко, привлекаются к участию в се!
лекторных совещаниях в нерабочее время
и выходные дни без разрешения выборно!
го профоргана и без соответствующей
оплаты начальники и заместители началь!
ников станций.

Работникам Шевченковской дирекции
не всегда сохраняется средний заработок
за время прохождения медосмотра.

Президиум рекомендовал начальнику
Одесской дирекции рассмотреть материа!
лы о выявленных в ходе проверки наруше!
ниях и принять меры к их устранению, о ре!
зультатах проинформировать дорожную
профорганизацию до 1 июля т. г.

Председателям Знаменской, Шевчен!
ковской, Херсонской территориальных
профорганизаций необходимо установить
контроль за устранением нарушений тру!
дового законодательства и обязательств
колдоговора.

ВІДПРАЦЬОВАНОМУ ЧАСУ —
ГАРАНТОВАНУ ОПЛАТУ

Інформаційний 
день для профактиву
У

ФОРМАТІ відеоконференції 7 червня п. р. про!
ведено черговий інформаційний день для

представників усіх структур профспілки, зокрема,
присутніх у студії голів профорганізацій прямого
підпорядкування Раді.

Перед колегами виступили Голова профспілки
В.Бубняк, його перший заступник М.Сінчак і фахівці
Ради. Керівники висвітлили актуальну на даний час
профспілкову проблематику. Йшлося, зокрема, про
розвиток ситуації, пов’язаної з реалізацією головно!
го пункту вимог, висунутих правлінню ПАТ «Укр!
залізниця» президією Ради профспілки 13 травня п. р.,
– щодо суттєвого підвищення заробітної плати для
всіх працівників галузі. З розгляду цього най!
важливішого питання діалог з керівництвом ПАТ на!
разі триває.

Фахівці Ради ознайомили колег з роботою відді!
лів за напрямками діяльності.

ДО ТЕМИ
17 травня під час попереднього заходу із викори!

станням системи відеоконференцій інформацію про
актуальні питання діяльності в умовах сьогодення
надав заступник Голови профспілки О.Мушенок.

Про хід звітно!виборної кампанії у профспілко!
вих організаціях розповів завідувач відділу органі!
заційної і кадрової роботи О.Гнатюк. З питаннями
бухгалтерського обліку в профспілці та її організаці!
ях учасників ознайомила завідувач відділу фінансо!
вої роботи С.Прокоф’єва. Провідний спеціаліст від!
ділу економічної роботи, організації праці і заробіт!
ної плати О.Булавін надала дані з економічної ста!
тистики роботи ПАТ «Укрзалізниця» за перший
квартал п. р. Питання цьогорічного оздоровлення
залізничників та членів їхніх родин висвітлив в. о.
завідувача відділу соціально!трудових відносин
А.Єрмоленко.

Інф. «ВІСНИКА»

Створено об’єднану 
профорганізацію

філії «Центр з ремонту та експлуатації 
колійних машин» ПАТ «Укрзалізниця»

К соблюдению законодательства —
со всей ответственностью

В
УСТАНОВЧІЙ конференції об’єд!
наної профорганізації філії

«Центр з ремонту та експлуатації ко!
лійних машин» ПАТ «Укрзалізниця»
18 травня п. р. взяли участь 59 деле!
гатів від первинок підрозділів, які
увійшли до її складу.

У заході взяли участь перший за!
ступник Голови профспілки М.Сінчак
і керівник філії С.Серьогін, який роз!
повів про її роботу і відповів на запи!
тання профактивістів.

На початку роботи конференції
М.Сінчак навів її учасникам аргу!
менти, що зумовили потребу ство!
рення у філіях ПАТ об’єднаних проф!
організацій, найвагоміший серед
яких – необхідність укладення ко!
лективного договору і ведення соці!
ального діалогу. Також він поінфор!
мував присутніх про актуальні

профспілкові події, зокрема – про
незмінну позицію профспілки щодо
необхідності підвищення заробітної
плати залізничників не менше ніж на
20 %.

Конференція ухвалила рішення
про створення об’єднаної профорга!
нізації філії «Центр з ремонту та екс!
плуатації колійних машин» ПАТ
«Укрзалізниця». Її головою шляхом
таємного голосування обрано голову
профорганізації Південно!Західного
центру механізації колійних робіт
М.Шевчука.

Затверджено склад профкому з
19 осіб, обрано ревізійну комісію.

По завершенні конференції відбу!
лось перше засідання новообраного
профкому з розгляду низки організа!
ційних питань.

Інф. «ВІСНИКА»

«По требованию правовых инспекторов труда
Совета профсоюза в Одесской дорожной профор!
ганизации работникам станции Николаев!Грузо!
вой компенсировано почти 12 тыс. грн. за работу в
выходной день в ноябре 2015!го.

Доплачено также 1,2 тыс. грн. за неучтенное
время фактической работы при переходе на
зимнее время в ночь с 24 на 25 октября прошло!
го года сменным работникам станций Одесса!
Сортировочная и Одесса!Порт, а поездным дис!
петчерам Одесской дирекции доначислено 40,4
тыс. грн. заработной платы за первый квартал
2016!го», – сообщил ПРЕСС8ЦЕНТР Одесского
дорпрофсожа.

ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ
ФАКТ
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Наталья РАКОВИЧ,
главный правовой инспектор труда 

Совета профсоюза  в Одесской дорожной 
профорганизации
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ПІДСУМКИ 28 квітня відзначено Всесвітній день охорони  праці

Члены профсоюза первички Нижнеднепровской 
дистанции пути получили много полезной информации 

на тему «Психологические причины возникновения опасных
ситуаций и несчастных случаев на производстве».

Індекс споживчих цін  у квітні — 103,5%,  з почат!
ку року – 105,1 %. 

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

А
ДМІНІСТРАЦІЯ та профком ло!
комотивного депо Щорс регіо!

нальної філії «Південно!Західна за!
лізниця» приділяють значну увагу
поліпшенню умов праці та побуту.
Вже в цьому році закінчено роботи з
капітального ремонту чоловічих ду!
шових, що стало справжнім пода!
рунком для працівників до Всесвіт!
нього дня охорони праці. Для цього
знадобилося чимало часу та зусиль,
адже всі будівельні роботи викона!
но виключно власними силами. 

Тож тепер душові не лише зручні
й практичні, але й естетично офор!
млені.

Микола ЄРМАК,
голова профорганізації 

локомотивного депо Щорс

П
РОФКОМ лінійних станцій Козя!
тинської дирекції залізничних

перевезень регіональної філії «Пів!
денно!Західна залізниця» організу!
вав тематичний семінар!нараду з
профактивом і громадськими інспек!
торами, відповідні заходи проведено
і з активістами молодіжної ради. На
станціях і вокзалах велась роз’ясню!
вальна робота з профілактики трав!
матизму, надавались інформаційні
довідки в навчальних закладах.

У рамках заходів з нагоди Все!
світнього дня охорони праці фахівці
Козятинського теркому профспілки
взяли участь у проведенні міськ!
районного конкурсу «Кращий сані!
тарний пост» серед школярів (на
знімку). 

Ці змагання проводяться Това!
риством Червоного Хреста України
вже 15!й рік поспіль, а три останні
роки у програму змагань з ініціати!
ви теркому включено етап зі знання
правил безпеки громадян на заліз!
ничному транспорті та його об’єк!
тах. Цьогоріч змагалися 30 команд,
переможці отримали солодкі пода!
рунки від територіальної профорга!
нізації.

Микола КОМАР, 
голова профорганізації 

лінійних станцій 
Козятинської дирекції 

залізничних перевезень

У
ЦЕХАХ та на усіх околодках
Щорської дистанції колії регіо!

нальної філії «Південно!Західна за!
лізниця» проведено бесіди, зустрічі у
трудових колективах, виступи при!
четних фахівців та медичних праців!
ників. За підсумками весняного
огляду стану охорони праці відзна!
чено найкращі підрозділи та робочі
місця – другу колійну бригаду 4!го
околодку та переїзний пост (69 ко!
лія) станції Бахмач!Гомельський.

Ірина МЕЛЕШКО, 
інженер з охорони праці
Щорської дистанції колії

П
РОФКОМ Конотопської дистан!
ції колії регіональної філії «Пів!

денно!Західна залізниця» провів зу!

стріч з працівниками 10!го околод!
ку 4!ї виробничої дільниці станції
Дубов’язівка. Спілчан поінформо!
вано про важливі питання щодо до!
тримання правил техніки безпеки
при виконанні колійних робіт. Та!
кож відзначено, що виробниче при!
міщення знаходиться в задовільно!
му стані, а ось працівники все ще
занепокоєні неналежним забезпе!
ченням спецодягом, спецвзуттям та
спецрукавицями.

Профком організував відвідуван!
ня інваліда праці О.Білогая.

Валентина ДУБРОВА,
бухгалтер профкому 

Конотопської дистанції колії

Н
А СТАНЦІЇ Хутір!Михайлівський
регіональної філії «Південно!

Західна залізниця» про проведення
«Тижня охорони праці» вчасно поін!
формовано спілчан. Перевірено за!
безпечення працюючих спецодягом,
спецвзуттям та іншими ЗІЗ. Фахівця!
ми проведено цільові інструктажі з
охорони праці, лекції тощо. 

Відбувся також конкурс дитячого
малюнка «Охорона праці очима ді!
тей».

Олена РУДНЄВА,
інженер з охорони праці станції

Хутір!Михайлівський

В
ЕКСПЛУАТАЦІЙНО!РЕМОНТ!
НОМУ вагонному депо Коно!

топ регіональної філії «Південно!
Західна залізниця» під час «Тижня
охорони праці» проведено тради!
ційні щорічні заходи. Профком ор!
ганізував зустріч у колективі пункту
технічного обслуговування Бахмач з
приводу вшанування пам'яті загиб!
лого на виробництві працівника,
його родині надано матеріальну до!
помогу. Визначено й заохочено пе!
реможців конкурсів «Краще робоче
місце», «Кращий працівник з охо!
рони праці», «Краща виробнича
дільниця».

Ігор СІЛЬЧЕНКО,
інженер з охорони праці 

експлуатаційно!ремонтного
вагонного депо Конотоп

Д
ІТЛАХИ працівників Апосто!
лівської дистанції сигналізації

та зв’язку регіональної філії «При!
дніпровська залізниця» активно до!
лучилися до участі в конкурсі ма!
люнків «Охорона праці очима ді!
тей», організованому молодіжною
радою первинки. 

Безмежна дитяча фантазія знай!
шла втілення у творчих роботах. І
навіть найменший конкурсант –
трирічний О.Мажара – старався бу!
ти на рівні зі старшими. 

Усі учасники отримали від проф!
кому солодкі подарунки.

Тетяна РУДНЄВА, 
інженер, голова молодіжної ради

первинки Апостолівської
дистанції сигналізації та зв’язку

Н
А СТАНЦИИ Попасная регио!
нального филиала «Донецкая

железная дорога» организована
встреча железнодорожников с мед!
работниками, которые провели по!
знавательную и содержательную
лекцию о стрессах на рабочем мес!
те, их вреде и борьбе с ними, оказа!
нии первой медицинской помощи
при травматизме и других несчаст!
ных случаях.

На станции Рубежное профакти!
висты при поддержке специалиста
от администрации осмотрели со!
стояние рабочих мест и комнаты
приема пищи на посту ЭЦ, побесе!
довали с работниками.

Хорошей традицией стали еже!
годные встречи профактива со
школьниками, на которых ребятам
в целях профилактики травматиз!
ма рассказывается о мерах без!
опасности на железнодорожных
путях.

Галина КОВЫЖЕНКО, 
председатель профорганизации

станции Попасная

Н
А ЗАСІДАННІ профкому мотор!
вагонного депо Люботин регіо!

нальної філії «Південна залізниця»
розглянуто стан та гострі питання
охорони праці. 

Також проведено нараду з керів!
никами на тему: «Психологічні при!
чини виникнення небезпечних си!
туацій та нещасних випадків на ви!
робництві», працівникам проде!
монстровано тематичні відеофіль!
ми. 

За участі комісії профкому з охо!
рони праці відбулися цільові пере!
вірки на робочих місцях та конт!
рольна – щодо усунення заува!
жень з підготовки господарства до
роботи влітку та виконання захо!
дів за підсумками весняної пере!
вірки.

Віктор БЕЗРУКАВИЙ,
помічник начальника 

моторвагонного депо Люботин 
з охорони праці

П
ІД ЧАС «Тижня охорони праці»
в усіх залізничних структурних

підрозділах Шевченківського регі!
ону проведено комплексні обсте!
ження і цільові перевірки стану
охорони праці. Випущено тематич!
ні профспілкові вісники, листівки,
відбулись зустрічі з трудовими ко!
лективами. Для голів профоргані!
зацій та фахівців з охорони праці
проведено відеоконференцію. Тех!
нічна інспекція праці взяла участь у
проведенні весняного огляду охо!
рони праці, бесідах з працівниками
Шевченківської дистанції колії ре!
гіональної філії «Одеська залізни!
ця», перевірці стану утримання
турних вагонів КМС!129 на станції
Цвіткове.

Ян ВАВЕР,
технічний інспектор праці 

Ради профспілки в Одеській 
дорожній профорганізації

У
ДИСТАНЦІЇ електропостачан!
ня Нижньодніпровськ!Вузол

регіональної філії «Придніпровсь!
ка залізниця» проведено «День
трудового права», бесіди та лекції,
продемонстровано відеоролики з
актуальних проблем охорони пра!
ці і промислової безпеки. З ініціа!
тиви молодіжної ради первинки
організовано конкурс дитячих ма!
люнків «Охорона праці очима ді!
тей», всі учасники якого отримали
подарунки.

Ірина ТИМОШЕНКО,
інженер з охорони праці,
голова молодіжної ради

первинки дистанції 
електропостачання 

Нижньодніпровськ!Вузол

Г
ОЛОВА первинки Криворізької
пасажирської вагонної дільниці

регіональної філії «Придніпровсь!
ка залізниця» Р.Таран вручив наго!
роду бригадиру цеху з ремонту об!
ладнання Г.КАРКОС (на знімку) за
перше місце у традиційному
огляді!конкурсі на кращого праців!
ника з охорони праці, який щороку
проводиться у структурному під!
розділі до Всесвітнього дня охоро!
ни праці. 

Друге місце посіла начальник по!
їзда Т.Бреус, яка створила в своїй
поїзній бригаді безпечні та комфор!
тні умови праці. Окрім слів подяки,
переможці отримали і матеріальне
заохочення.

Людмила КОВАЛЕНКО,
провідний інженер 

з охорони праці 
Криворізької пасажирської 

вагонної дільниці

В
ЛОКОМОТИВНОМУ депо Ко!
нотоп регіональної філії «Пів!

денно!Західна залізниця» прове!
дено огляд стану охорони праці і
виробничої санітарії. Особливу
увагу приділено своєчасному та
якісному виконанню запланованих
комплексних заходів щодо досяг!
нення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробни!
чого середовища, вчасному про!
ходженню медоглядів. Під час
огляду було проведено 23 перевір!
ки, виявлено 109 порушень, вида!
но 7 приписів, заборонено експлу!
атацію 11 машин. За результатами
вжито необхідних заходів з усунен!
ня недоліків.

Віктор ПУШКО,
голова профорганізації 

локомотивного депо Конотоп

Донецька (Лиман) 5139,5 4898,5
Львівська 5417,1 5179,0
Одеська 5181,8 5288,2
Південна 5291,0 5219,9
Південно!Західна 5388,1 5212,6
Придніпровська 5392,9 5242,5
По залізницях 5319,9 5198,6

Залізниця З початку
2016 рокуКвітень

У літопис профспілки•
З

А БАГАТОРІЧНУ плідну роботу щодо захисту со!
ціально!економічних прав та інтересів членів

профспілки нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

СЕМИНІНУ Людмилу Іванівну – голо!
ву Знам’янської територіальної

профорганізації;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

КУРИЛЕНКО Євгенію Вікторівну – за!
ступника завідувача фінансового від!

ділу дорпрофсожу Придніпровської
залізниці;
СКІБУ Володимира Анатолійовича – голову проф!
організації моторвагонного депо Одеса!Застава І;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ГІЛКУ Сергія Сергійовича – технічного інспектора
праці Ради профспілки у дорожній профорганізації
Одеської залізниці;
КОЦАБУ Михайла Васильовича – голову профор!
ганізації локомотивного депо ім. Т.Шевченка;
САВАРЧУКА Миколу Степановича – голову
профорганізації Хмельницької вагонної дільниці.

Від номера
до номера•

ІХ Спартакіада 
залізничників

Ц
Е ТРАДИЦІЙНЕ галузеве спортивне свято цьо!
горіч присвячено 70!річчю з дня народження

Георгія Кірпи.
Керівництво ПАТ «Укрзалізниця» та Рада проф!

спілки ухвалили спільну постанову про проведення
ІХ Спартакіади залізничників.

Змагання залізничників триватимуть з 25 травня
по 7 серпня п. р. з семи видів спорту – армспорту,
гирьового спорту, міні!футболу, волейболу, на!
стільного тенісу, шахів, шашок – у три етапи. Пер!
ший проходитиме у дирекціях залізничних переве!
зень, другий – у регіональних філіях. Фінальні зма!
гання відбудуться 5–7 серпня у Харкові на базі фіз!
культурно!спортивного клубу «Локомотив» ім. Ге!
роя України Г.Кірпи» регіональної філії «Південна
залізниця».

Затверджено склад організаційного комітету
«Укрзалізниці», до якого увійшли і представники
нашої профспілки.

У регіональних філіях буде створено дорожні
оргкомітети для проведення перших двох етапів
Спартакіади.

Андрій ЄРМОЛЕНКО,
в. о. завідувача відділу 

соціально!трудових відносин 
та побутової роботи Ради профспілки

Щодо об'єктивного розгляду
питання створення філії

«Медіацентр «Магістраль» 
і долі дорожніх газет

П
РАВЛІННЯ ПАТ «Укрзалізниця» 26 квітня
2016 року видало наказ № 329 «Про утворення

робочої групи», яким затверджено склад робочої
групи з опрацювання питання об'єднання періо!
дичних видань регіональних філій у філію «Медіа!
центр «Магістраль».

З метою об'єктивного розгляду зазначеного пи!
тання, забезпечення представництва інтересів тру!
дових колективів профспілка залізничників і
транспортних будівельників України запропону!
вала включити до складу робочої групи головних
редакторів дорожніх газет і голів дорожніх проф!
організацій. Відповідного листа за підписом Го!
лови профспілки В.Бубняка направлено 31 травня
п. р. на адресу керівництва правління ПАТ «Укр!
залізниця».

Цьогорічний День охорони праці у відповід!
ності до рекомендацій Міжнародної органі!
зації праці пройшов під гаслом: «Стрес на
робочому місці: колективний виклик». 

ФФооттоо  ННааттааллььии  ССЕЕРРЫЫХХ
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Середня зарплата працівників (грн.)
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«Під час проведення інформацій!
ного дня для голів первинок голова
Криворізької територіальної профорга!
нізації А.Нестеренко поінформував про
заходи, яких вживає Рада профспілки
щодо укладення колдоговору з ПАТ
«Укрзалізниця», підвищення заробітної
плати залізничникам, а також забезпе!
чення працівників спецодягом, спецвзут!
тям та іншими засобами індивідуального
захисту, матеріалами тощо. Заступник
голови дорожньої профорганізації – го!
ловний технічний інспектор праці Ради
профспілки на Придніпровській залізни!
ці А.Лейко та завідувач відділу оргмасо!
вої роботи дорпрофсожу В.Романенко
ознайомили учасників з ходом звітно!
виборної кампанії в первинках», – пові!
домив правовий інспектор праці Ради
профспілки на Придніпровській залізни!
ці Володимир КОРОСТЕЛЬОВ.

«Отличный подарок получили же!
лезнодорожники станции Сумы регио!
нального филиала «Южная железная до!
рога» – отремонтированный пешеход!
ный переход от остановочной платфор!
мы «85 км» до своих садовых участков.
Теперь по переходу можно не только
безопасно ходить, а и перевозить хозяй!
ственные тележки. Как отмечают наши
дачники, а это в основном пенсионеры,
работать на участках стало веселее, ведь
чувствуется неравнодушие и забота», –
поделился заместитель председателя со!
вета ветеранов Сумской дирекции же!
лезнодорожных перевозок Анатолий
РЕЗНИЧЕНКО.

«У козятинському парку поблизу
вокзалу 1 червня лунала музика, гучні
оплески та дзвінкий дитячий сміх – це

колектив будинку науки і техніки станції
Козятин за сприяння профкому дирек!
ції влаштував справжнє свято для дітей
залізничників. Малеча брала участь в
естафетах, малювала, співала і танцю!
вала, а юні вокалісти з гуртків влашту!
вали чудовий концерт. Кожен з дітлахів
отримав солодкі призи», – написала ке!
рівник БНіТ Козятинської дирекції за!
лізничних перевезень Наталія СТРИ8
ЖАЛКІВСЬКА.

«Наша лиманська земля виховала
багатьох залізничників. І сьогодні нам,
корінним мешканцям, приємно, що са!
ме у нашому місті розташувалася Крас!
нолиманська філія ПАТ «Укрзалізниця»
та ще й профспілкова громада. Ветера!
нів і працівників завжди цікавлять по!
дії, що відбуваються в галузі й у проф!
спілці, тому кожен номер «ВІСНИКА»
ми читаємо, як!то кажуть, від «А» до
«Я». Особливо пишаємося нашими
земляками, про яких пишуть у проф!
спілковій газеті, адже багатьох з них
знаємо особисто», – написав у листі
наш громадський кореспондент Віктор
МАСЛІЙ.

«У бібліотеці моторвагонного де!
по Королеве регіональної філії
«Львівська залізниця» постійними чита!
чами є і діти, і дорослі – наші спілчани,
адже саме тут, у затишку, вони отриму!
ють корисну й цікаву літературу. Завіду!
вач бібліотеки М.Дементьєва задоволе!
на своєю роботою, а особливо тим, що
про книгосховище дбають – створено
добрі умови, фонд поповнюється нови!
ми надходженнями, тому і відвідувачів
вистачає», – поділився наш постійний
дописувач, громадський кореспондент
«ВІСНИКА», водій Мукачівського буді!
вельного управління № 5 Іван КОЗАК.

Для спілчан та членів їхніх родин
профком Головного інформаційно!об!
числювального центру ПАТ «Укрзалізни!
ця» зробив чудовий подарунок – органі!
зував подорож мальовничими куточка!
ми Закарпаття. «Ми побували на озері
Синевір, помилувалися краєвидами Му!
качевого та відкрили для себе багато
прекрасних місць, які славляться своєю
історією та зачаровують весняними пей!
зажами», – поділилася провідний
інженер!технолог, голова первинки
ГІОЦ Алла КОВТУН.

Фото надано профкомом

Передал
эстафету…

Б
ОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ из
сорокалетнего трудового

стажа А.Хашимов возглавлял
первичку Одесского строи!
тельно!монтажного эксплуа!
тационного управления. За это
время ему удалось сделать не!
мало: выполняются преду!
смотренные колдоговором со!
циальные гарантии, работни!
ки и пенсионеры всегда чувст!
вуют поддержку, защиту и по!
мощь профкома по всем во!
просам.

Именно за принципиаль!
ность, умение сплотить кол!
лектив, принять правильное
решение, высокие моральные
и деловые качества коллектив
столько лет доверял А.Хаши!
мову возглавлять профорга!
низацию.

Добросовестная работа
Александра Анатольевича по
защите прав и интересов чле!
нов профсоюза отмечена По!
четным знаком «За заслуги пе!
ред профспілкою» и другими
наградами профсоюза.

На отчетно!выборной кон!
ференции первички Одесско!
го СМЭУ он передал эстафету
вновь избранному председа!
телю профорганизации – ин!

женеру по нормированию
труда О.Савицкой.

Галина ПЕРХАЛЮК,
ведущий специалист

Одесского дорпрофсожа

Згуртовані...

У
КОНОТОПСЬКІЙ дистан!
ції електропостачання

трудяться 65 молодих праців!
ників до 28 років – дружній та
згуртований колектив одно!
думців, які вміють продуктив!
но працювати і відпочивати.
Головою молодіжної ради на
звітно!виборній конференції
обрано електромеханіка
О.Глушан, заступником –
електромонтера І.Облакевича.
Плани на майбутнє у молодіж!
них лідерів уже є, в першу чер!
гу – співпраця з профкомом та
активом з питань, де необхід!
на ініціативність, наполегли!
вість та відповідальність.

На конференції обговорено
найважливіші теми, які хвилю!
ють молодь, а також вислов!
лено побажання частіше про!
водити змістовні культурно!
масові заходи. Новий склад
молодіжної ради обіцяє вико!
нувати взяті на себе зо!
бов’язання.

Лідія ДЕРКАЧ,
голова профорганізації
Конотопської дистанції

електропостачання

Держим планку

К
ОНФЕРЕНЦИЯ молодеж!
ного совета Криворожской

территориальной профорга!
низации проходила при учас!
тии специалистов дорпрофсо!
жа Приднепровской магист!
рали и теркома. Молодежный
совет отчитался о проделан!
ной работе с 2013 по 2016 год,
и, по оценкам делегатов, под!
твердил свой статус лучшего
на дороге.

Молодежным лидером из!
брана инженер Криворож!
ской проектно!сметной груп!
пы К.Измайлова, заместителя!
ми – инженер информацион!
но!вычислительного центра
Л.Кулишова и инженер Кри!
ворожской дистанции пути
Ю.Дорогова. Теперь новому
составу молодежного совета
необходимо не только надеж!
но удерживать планку, но и
поднимать ее на новые высо!
ты. Молодежь убеждена, что
избранные ребята будут про!
являть активность и вопло!
щать в жизнь интересные и
новые идеи.

Раиса БОРИСЕНКО,
инженер, председатель

молодежного совета
профорганизации аппарата

Криворожской дирекции
железнодорожных

перевозок

Не медлим, чтобы
больше успеть

П
ОДВОДЯ ИТОГИ работы за
отчетный период, предсе!

датель молодежного совета
Купянской территориальной
профорганизации М.Желто!
брюх отметил, что основное
внимание уделялось профи!
лактике правонарушений, ак!
тивизации профсоюзного мо!
лодежного движения, под!
держке молодых семей, в час!
тности, контролировалось со!
блюдение норм колдоговора,
а также выплата материаль!
ной помощи профкома при
рождении ребенка. Много
сделано и для формирования
здорового образа жизни. Мо!
лодые работники принимали
участие в туристических поез!
дках, спортивных соревнова!
ниях, выступлениях художест!
венной самодеятельности.

Делегаты вновь избрали
своего лидера на новый срок.
И, не откладывая на потом, ак!
тивисты уже запланировали
проведение семинара для
председателей молодежных
советов первичек региона.

Наталья БРОСЕНКО,
и. о. заместителя 

председателя Купянской
территориальной

профорганизации

Визначено
кращих авторів

П
РЕС!ЦЕНТР дорпрофсожу Півден!
ної магістралі підбив підсумки

конкурсу на кращих авторів «Вісника
дорпрофсожу», який тривав у 2015
році.

Вісник дорожньої профорганізації
Південної залізниці виходить щотижня
у газеті «Южная магистраль». Загалом
протягом минулого року вийшло дру!
ком 48 випусків, у яких опубліковано
180 текстових та 179 фотоматеріалів. Їх
автори — профпрацівники й активісти,
молодь і ветерани, журналісти і поза!
штатні кореспонденти.

Головною винагородою відзначено
заступника голови Полтавської тери!
торіальної профорганізації П.Ткаченка
за актуальність матеріалів та актив!
ність. Ще двома преміями заохочено
прес!центри Харківського та Сумсько!
го теркомів. Окремо за висвітлення
молодіжної тематики відзначено інже!
нера локомотивного депо Основа, го!
лову молодіжної ради Харківської те!
риторіальної профорганізації С.Гав!
рилка. Нагороди отримали також ще
24 дописувачі і фотографи «Вісника
дорпрофсожу».

Профспілкове життя триває і щодня
надає нові теми для дописів: звіти і ви!
бори в профспілці, соціальний і право!
вий захист спілчан, охорона праці, мо!
тивація профспілкового членства, єд!
ність профспілки та безліч інших. Тому
президія дорпрофсожу вирішила про!
довжити конкурс і в 2016 році.

ПРЕС8ЦЕНТР
дорпрофсожу Південної магістралі

Дякуємо!
П

РИЄМНО було отримати привітан!
ня з нагоди Дня журналіста, який

відзначався 6 червня, від голови Козя!
тинської територіальної профоргані!
зації А.ВІЛЬЧИНСЬКОГО та начальни!
ка Козятинської дирекції залізничних
перевезень регіональної філії «Півден!
но!Західна залізниця» В.БУЦЕРОГИ.

Щиро вдячні за повагу до профспіл!
кової газети!

ГЛАВНАЯ ТЕМА 2016!го — ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

Роз’яснення

Ч
УДОВУ патріотичну виставку організували адміністрація й проф!
ком станції Лебединська регіональної філії «Південна залізниця»

і розмістили її у залі очікування, щоб кожен бажаючий міг помилува!
тися дитячою творчістю. А експонатами стали роботи дітей та онуків
залізничників на тему «Хай несе радість кожна мить рідній Україні».

Дітлахи наввипередки кинулися малювати, вишивати, виготовля!
ти свої неповторні шедеври – із паперу, пластиліну, бісеру... Крім ви!
робів, зроблених дитячими рученятами, окремий куточок присвяче!
но захисникам нашої вітчизни, адже і дітвора, і весь наш колектив
пишається ними і всіляко підтримує.

Найкраща подяка – це численні відгуки пасажирів, які із захоплен!
ням розглядають експозицію та фотографуються на її фоні. А всіх
юних учасників, які вклали частинку серця у свої витвори, профком
пригостив солодощами.

Тетяна ЧУЙКО, квитковий касир, 
заступник голови профорганізації станції Лебединська

ППППооооддддааааррррууууннннккккииии    ————    
ззззаааа    ммммааааллллююююннннккккииии

Свято, створене дітьми

Надано спільне роз’яснення
щодо забезпечення 

соціальними пільгами 
і гарантіями працівників

новостворених філій 
ПАТ «Укрзалізниця».

Н
А АДРЕСУ начальників регіональ!
них філій, філій та підрозділів То!

вариства, а також дорожніх, територі!
альних, об’єднаних і первинних проф!
організацій 24 травня п. р. спрямова!
но відповідну спільну телеграму (№
Ц!2/3!1/804!16; № 80/Цпроф) керів!
ництва «Укрзалізниці» і Ради проф!
спілки такого змісту:

«У зв’язку зі створенням ряду нових
філій Публічного акціонерного товарис!
тва «Українська залізниця» та з метою
збереження виробничої стабільності в
галузі, забезпечення соціального захис!
ту працівників та пенсіонерів Товарист!
ва на належному рівні роз’яснюємо, що
за працівниками, які увійшли до складу
новостворених філій, на таких же умо!
вах, як і для працівників регіональних
філій, до укладення колективного дого!
вору ПАТ залишається право на:

забезпечення путівками в санаторії!
профілакторії, пансіонати, бази відпо!
чинку, дитячі оздоровниці, в т. ч. галу!
зеві, на умовах взаєморозрахунків;

користування культурно!освітніми
закладами, фізкультурно!спортивними
об’єктами тощо;

перебування на квартирному обліку
(в контрольних списках) у вузлових
чергах або за їх відсутності в підрозді!
лах ПАТ «Укрзалізниця», зі збережен!
ням дати постановки на квартоблік, та
забезпечення їх житлом встановленим
порядком».

ДО  УВАГИ!

ІНФОРМАЦІЙНА  РОБОТА

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е!mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

Профкоми подбали про по!
дарунки для юних художників –
фарби, пензлики, олівці та аль!
боми.

У
КОНКУРСІ дитячої творчості
«Охорона праці очима ді!

тей», організованому Шевченків!
ським теркомом профспілки і
керівництвом дирекції заліз!
ничних перевезень, взяли участь
діти не лише місцевих за!
лізничників, а й з лінійних станцій
– Черкас, Христинівки тощо.

ПРЕС8ЦЕНТР
Шевченківського 

теркому профспілки


