
«За поданням правового інспектора пра�
ці Ради профспілки у дорожній профоргані�
зації Південної залізниці Тетяни Голу�
бицької (Полтавський терком) скасовано
неправомірний наказ про притягнення до
дисциплінарної відповідальності начальни�
ка поїзда Полтавської вагонної дільниці фі�
лії «Пасажирська компанія».

Загалом за дев’ять місяців 2017 року на
вимогу правового інспектора Т.Голубиць�
кої скасовано сім виданих з порушеннями
наказів про притягнення до дисциплінар�
ної відповідальності, завдяки чому праців�
никам повернуто 2,5 тис. грн. неправомір�
но утриманих коштів», – повідомив ПРЕС�
ЦЕНТР Полтавського теркому проф�
спілки.
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ДДДД Хроніка подій

11 жовтня за участі Голови
профспілки В.Бубняка та члена
правління ПАТ «Укрзалізниця»
Ж.Марчека відбулась нарада
щодо розвитку ПНПФ «Магіст�
раль».

12–13 жовтня провідний спеціа�
ліст відділу економічної роботи,
організації праці і заробітної
плати О.Булавін вивчала стан
нормування праці в бахмацьких
вагонному депо і колійній ма�
шинній станції, 18–19 жовтня –
у лиманських дистанції колії та
вагонному депо, 24 жовтня – у
рівненських дирекції залізнич�
них перевезень і будівельно�
монтажному експлуатаційному
управлінні.

17 жовтня Голова профспілки
В.Бубняк, його перший заступ�
ник О.Мушенок та голови до�
рожніх профорганізацій взяли
участь у зустрічі з в. о. Голови
правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцовим, членом правління
Ж.Марчеком і директором з еко�
номіки та фінансів А.Рязанцевим
(стор. 1).

18–19 жовтня проведено виїз�
ний день Ради профспілки на
Лиманському вузлі регіональної
філії «Донецька залізниця»
(стор. 2).

18–20 жовтня головний техніч�
ний інспектор праці Ради проф�
спілки В.Дорошенко вивчав стан
виконання зобов’язань за кол�
договором з питань охорони
праці у філії «Дарницький ваго�
норемонтний завод».

19–20 жовтня Голова профспіл�
ки В.Бубняк взяв участь у засі�
данні Ради із залізничного транс�
порту держав�учасниць Спів�
дружності.

23 жовтня завідувач відділу ор�
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк провів нараду через
систему відеоконференцій
профспілки з питань забезпечен�
ня спілчан новими електронни�
ми профспілковими квитками.

23–25 жовтня правовий інс�
пектор праці Ради профспілки
М.Абрамова вивчала стан до�
тримання законодавства про
працю у філії «Українська заліз�
нична швидкісна компанія».

24–26 жовтня головний право�
вий інспектор праці Ради проф�
спілки М.Бєльченко вивчав стан
дотримання трудових прав та
соціальних гарантій працівників
у виробничих підрозділах Запо�
різького вузла регіональної філії
«Придніпровська залізниця».

25 жовтня у рамках спільного з
МОП проекту відбувся заключ�
ний тренінг на тему «Удоскона�
лення навичок проведення про�
філактичних заходів на робочих
місцях щодо зменшення стигми
та дискримінації у зв’язку з ВІЛ»,
у якому взяли участь представ�
ники профспілки.

26 жовтня заступник завідувача
відділу організаційної і кадрової
роботи Л.Нестеренко перевіри�
ла стан роботи з організаційно�
кадрових та інформаційних пи�
тань у первинках житомирських
дистанцій колії і сигналізації та
зв’язку.

26 жовтня фахівці Ради проф�
спілки взяли участь у семінарі з
питань профспілкової діяльності
об’єднаної профорганізації філії
«Центр з ремонту та експлуатації
колійних машин».

26–27 жовтня відбувається засі�
дання Молодіжної ради проф�
спілки та профспілкове навчання
голів (заступників голів) молодіж�
них рад профспілки, дорожніх і
територіальних профорганізацій.

4 листопада — День залізничника

Соціальний діалог: непростий, але важливий
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ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Дорогі колеги, спілчани!
Щиро вітаю всіх вас із професійним святом.
Цей день об’єднує не одне покоління людей,

які обрали своєю професією непросту, але по�
чесну й відповідальну працю на сталевих магіс�
тралях. Нерозривний зв’язок між наставника�
ми і молодими трудівниками, збереження тра�
дицій, вагомий пакет соціальних гарантій, по�
стійний розвиток і прагнення до вдосконалення
– принципові засади, які десятиліттями підтри�
мують високий авторитет залізничної галузі.

Наша профспілка тримає руку на пульсі усіх
змін і перетворень, що відбуваються сьогодні, і продовжує виконувати
своє головне завдання – підтримувати гідний рівень соціального захисту
і примножувати напрацьовані здобутки.

Бажаю вам міцного здоров’я, нових професійних звершень, впевне�
ності у майбутньому, миру і злагоди в кожній оселі.

З повагою Вадим БУБНЯК, Голова профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України

Шановні колеги!
Вітаю вас із Днем залізничника України!
Робота залізничників – складна й відповідальна. Ви – кожен

на своєму місці – щодня забезпечуєте комфортні подорожі для
тисяч пасажирів, безпечні перевезення вантажів. Ви завзято й
професійно працюєте за будь�якої погоди та обставин. Ми всі
усвідомлюємо, наскільки корисна й необхідна ця робота для
кожного жителя нашої країни.

Мої щирі вітання і ветеранам залізниці, адже ваші мудрі пора�
ди та багатий професійний досвід – невичерпне джерело для
нових ідей.

Зараз всі ми зсередини бачимо глобальні структурні зміни в
галузі. Перед ПАТ «Укрзалізниця» стоять надскладні завдання, і від того, як ми разом з ни�
ми впораємося, залежить подальший розвиток і галузі, і економіки держави загалом. Спо�
діваюся на вашу підтримку, підтримку Уряду й представників бізнесу, які дійсно хочуть якіс�
них перетворень у ПАТ «Укрзалізниця».

З нагоди свята бажаю вам міцного здоров’я, дружньої підтримки та родинного затишку!
З повагою Євген КРАВЦОВ,

в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»

Із професійним святом, колеги!

У рамках соціального діалогу
Голова профспілки В.Бубняк,

його перший заступник 
О.Мушенок та голови дорожніх
профорганізацій 17 жовтня п. р.

зустрілися з в. о. Голови 
правління ПАТ «Укрзалізниця»

Є.Кравцовим, членом правління
Ж.Марчеком та директором 
з економіки та фінансів ПАТ

А.Рязанцевим

Складні питання 
чекають вирішення
З

АСІДАННЯ двох професійних секцій –
працівників автоматики, телемеханіки та

зв’язку й господарства електрифікації та
електропостачання проведено Радою проф�
спілки 12 жовтня п. р. Їх учасники отримали
нагоду обговорити нагальні проблеми з пер�
шими заступниками директорів відповідних
департаментів: автоматики та телемеханіки –
А.Назаровим, електропостачання – В.Бор�
зенковим.

У діалозі з представниками «Укрзалізниці»
йшлося про роботу у 2017�му і плани на на�
ступний рік, подальшу структуру госпо�
дарств, можливі її зміни та інші питання, які
турбують трудові колективи.

Я
К ЗАЗНАЧИВ В.Бубняк, такі зустрі�
чі є знаковими заходами, і проф�

спілка ініціює їх для вирішення нагаль�
них гострих питань. Тож і зараз її не�
обхідність спричинена складною ситу�
ацією та соціальною напругою у трудо�
вих колективах.

На зустрічі, яка відбулась за ініціа�
тиви профспілки, її представники по�
рушили ті актуальні питання, вирі�
шення яких вимагають залізничники і
від профспілки, і від адміністрації.

Найперше з них – це підвищення
заробітної плати. Додаткова премія,
яка введена керівництвом «Укрзаліз�
ниці» як оперативний і тимчасовий
захід для утримання в галузі праців�
ників гостродефіцитних професій, є
вагомою мотивацією, але через не�
прозорість і незрозумілість принципів
її нарахування викликає нерозуміння і
скарги у колективах. До того ж, через
низьку заробітну плату та важкі умови

праці ті професії, які зараз не вважа�
ються дефіцитними, можуть стати та�
кими вже за кілька місяців. Тому
профспілка наполягає, що підвищен�
ня має стосуватися всіх працівників
галузі.

Інша важлива вимога профспілки –
це підвищення суми добових витрат
залізничникам при відрядженні, ос�
кільки наявна не задовольняє навіть
частини потреб.

Також йшлося про необхідність
прискорити роботу над проектом ко�
лективного договору ПАТ «Укрзаліз�
ниця», але, як неодноразово наголо�
шено при зустрічі, не за рахунок його
якості та наповненості. Адже колек�
тивний договір ПАТ «Укрзалізниця»
не має програвати чинним Галузевій
угоді та колдоговорам залізниць.

Серед гострих проблем, на вирі�
шенні яких принципово наполягає
профспілка, – відсутність у молоді мо�

тивації працювати на залізниці, забез�
печення житлом, побудова чіткого
механізму для оздоровлення заліз�
ничників та ветеранів галузі, при�
дбання дитячих новорічних подарун�
ків, розвитку спортивного руху і ху�
дожньої самодіяльності тощо.

Відзначено і недостатню забезпече�
ність залізниць і виробничих підрозді�
лів матеріалами й запчастинами, не�
обхідність бронювання залізничних
квитків для працівників галузі, розви�
ток соціальних програм.

Представники профспілки запро�
понували зараховувати до стажу ро�
боти час навчання працівників галузі у
профільних навчальних закладах, на�
дання залізничним підприємствам
можливості бронювання своїх війсь�
ковозобов’язаних працівників.

Є.Кравцов запевнив, що усі пропо�
зиції профспілки буде взято до уваги.
Відділ інформації Ради профспілки

Стор. 2
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мера в типографію

стало відомо, що протокол
за підсумками зустрічі,
проведеної 17 жовтня, під�
писано Головою профспіл�
ки В.Бубняком, в. о. Голови
правління ПАТ «Укрзаліз�
ниця» Є.Кравцовим та чле�
ном правління Ж.Марче�
ком, і деякі його пункти
вже почали втілюватися в
життя.

Так, вирішено встанови�
ти з 1 жовтня п. р. розмір
добових витрат при відряд�
женні працівників Товарис�
тва в межах України
150 грн. (відповідне рішен�

ня ухвалено на засіданні
правління ПАТ 24 жовтня 
п. р.), завчасно виділити
новорічні подарунки дітям
залізничників до дня Свято�
го Миколая, провести взає�
морозрахунки між філіями
за надані працівникам і пен�
сіонерам путівки в оздо�
ровчі заклади та перераху�
вання первинним профор�
ганізаціям новостворених
філій коштів на культурно�
масову, фізкультурну та
оздоровчу роботу в розмі�
рах, передбачених Галузе�
вою угодою й колдогово�
рами.

Крім того, ухвалено рі�

шення забезпечувати
оздоровлення працівни�
ків, членів їхніх сімей та
ветеранів незалежно від
місця роботи (філії, регіо�
нальні філії) та фінансу�
вання у повному обсязі ви�
трат на утримання галузе�
вих оздоровчих закладів,
здешевлення вартості путі�
вок та дитячого оздоров�
лення. Механізм співпраці
з цих питань буде розроб�
лено спільно адміністра�
цією та профспілковими
органами.

Щодо тарифних ставок і
посадових окладів праців�
ників ПАТ – вирішено на�

Протокол в діїДО  ТЕМИ дати розрахунки кількох
варіантів їх підвищення і на
підставі цього провести до�
даткові консультації. Такі
розрахунки вже надано, і
переговори з цього приво�
ду розпочато 24 жовтня.
Також спільно опрацьову�
ватиметься питання вклю�
чення періоду навчання у
вишах до стажу роботи,
який дає право на отриман�
ня надбавки за вислугу ро�
ків.

На будівництво та рекон�
струкцію житла у 2017�му
буде виділено не менше
100 млн грн., у 2018 році –
не менше 250 млн грн., про
це свідчить відповідний
пункт документа.

Передплата на «ВІСНИК»

на 2018 рік триває 

до 30 листопада
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Закінчення. Початок на 1�й стор.

Б
ІЛЬШІСТЬ ПИТАНЬ, порушених члена�
ми секцій, спільні для обох господарств.

В першу чергу – це низька заробітна плата
та пов’язана з нею плинність кваліфікова�
них кадрів. При цьому нарахування додат�
кової премії робітникам гостродефіцитних
професій, встановленої ПАТ «Укрзалізни�
ця», не допомагає у її вирішенні, навпаки,
це стало, за словами учасників «кісткою,
кинутою поміж людей» через вибірковість
та відсутність конкретних критеріїв нараху�
вання. У трудових колективах зростає на�
пруженість і навіть спалахують скандали.

Іншою спільною для обох господарств
проблемою є відволікання працівників на
виконання робіт, не пов’язаних з їхніми
безпосередніми обов’язками, наприклад,
прибирання платформ чи смуг відведення,
контроль за посадкою пасажирів тощо. Ці
роботи не передбачені трудовим догово�
ром і не лишають працівникам часу на по�
точну роботу, що є грубим порушенням
правил технічної експлуатації залізниць.
Згадувалися навіть випадки, коли людей
направляли на роботи, що вимагають ква�
ліфікації або обладнання, яких вони не ма�
ють: лісорубні, розчищення завалів тощо.

І зв’язківці, й енергетики стикаються зі

значними незручностями через скасування
службових транспортних вимог форм 3 та
6�А, адже їх робота пов’язана з постійними
виїздами на лінію. Нова система забюро�
кратизована, за словами членів секції, не�
зручна, вимагає від працівників додатко�
вих витрат часу, і через це вони часто зму�
шені самостійно оплачувати проїзд за
службовими потребами без будь�якої
компенсації або використовувати примісь�
кі квитки форми 4 (за особистими потре�
бами), сплачуючи відповідний податок.
Проблема посилюється браком автотранс�
порту для доставки працівників до місць
виконання робіт.

Серйозно постає питання нестачі запас�
них частин, інструментів, деталей, матеріа�
лів для виконання безпосередніх обов’яз�
ків: працівники обох господарств незадо�
волені постачанням, тож профсекції звер�
нулися до керівництва відповідних депар�
таментів з пропозицією проаналізувати за�
безпечення потреб виробничих підрозділів.

Схожа ситуація і зі спецодягом, спецвзут�
тям та наповненням аптечок. Особливо
скаржилися енергетики, адже подекуди

спецодяг не витримує жодної критики і є
навіть небезпечним для працівників: крім
того, що він «сідає» після прання, матеріал
плавиться і горить. Комісії не приймають
такий спецодяг або повертають його ви�
робнику, але це не вирішує проблеми, ад�
же у такому випадку у робітників він прос�

то�на�просто відсутній. Медикаменти в
аптечках не поповнюються, часто про�
строчені, якщо взагалі є.

На фоні порушених проблем обурення
працівників викликають дії ревізорів: за
словами членів секцій, кількість переві�
рок постійно збільшується, проте прово�
дяться вони формально, зосереджую�
чись на питаннях, до яких робітники ма�
ють опосередковане відношення.

Порушувались і специфічні для кожно�
го господарства проблеми.
За підсумками роботи профсекцій офор�

млено протоколи, які буде надіслано до
ПАТ «Укрзалізниця» для реагування і на�
дання офіційної відповіді.

На спільному засіданні члени профсекцій
ознайомилися з інформацією фахівців Ради
профспілки з поточних питань профспілко�
вої діяльності, станом захисту трудових
прав і охорони праці, новинами законодав�
ства тощо.

Підсумували зустріч Голова профспілки
В.Бубняк і його перший заступник О.Муше�
нок. Вони повідомили про зрушення у ро�
боті над проектом колективного договору
ПАТ «Укрзалізниця», особливості внесення
змін у чинні колдоговори, вимоги проф�
спілки до «Укрзалізниці», плани вирішення
проблем з керівництвом галузі.

Головне питання, звісно, – це підвищен�
ня зарплати залізничникам. Альтернативи
суттєвому збільшенню тарифних ставок і
посадових окладів для закріплення кваліфі�
кованих робітників на залізниці наразі не іс�
нує, наголосив лідер профспілки.

Відділ інформації 
Ради профспілки

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 3—8, 11—14, 19 * 2017 р.
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Всі зусилля — на подолання 
наслідків кризи

Головний пріоритет профспілки — 
соціально�економічний захист інтересів спілчан

С
ТУРБОВАНІСТЬ профспілки знову викликала ситуація із забез�
печенням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

Вже другий рік поспіль постачальники не виконували договірних
зобов’язань щодо своєчасних і в повному обсязі планів поставок.

Стан, що склався у структурних
підрозділах, викликав численні
скарги працівників та підвищував
ймовірність їх травмування. Тому
у листі до керівництва Укрзаліз�
ниці за підписом В.Ткачова Рада
профспілки наполегливо реко�
мендує передати придбання,
комплектування, видачу та утри�

мання ЗІЗ безпосередньо на залізниці і терміново вжити заходів
щодо виправлення ситуації. Та ні повторне звернення, ні обгово�
рення проблеми на нараді за участі керівництва Главку матеріаль�
но�технічних ресурсів Укрзалізниці, «Укрзалізничпостач», голов�
ного технічного інспектора праці Ради профспілки В.Дорошенка і
запевнення відповідальними особами, що ситуацію буде виправ�
лено в найкоротший термін, ні до чого не призвели – за жодною
позицією план на перше півріччя так і не було виконано. Особливо
гостро це питання постало в умовах підготовки до роботи взимку,
адже вчасно поставлені спецодяг і спецвзуття належної якості – це
не лише комфорт працівників, а, насамперед, їх безпека.

...За ці ро�
ки стала на
накатану ко�
лію моло�
діжна діяль�
ність. Про�
водяться се�
мінари, на�
вчальні за�
ходи, зустрі�
чі, молодь
все активні�
ше долуча�

ється до волонтерської роботи та благодійних акцій. Цікаві ініціа�
тиви, які висловлюються на зібраннях молодих активістів, виявля�
ються дієвими й поступово втілюються в життя. Так, на засіданні
Молодіжної ради профспілки у лютому багато нарікань було на
відсутність можливостей для повноцінного спілкування. 

Вихід із ситуації запропонувала голова молодіжної ради Крас�
нолиманської територіальної організації Тетяна Борисенко: плат�
формою для спілкування молоді може стати форум сайта проф�
спілки, адже таке обговорення не потребує одночасної присутнос�
ті учасників – кожен відпише, коли йому зручно. До того ж форум
– чудова можливість оперативного розміщення новин, фотогра�
фій. Ідея сподобалася всім, тож почалося її втілення, і вже через
декілька днів на сайті профспілки з’явилася перша публікація в
розділі «Молодь у профспілці», а згодом і сторінки окремих проф�
організацій – дорпрофсожу Донецької залізниці і Луганського тер�
кому профспілки.

Крім того, молодіжні ради розпочали випуск власних вісників, у
яких ділилися цікавими новинами, корисною інформацією:

«Підштовхнув нас до активних дій дорпрофсож: постійно нада�
вав примірники видань інших профорганізацій, фахівці допо�
магали порадами щодо створення власної газети. В інформа�
ційному віснику ми прагнемо показати хоча б частинку життя
депо, кожного працівника, і здається, у нас це виходить... Спро�
бувати свої сили у журналістській справі може кожен, кому є
про що розповісти. Тому називається наше видання лаконічно,
але зрозуміло – «МИ».

В Одесі
21–24 верес�
ня відбувся ІІ
Міжнарод�
ний моло�
діжний фо�
рум проф�
спілок заліз�
н и ч н и к і в
країн СНД та
Б а л т і ї
(МКПЗ).

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, 11—21�22* 2016 р.; 1—2 * 2017 р.
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Профспілкові лави поповнюються

Фото на згадку...

С.Сур, 
начальник технічного відділу, голова молодіжної ради 

первинки Запорізького моторвагонного депо».

Далі буде

Складні питання чекають вирішення

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ у рам�
ках заходів 2017 року, що

проходить під гаслом
«Єдність, солідарність, спра�
ведливість!», провела 18–19
жовтня п. р. виїзний день на
Лиманському залізничному
вузлі регіональної філії «До�
нецька залізниця».

У заході взяли участь пер�
ший заступник Голови проф�
спілки О.Мушенок і фахівці
Ради, а також голова Лиман�
ської дорожньої профорга�
нізації Л.Бессарабов, його
заступник О.Гнєзділов і пра�
цівники дорпрофсожу.

Фахівці Ради профспілки
ознайомилися з роботою пер�
винних профорганізацій, нада�
ли практичну допомогу проф�
комам і провели прийом спіл�
чан.

Зокрема, профактив і спілча�
ни будівельно�монтажного
експлуатаційного управління і
станції Лиман отримали нагоду
поспілкуватися на тему трудо�
вого законодавства з головним
правовим інспектором праці
Ради профспілки М.Бєльчен�
ком, провідний спеціаліст відді�
лу економічної роботи, органі�
зації праці і зарплати Ради
профспілки О.Булавін надавала
консультації з питань організа�

ції праці і
заробітної
плати в ди�
станції колії
та вагонно�
му депо, завідувач відділу орга�
нізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк інформував про ре�
алізацію організаційно�кадро�
вої та молодіжної політики,
розвиток соціальних ініціатив
профспілки активістів апарату
регіональної філії та служби ві�
домчої воєнізованої охорони, а
виконання норм Галузевої уго�
ди та колективних догово�
рів обговорювалось у ло�
комотивному і моторва�
гонному депо з провідним
фахівцем відділу соціаль�
но�трудових відносин і по�
бутової роботи А.Єрмо�
ленком.

Ці теми було порушено
і на зустрічі першого за�

ступника Голови профспілки
О.Мушенка та фахівців апара�
ту Ради з профактивом вузла,
яка підсумувала дводенну ак�
цію. Порушувалися також пи�
тання необхідності підвищен�
ня тарифних ставок і посадо�
вих окладів всім залізнични�
кам, збільшення суми добо�
вих при відрядженні, роботи

над проектом колективного
договору ПАТ «Укрзалізниця»,
захисту трудових прав і соці�
ально�економічних інтересів
спілчан, умов праці, оподатку�
вання профспілкових органі�
зацій, оздоровлення праців�
ників, ветеранів та їхніх родин
тощо. О.Мушенок повідомив
про переговори з керівництвом

ПАТ «Укрзалізниця» щодо гост�
рих проблем та інші актуальні
питання профспілкової діяль�
ності.

На запитання учасників нада�
но докладні відповіді.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ТТееттяяннии    ББООРРИИССЕЕННККОО
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День Ради профспілки
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Працюють професійні секції:
господарства електрифікації та

електропостачання (вгорі) 

та працівників автоматики,
телемеханіки та зв'язку (праворуч)
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Д
ЛЯ НОРМАЛЬНОГО функціо�
нування будь�якої організації,

в тому числі й громадської, окрім
демократичних принципів необ�
хідні також достатні важелі центра�
лізації управління. Свого часу, у пе�
ріод створення профспілки, вираз
«демократичний централізм» не
вживали, щоб не нагадувати про
комуністичне радянське минуле,
вважаючи це рудиментом старої
епохи. Але його засади, в тому чи
іншому вигляді, закладено у Стату�
ті галузевої профспілки. Тільки ро�
зумне їх поєднання, синтез і висо�
кий рівень виконавчої дисципліни
можуть забезпечити оптимальну
діяльність організації. Хто про це
забуває, той, як правило, розпла�
чується послабленням, аж до недо�
сягнення статутної мети і розпаду
організації. Показовий приклад –
припинення діяльності деяких по�
літичних партій, профспілок та ін�
ших громадських організацій в
Україні.

Останнім часом практика засто�
сування окремих статутних норм, а
точніше – їх невиконання, викликає
значну стурбованість.

Закон України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяль�
ності», а більш детально – Статут
профспілки, визначають мету ді�
яльності профспілки: здійснення
представництва та захист трудо�
вих, соціально�економічних прав
та інтересів членів профспілки в
органах державної влади та місце�
вого самоврядування, у відноси�
нах з роботодавцями, їх об’єднан�

нями, а також з іншими об’єднан�
нями громадян. Зрозуміло, що для
наших профорганізацій головне –
це відносини з роботодавцями,
причому з тими, які знаходяться на
паритетному рівні, тобто в струк�
турних підрозділах. Але представ�
ництво інтересів спілчан у цих вза�
ємовідносинах, які здійснюються
на основі системи колективних до�
говорів, ускладнилось, тому що у
роботодавців змінився статус: були
юридичними особами, а наразі
опинилися без нього. Обов’язко�
вість укладання колективних дого�
ворів у структурних підрозділах
підприємств відповідно до Закону
України «Про колективні договори
і угоди» відсутня, і це питання пов�
ністю залежить від того, якими
повноваженнями структурні під�
розділи наділять підприємства, у
нашому випадку – ПАТ «Укрзаліз�
ниця».

Але в арсеналі первинних й ін�
ших профорганізацій є чимало
повноважень, наданих законами
України і Статутом профспілки. На
жаль, деякі профоргани ними не
користуються або користуються
дуже мляво. Така ситуація виникла
з різних причин, але однією з го�
ловних є невміння і небажання
вступати у певний трудовий конф�
лікт з роботодавцем. Адже для
цього потрібні воля, мужність, від�
повідальність, уміння вести соці�
альний діалог, підтримка членів
профспілки. Якщо такі критерії у
лідерів і виборних органів відсутні
і, ще раз підкреслюю – у них немає

бажання протистояти паритетному
роботодавцю, а діяльність треба
демонструвати, то на перше місце
виходять нові форми роботи, а са�
ме боротьба (як це не дивно) з
профспілковими органами, вищи�
ми за підпорядкуванням, тобто... зі
своїми колегами. Це набагато
простіше, крім того, не псуються
відносини з керівником. Критика і
вимоги на адресу Ради профспілки
тут на першому місці.

Через зміну організаційно�право�
вого статусу залізниці центр тяжіння
у багатьох напрямках діяльності
змістився до Ради профспілки і пер�
винної профорганізації ПАТ
«Укрзалізниця». Завдяки наявності
в апараті Ради профспілки високо�
кваліфікованих працівників та їхній
принциповості з новими функціями
вдається впоратись. Разом з тим, у
цей відповідальний час Раді проф�
спілки потрібна підтримка з місць, а
головне – щоб не заважали її робо�
ті. Не «тролити» її, не робити з неї
якийсь декоративний орган, а
пам’ятати, що Рада профспілки – це
центральний виборний орган
профспілки із визначеними Стату�
том повноваженнями. Іншого не да�
но. Тому що далі можуть розпоча�
тись незворотні процеси, і під загро�
зою опиниться і власне існування
профспілки, і головне – захист пра�
цівників.

Те саме чекає й у випадку ігнору�
вання рішень Ради профспілки та її
президії. Можна навести чимало
прикладів, коли рішення, прийняті
вищим колегіальним органом
профспілки, не виконувались: під�
пис петиції до Президента України
про скасування статті 18 Закону
України «Про транспорт», направ�
лення до владних структур протестів
проти передачі у комунальну влас�
ність галузевих медичних закладів
тощо.

Все частіше відповідні рішення не

тільки не виконуються, а й прийма�
ються свої, протилежного змісту.
Або ігноруються норми Статуту, такі
як: «профспілкові організації всіх рів�
нів підзвітні також вищим за підпо�
рядкуванням профспілковим органі�
заціям»; «рішення вищих за підпо�
рядкуванням органів профспілки
обов’язкові для виконання всіма
профспілковими організаціями, як�
що вони прийняті відповідно до за�
конодавства України та Статуту
профспілки». Профспілкові організа�
ції, їх лідери, які сповідують такі ан�
тистатутні принципи, завдають ни�
щівного удару профспілковому руху.

Поки що, в цілому, профспілка з
цим може впоратися. Але в резуль�
таті подібних дій та недотримання
принципів демократичного центра�
лізму може настати точка неповер�
нення, коли вже профспілка не в
змозі буде організувати спільні за�
ходи для захисту інтересів праців�
ників.

Комусь може здатися, що з цьо�
го приводу нагнітається надмірна
інтрига і згущаються барви. Але,
навпаки, аргументи й приклади
дуже м’які. В дійсності ситуація
більш загрозлива. Тому не повин�
но бути ніяких табу, необхідно
вчасно усувати негативні явища у
профспілці. Для стабілізації ситуа�
ції не потрібні радикальні заходи,
варто лише пам’ятати, що у скрут�
них обставинах треба діяти за за�
конами України і Статутом проф�
спілки. Адже колегіальність у ро�
боті виборних органів профспілки,
профспілкових організацій, вільна
дискусія на стадії обговорення пи�
тань поєднуються з одностайністю
у реалізації ухвалених рішень і пер�
сональною відповідальністю за ви�
конання доручень.

Михайло СІНЧАК,
перший заступник 

Голови профспілки 
в 2002–2016 роках

Н
А ОСОБИСТОМУ прийомі голови По�
кровської територіальної профоргані�

зації С.Толмачова та провідного фахівця
теркому О.Свищової побували спілчани –
працівники структурних підрозділів Волно�
васького вузла з актуальними для них пи�
таннями. Найбільш поширеними були теми
оплати праці в надурочний час, порядку
притягнення до дисциплінарної відпові�
дальності, позбавлення премії, режиму
праці та відпочинку тощо. На чимало з них
надано роз’яснення, а деякі – взято під кон�
троль.

Після бесіди з працівниками проведено
семінар для профактиву, на який було за�
прошено голів та членів комісій первинок, а
також фахівців виробничих підрозділів з
кадрових і соціальних питань, організації і
нормування праці. Їм було доведено заува�
ження, виявлені під час перевірок фахівця�
ми теркому, які відбулись напередодні. Тож
у режимі «запитання–відповідь» вичерпно
розглянуто всі проблемні моменти.

ПРЕС�ЦЕНТР
Покровського теркому профспілки

Обмін профквитків
триває
У

ПЕРВИНКАХ Козятинської територіальної
профорганізації триває підготовча робота

щодо запровадження електронного профспілко�
вого квитка, зокрема, серед спілчан Фастівського
залізничного вузла. Голови первинок консульту�
ються з питань, що виникають, із завідувачем від�
ділу організаційної та кадрової роботи Ради
профспілки О.Гнатюком та представниками ПАТ
«Банк Кредит Дніпро».

Найбільшу зацікавленість виявили працівники
Фастівської дистанції електропостачання. Завдя�
ки оперативній та грамотній роз’яснювальній ро�
боті голови профорганізації В.Булгака вже вруче�
но 60 електронних профквитків. На черзі – члени
профспілки Миронівської дільниці дистанції, де
заплановано зустріч з представником банку та
вручення ще 53 нових квитків.

У Фастівській дистанції сигналізації та зв’язку
завершується оформлення документів на виго�
товлення та вручення спілчанам перших 60 елек�
тронних профспілкових квитків.

ПРЕС�ЦЕНТР
Козятинського теркому профспілки

Від номера
до номера•

В
МЕСТЕ С ТЕМ при проверках моторвагонных
депо Одесса�Застава І и Христиновка был вы�

явлен ряд нарушений в вопросах организации и
оплаты труда.

Так, зафиксированы случаи лишения или сни�
жения размера премии за основные результаты
хозяйственной деятельности без учета требова�
ний действующих в подразделениях положений о
премировании.

В моторвагонном депо Одесса�Застава I для ма�
шинистов дизель�поездов в нарушение приказа
Укрзализныци от 17.05.2002 г., № 225�Ц установ�
лено дежурство на объекте и дома, а в случаях их
привлечения к сверхурочным работам не произ�
водится оплата труда согласно действующему за�
конодательству.

Не оплачивается руководителям и машинис�
там�инструкторам осуществление целевых и вне�
запных проверок в нерабочее время, выходные и
праздничные дни.

В нарушение колдоговора не производилось в
2014–2017 годах повышение тарифных ставок ра�
ботникам локомотивных бригад, которые работа�
ют на локомотивах без кондиционеров при тем�
пературе свыше 30оС.

При проверке расчета среднего заработка ра�
ботников выявлено, что в моторвагонных депо не
во всех случаях учитывается 1/12 единовременно�
го вознаграждения по итогам работы за год, в ре�
зультате чего заработная плата выплачивается не
в полном объеме.

Не производится оплата труда квалифициро�
ванных специалистов, привлекаемых без осво�
бождения от основной работы для производст�
венного обучения работников при их подготовке,
переподготовке, стажировке, освоении смежных
профессий и повышении квалификации, а также

для руководства практикой студентов учебных за�
ведений.

Водителям автотранспортных средств оплачи�
ваются не все фактически отработанные часы. В
ряде случаев и другим работникам депо начисле�
ние надбавок и доплат осуществляется не за все
фактически отработанное время.

Профкомы моторвагонных депо не всегда до�
биваются окончательных положительных реше�
ний по устранению нарушений в организации и
оплате труда работников.

Президиум постановил руководству службы
организовать доначисление заработной платы по
всем выявленным проверками случаям и принять
меры по организации надлежащего учета и опла�
ты отработанного времени.

Руководству моторвагонных депо Одесса�За�
става І и Христиновка необходимо устранить вы�
явленные нарушения и провести совместную с
профкомами проверку правильности начисления
доплат и надбавок, по результатам которой про�
извести выплату надлежащих средств.

Также предложено провести проверку досто�
верности отражения фактической продолжитель�
ности рабочей смены в путевых и маршрутных
листах, табелях учета рабочего времени и других
документах и осуществлять в дальнейшем учет
рабочего времени и его оплату в строгом соответ�
ствии с требованиями действующего законода�
тельства и колдоговора.

Профкомам депо, в свою очередь, рекомендова�
но заслушать в течение четвертого квартала т. г. на
заседаниях отчеты руководителей и причастных ра�
ботников по вопросам организации и оплаты труда.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом социально�экономических

отношений Одесского дорпрофсожа

Щодо сплати земельного 
й акцизного податків

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ отримала 10 жовтня п. р.
відповідь від Комітету Верховної Ради Украї�

ни з питань податкової та митної політики на своє
звернення щодо звільнення від земельного по�
датку земель залізничного транспорту і від акциз�
ного податку – пального, що використовується на
залізничному транспорті.

З приводу земельного податку у листі за
підписом Голови Комітету Н.Южаніної поін�
формовано, що зараз на розгляді у Комітеті
знаходиться законопроект щодо особливостей
оподаткування земель залізничного транспор�
ту. Ним передбачено доповнення Податкового
кодексу України статтею, згідно з якою на такі
земельні ділянки запроваджуватимуться особ�
ливі умови оподаткування (ставка 0,25 % від їх
нормативної грошової оцінки для ділянок в ме�
жах населених пунктів та 0,02 % – за їх межа�
ми).

Урядом було надано негативний висновок до
зазначеного законопроекту і наголошено, що
органам місцевого самоврядування відповідно
до чинного законодавства надано право свої�
ми рішеннями встановлювати більш низькі
ставки, тому це питання вже законодавчо вре�
гульоване. 

Крім цього, Комітетом Верховної Ради з питань
бюджету було зазначено, що прийняття запропо�
нованих положень законопроекту матиме безпо�
середній вплив на бюджет і призведе до змен�
шення надходжень.

Щодо акцизного податку у відповіді Коміте�
ту зазначено, що існуюча система звільнення від
оподаткування деяких підакцизних товарів
(нафтопродуктів) передбачає чіткий та дієвий
механізм контролю за нафтопродуктами шляхом
видачі податкового векселя і контролю за його
цільовим використанням в якості сировини для
хімічної та нафтохімічної промисловості. Такі то�
вари звільняються від оподаткування при дотри�
манні певних обмежуючих процедур.

Починаючи з дня впровадження Податкового
кодексу на дизельне паливо було встановлено
ставку акцизного податку, що унеможливлювала
використання такого пального недобросовісними
платниками податків у схемах ухилення від опо�
даткування. 

Також листом повідомлено що у Верховній Ра�
ді на сьогодні немає законодавчих ініціатив, які б
передбачали аналогічні пропозиції. У разі їх над�
ходження вони будуть розглянуті в установлено�
му законом порядку.

Демократичний централізм: дежавю

Учет и оплата труда требуют контроля«День 
трудового права»
на Волноваському 
вузлі

Фото надано теркомом

Президиум Одесского дорпрофсожа, рассмотрев вопрос об организации и оплате труда
работников производственных подразделений службы пригородных пассажирских 
перевозок с участием начальника службы Ю.Мельника, и. о. начальников моторвагонных
депо: Христиновка – С.Пискуна и Одесса�Застава І – С.Толмачева, отметил, что 
начисление и выплата доплат и надбавок, материальной помощи, премии и других
видов оплаты труда осуществляется на основании отраслевых нормативных документов,
колдоговоров дороги и структурных подразделений.

ТОЧКА  ЗОРУ

Демократичні процеси, які протікають в суспільстві, 
безумовно, наклали відбиток на створення і становлення проф�

спілки залізничників і транспортних будівельників України. 
Хоча ми все більш віддаляємося від січня 1992 року (Установчого
з’їзду), ось вже і 25�річний ювілей відсвяткували, але принципи,

закладенні організаторами профспілки в її побудову, 
актуальні, як ніколи, і сьогодні
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ДО  УВАГИ!

ОЗДОРОВЛЕННЯ�2017

П
РОФКОМ лінійних станцій Конотопської
дирекції залізничних перевезень регіональ�

ної філії «Південно�Західна залізниця» на засі�
данні підбив підсумки організації літнього оздо�
ровлення працівників, їхніх дітей, проведення
культмасових заходів.

В пансіонати на чорноморському узбережжі
за рахунок профбюджету придбано 15 путівок
для спілчан з частковою оплатою, ще 24 сана�
торно�курортні путівки надано дорпрофсожем,
з них 14 – з обстеженням залізничників у пансі�
онаті «Сонячна Долина». 22 санаторно�курортні
путівки в санаторії «Світязянка» і «Хмільник»
працівники отримали від адміністрації.

В «Зорьці» оздоровлено 45 дітей наших спіл�
чан, причому п’ять путівок було придбано за
кошти профкому і надано малозабезпеченим
родинам безкоштовно.

Для охочих до мандрівок організовувались
екскурсії в Закарпаття, Одесу, Київ, Чернігів та
різними цікавими місцями рідного краю.

Наталія ДЗЮБА, 
голова профорганізації лінійних станцій
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право редагувати матеріали. 
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Підсумки літа 

Багато листів з поштової скриньки
«ВІСНИКА» присвячено спортив�
ним подіям у житті трудових колек�
тивів та активному відпочинку на�
ших спілчан.

«У Слов’янському коледжі транс�
портної інфраструктури відбувся тра�
диційний «День здоров’я», у якому взя�
ли участь студенти і викладачі.

Спортивне свято проводилось на сві�
жому повітрі, а різноманітні ігри та кон�
курси згуртували студентів, виявили не
тільки рівень фізичної підготовки, а й
уміння працювати в команді. Цей захід
сприяв вливанню до нашої коледжівсь�
кої сім’ї нових лідерів, а студенти за
кілька веселих годин у дружньому колі
відкрили один в одному багато нового», –
розповіла голова первинки Слов'янсь�
кого коледжу транспортної інфраструк�
тури Ольга ГЛОБА.

«Напередодні Дня захисника
України на спортмайданчику локомо�
тивного депо Смородине відбулися
змагання з міні�футболу між цехами
експлуатації, ремонту, дільниці з ре�
монту будівель та устаткування.

Перед початком турніру адміністра�
ція і профком привітали наших колег,
які захищали батьківщину в зоні АТО –
слюсаря О.Колісника і сторожа В.Круп�
чана, а також волонтерів і всіх, хто ро�
бить свій внесок у цю благородну
справу.

Перехідний кубок, грамоту і приз за
перше місце у футбольному поєдинку
отримала команда цеху ремонту, при�
зерам вручено грамоти, заохочення і
солодощі.

Після змагань всі учасники та вболі�
вальники були запрошені до святково�
го столу з кулешем, шашликами та пе�
ченою картоплею», – поділився нови�
нами голова профорганізації локомо�
тивного депо Смородине Олег
МАР’ЮК.

«З початком осені Палац спорту
«Локомотив» радісно відкрив свої две�
рі для працівників Криворізького вуз�
ла. У спорткомплексі є плавальний ба�
сейн, тренажерний та ігровий зали –

словом, усе необхідне для занять спор�
том. А оскільки з 1971 року тут не про�
водився капітальний ремонт, терком
профспілки разом з небайдужими
профлідерами, враховуючи скрутне
становище комплексу, допомогли «Ло�
комотиву» у придбанні сонячного ко�
лектора. Тож тепер цілий рік у нас є га�
ряче водопостачання і ми можемо якіс�
но надавати послуги відвідувачам. Ми
щиро вдячні колегам�залізничникам,
головам первинок за уважність і під�
тримку», – такого теплого листа напи�
сала заступник начальника Криворізь�
кого ФСК «Локомотив» Валентина
БОГДАН.

«В Запорожье на стадионе «Ло�
комотив» при поддержке первичек и
теркома профсоюза прошли соревно�
вания по мини�футболу с участием ко�
манд 12 производственных подразде�
лений узла.

В результате двухдневных спортив�
ных баталий чемпионом стала дружная
команда станции Запорожье�Левое во
главе с капитаном – главным инжене�
ром А.Поповичем, который стал насто�
ящим героем финала. Второе место – у
команды Запорожского моторвагонно�
го депо, третье – у футболистов Запо�
рожской дистанции электроснабжения.
Призерам вручены кубки и дипломы, а
участникам – медали и грамоты», – со�
общил инструктор�методист ДФСК
«Локомотив» по Запорожскому регио�
ну Леонид СВИДСКИЙ.

«Працівники регіональної філії
«Донецька залізниця» продовжують чу�
дову традицію – разом з дітьми відвіду�
вати еко�парк Фельдмана у Харкові. Ці�
лий день, гуляючи тінистими алеями,
роздивлялись диких звірів та насолоджу�
вались відпочинком. А засновником та�
кого доброго починання став профком
апарату управління регіональної філії, за
що наші спілчани йому дуже вдячні», –
написала фахівець інспекції з контролю
виконання Юлія ЛЮБЧЕНКО.

На  святкуванні 70�річчя з дня за�
снування центральної дитячої бібліоте�
ки Сновська побували адміністрація і
профактив локомотивного депо, зокре�
ма і секретар, член профкому Анна
ПОЛЮШКО: «Цей заклад користується
популярністю у дітлахів наших залізнич�

ників, багато наших спілчан у дитинстві
теж були його відвідувачами. 

Для гостей було проведено цікаву ек�
скурсію по бібліотеці, тож сподіваємося,
що коло юних допитливих читачів з кож�
ним роком збільшуватиметься».

Про захоплюючу поїздку, яка зали�
шила незабутні враження у спілчан, роз�
повіла голова первинки пасажирського
вагонного депо Запоріжжя�1 Ольга
БІЛОУС: «За ініціативи працівників депо
та підтримки профкому наші активісти
відвідали національний ландшафтний
парк «Бузький Гард» на Миколаївщині. 

Відпочинок ми провели активно –
спускалися на рафтах по річці, і це стало
яскравим вибухом нових вражень: із
міської круговерті ми опинилися у вирі
боротьбі з порогами Південного Бугу.
Також побували на екскурсії в селищі
Мигія, на мальовничому Родоновому
озері та в Миколаєві».

«Профком вагонного депо Кахов�
ка регіональної філії «Одеська залізниця»
організував спортивне свято «Тато, мама,
я – спортивна сім’я», в якому взяли участь
багато наших спілчан разом із дітлахами. 

Члени профкому підготували сценарій,
інвентар та допомагали в проведенні зма�
гань. Всі учасники отримали грамоти і со�
лодкі нагороди, а малеча поласувала мо�
розивом і досхочу настрибалася на батуті.
Та головне, що кожен відчув неймовірне
задоволення від спільної участі в оздоров�
чих заходах», – поділилася бухгалтер
профкому Вікторія ЧЕБАН.

НОВИНИ  ПРОФОРГАНІЗАЦІЙЗ турботою про ветеранів
Щ

ИРА повага до ветеранів галузі,
тих, чия праця і досвід стали під�

валинами роботи теперішніх поколінь
залізничників – чудова якість наших
працівників і профактивістів. Профор�
ганізації разом з адміністрацією підтри�
мують ветеранський рух, дбають про
одиноких пенсіонерів і намагаються за
можливості їм допомагати.

А різноманітні дати стають нагодою
зустрітися, поспілкуватися, подякува�
ти…. Став таким приводом і відзначений
на початку жовтня День людей похило�
го віку.

«Н
АПЕРЕДОДНІ Дня ветерана пер�
винки Козятинської територіаль�

ної профорганізації разом із адмініст�
рацією виробничих підрозділів провели
ряд благодійних заходів.

Так, колійники Фастівської, Козя�
тинської та Шепетівської дистанцій ко�
лії відвідали своїх ветеранів, вручивши
їм більше сотні харчових наборів,
17 одиноким та малозабезпеченим пен�
сіонерам надано матеріальну допомо�
гу. Ще 50 пенсіонерів – колишніх пра�
цівників експлуатаційного вагонного та
локомотивного депо Козятин отримали
продуктові набори від профкомів та ро�
ботодавців.

А для групи ветеранів дирекції за�
лізничних перевезень та активістів
об’єднаної ради ветеранів регіону тер�
ком організував екскурсію в село Буки
на Київщині», – поінформував ПРЕС�
ЦЕНТР Козятинського теркому
профспілки.

«Ц
ЬОГОРІЧ, вітаючи наших ветера�
нів у День людей похилого віку та

вручаючи активістам ради ветеранів
продуктові набори, профком Сумської
вагонної дільниці особливу увагу приді�
лив М.Петренко: вона не лише волонтер
ветеранського руху, але й бере активну
участь у діяльності профорганізації. На
знак подяки разом із привітаннями їй
вручено грамоту», – повідомив голова
профорганізації Сумської вагонної
дільниці Віталій МАКСИМЕНКО.

Триває 
передплата 
на «ВІСНИК» 

на 2018 рік
З

А РІШЕННЯМ президії Ради
профспілки цьогорічна пе�

редплатна кампанія у профорга�
нізаціях відбувається з 16 жовтня
до 30 листопада.

Передплатний індекс газети
«Вісник профспілки» – 94922,
оформити передплату можна у
будь�якому відділені «Укрпош�
ти».

Рекомендовано забезпечити
ведення підшивок профспілко�
вої газети у профорганізаціях,
будинках відпочинку локомо�
тивних бригад, виробничих кім�
натах відпочинку, бібліотеках,
гуртожитках тощо, а також по�
дбати про забезпечення перед�
платою як мінімум кожного тре�
тього члена профспілки.

Спільний підхід

П
РОТЯГОМ вересня–жовтня
відбулися засідання профе�

сійних секцій працівників служб
перевезень, вагонного, колійно�
го, локомотивного господарств,
автоматики, телемеханіки та
зв’язку, електрифікації та елект�
ропостачання Лиманської до�
рожньої профорганізації, в яких
взяли участь керівники та провід�
ні фахівці відповідних служб.

Члени профсекцій розглянули
стан справ у виробничих підроз�
ділах в умовах реформування,

підготовку до роботи в осінньо�
зимовий період 2017–2018 р.р.,
проведено аналіз виконання рі�
шень попередніх засідань. Спеці�
алісти служб відповіли на запи�
тання, порушені спілчанами. За
результатами засідань складено
протоколи та направлено керів�
никам виробничих підрозділів
для вирішення висвітлених проб�
лем.

Юлія САВОСТЕНОК,
провідний фахівець 

Лиманського дорпрофсожу

С
УМСЬКИЙ терком профспілки за ак�
тивну роботу і участь у розвитку во�

лонтерського і ветеранського руху, соці�
альний захист ветеранів війни і праці у ре�
гіоні нагородив подякою волонтера локо�
мотивного депо Смородине Валентину
СИРОТУ. Відзнаку вручив начальник депо
Віталій БЕГМЕНКО.

Текст і фото голови профорганізації
локомотивного депо Смородине 

Олега МАР’ЮКА

«П
ЕРВИНКИ Волноваського вузла
регіональної філії «Донецька за�

лізниця» спільно з місцевою радою вете�
ранів війни та праці організували заходи
до Дня людей похилого віку. Профпра�
цівники та активісти привітали своїх ве�
теранів зі святом, подякували їм за сум�
лінну багатолітню працю. Під час теплих
зустрічей разом співали, танцювали, ді�
лилися спогадами за дружнім чаюван�
ням. Проведення цих урочистостей ви�
світлила місцева преса…», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Покровського теркому
профспілки.

Фотофакт

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

ФФооттоо  ааввттоорраа

Фото Ірини АБІХ

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

ФФооттоо  ааввттоорраа

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 С

ЕМ
ЕР

У
Н

Я


