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15 липня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засіданні
Уряду. 

21 липня* відбулося засідання комісії Ради профспілки з пи -
тань організаційно-масової та інформаційної роботи.

15 і 22 липня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засідан-
нях правління АТ «Укрзалізниця». 

20 липня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у зустрічі
керівництва СПО об’єднань профспілок з Першим віце-прем’єр-
міністром України – Міні стром економіки України О.Любченком
(стор. 1).

22 липня* головний технічний інспектор праці Ради профспіл-
ки В.Дорошенко взяв участь у засідання робочої групи СПО об’єд-
нань профспілок з опрацювання законопроєкту Мінекономіки
«Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

23 липня завідувач відділу інформації Л.Го лубовська взяла
участь у семінарі для молодіжної ради дорожньої профорганізації
Південно-За хідної залізниці.

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій

* Заходи відбувалися в режимі онлайн.

З Днем Профспілки залізничників і транспортних будівельників України!
Дорогі спілчани, колеги, ветерани! Щиро вітаю кожного з вас із Днем Профспілки залізничників і

транспортних будівельників України. Вже 18 років у першу неділю серпня ми відзначаємо свято, яке
стало символом єдності і згуртованості профспілкових лав, свято тих, хто вірить у непереборну силу
спільних дій, хто готовий підставити команді однодумців міцне плече солідарності.

Наша профспілка поступово домагається вирішення нагальних проблем галузі, протистоїть нега-
раздам і дає відсіч зазіханням на трудові права та соціально-економічні інтереси залізничників.

Щодня – нові виклики, щороку боротьба стає гострішою, але разом ми – нездоланна сила! Ми дове-
ли це спільними акціями, коли пліч-о-пліч вимагали, аби голос трудового колективу залізниці, голос
профспілки, наш з вами голос, почули в найвищих кабінетах. Ми маємо міжнародну підтримку і
визнання – наші колеги з Європи і всього світу неодноразово висловлювали солідарність, підтримува-
ли нас порадами і справами.

У нинішніх реаліях ми постійно шукаємо нові підходи до розвитку соціального діалогу, застосовуємо
міжнародний досвід, запроваджуємо різноманітні соціальні ініціативи та проєкти, вдосконалюємо
напрацьований досвід на користь людини праці. 

З нагоди нашого профспілкового свята бажаю всім вам, дорогі друзі, оптимізму та впевненості 
у завтрашньому дні, міцного здоров’я, добробуту і затишку у ваших оселях, миру і злагоди.

Вадим БУБНЯК, Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Під час зустрічі 
з Першим віце-прем’єр-
міністром України

Фото – з офіційного сайту 
Федерації профспілок України

У ЗУСТРІЧІ керівництва СПО об’єднань профспілок України з
Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром еконо-

міки О.Любченком, яка відбулася 20 липня п. р., взяв участь
Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова
Проф спілки залізничників і транспортних будівельників України
В.Бубняк.

Як повідомив пресцентр Федерації профспілок України, під час
робочої зустрічі порушено питання конструктивної співпраці
органів влади та профспілок, зокрема щодо виконання зобо -
в’язань, визначених Генеральною угодою на 2019–2021 рр., три-
сторонньому опрацюванню законодавчих ініціатив у сфері трудо-
вих відносин, оплати, охорони, безпеки та гігієни праці, віднов-
лення діяльності Національної тристоронньої соціально-еконо-
мічної ради тощо. 

Крім того, сторони обговорили низку питань щодо удоско-
налення законодавчих актів, питання регулювання оплати 
праці, соціально-економічної сфери та трудових відносин,
питання моніторингу стану виплати заробітної плати працівни-
кам підприємств, установ та організацій усіх форм власності
тощо. 

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

млн грн повернуто працівни-
кам вагонної дільниці станції
Київ-Пасажирський незакон-

но неви пла чених або недоплачених
коштів. Це стало ре зуль татом перевір-
ки правового інспектора праці Ради
профспілки М.Абрамової та завідува-
ча відділу економічної роботи, органі-
зації праці і зарплати Ради профспілки
О.Булавін у липні п. р.

Усунуто порушення трудових прав 
2818 працівників АТ
«Укр залізниця». 

ЦИФРА

ФАКТ

3,2

Свято профспілки, позначене боротьбою за трудові права:
минулі виклики, сьогодення та подальша робота

На захисті прав та інтересів 
членів профспілки

ПОПАСНЯНСЬКИЙ тер ком профспіл-
ки у першому півріччі 2021-го здійс-

нив низку заходів щодо контролю за
усуненням порушення трудового зако-
нодавства. Тож результатом перевірок
стало  повернення 20 працівникам (зі
станції Попасна, локомотивного депо
Попасна, По пас  нян  ської та Ново  конд -
ра шівської дистанцій колії, попаснян-
ських колійній машинній станції, ди-
станції зв’язку, дистанції електропоста-
чання) незаконно утриманих та недо-
плачених коштів на суму 5,6 тис. грн.

Роботодавцям внесено 14 письмових
пропозицій про усунення порушень, які
прийнято до уваги та усунуто адміні-

страцією структурних підрозділів без-
посередньо під час перевірок.

Скасовано два незаконно виданих
накази адміністрації про притягнення
працівників до дисциплінарної відпові-
дальності.

Порушення законодавства про
працю в окремих структурних підрозді-
лах повторюються (наприклад, недоп-
лати за медичні огляди, профмайстер-
ність, роботу в шкідливих умовах праці
та ін.), однак завдяки рішучим діям
профактиву їх кількість зменшується.

ПРЕСЦЕНТР Попаснянського
теркому профспілки

Поступове повернення до п’яти -
денки. Завдяки наполяганню й обґрун -
туванню з боку профспілки у липні 2020-
го вдалося скасувати режим неповного
робочого тижня для працівників регіо-
нальних філій та філій з п’ятиденним
режимом роботи, яким залишилося
менше трьох років до настання права на
отримання пенсійних виплат за віком, 
а також тим, хто має статус батьків-оди-
наків та виховує неповнолітніх дітей, 
з 1 листопада 2020-го повернуто до
«п’ятиденки» ще 17 тис. працівників
окремих категорій. З 15 квітня 2021-го
було відновлено п’ятиденний режим
роботи для усіх категорій працівників
Товариства.

У Держбюджеті на 2021-й вперше
передбачено державні кошти на роз-
виток АТ «Укрзалізниця». Цьому пере-
дувала багаторічна робота Проф спілки
залізничників і транспортних будівель-
ників України, яка постійно, з року в рік,
зверталася до президентів України,
Верховної Ради, Уряду та відповідних
міністерств і відомств з вимогою забезпе-
чити державну підтримку залізничного
транспорту, як це визначено у ст. 10
Закону України «Про залізничний транс-
порт», а саме: виділення коштів на при-
дбання залізничного рухомого складу

для перевезення пасажирів, будівництво
та реконструкцію залізничних ліній,
об’єктів мобі лізаційного призначення.

17 лютого 2021-го організовано та
проведено за участі спілчан зі всіх
куточків країни масову акцію про-
тесту біля будівлі Кабінету Міністрів.

Створено центральний штаб з ор -
ганізації та проведення акції протесту
«робота за правилами», таке рішення
ухвалено президією Ради проф спілки 
23 лютого, а вже в середині березня
профспілка оголосила про проведення
попереджувальної акції «робота за пра-
вилами», яка мала відбутися 31 березня
2021-го, але була відтермінована  у зв’яз-
ку з підписанням Спільного рішення про
співпрацю та взаємо розуміння.

Триває робота з судового врегулю-
вання питання виконання вимог проф -
спілки до АТ «Укрзалізниця». Нагадає мо,
що профспілка 22 грудня 2020-го
звернулася до Печерського район -
ного суду м. Києва з позовом до АТ
«Укрзаліз ниця» (справа № 757/57170/
20-ц) з приводу невиконання ряду
положень Галузевої угоди, зокрема
щодо  безпідставного непідвищення
заробітної плати працівникам галузі
у 2020 році. 

з 1 квітня 2021 р. збільшено суму
добових витрат на відрядження пра-
цівників АТ «Укрзалізниця» в межах
України – з 200 грн до 250 грн.

з 1 квітня 2021 р. відновлено виплати
на персонал, передбачені чинними
Галузевою угодою і колективними
договорами (з поетапним погашенням
заборгованості до кінця червня п. р.);

Розпорядженням  Національної служ би
посередництва і примирення від 15.03.2021
№ 097-р  зареєстровано ко лективний
трудовий спір (конф лікт) між Про -
фесійною спілкою залізничників і
транспортних будівельників України та
Акціо нерним товариством «Укрзаліз -
ниця» (присвоєно реєстраційний номер
036-21/00-Г). Завдяки злагодженій роботі
профорганіза цій усіх рівнів вдалося зібра-
ти більш як 125 тис. підписів наших спілчан
за вступ у колективний трудовий спір.

Працівникам АТ «Укрзалізниця»,
посадові (місячні) оклади, місячні та -
рифні ставки яких на дату ухвалення
рішення менше 30 тис. грн,  з 1 червня 
п. р. підвищено на 10% годинні тариф-
ні ставки та посадові (місячні) оклади. 

Робота профспілки триває. І пам’ятай-
мо, що тільки спільними зусиллями
можна досягти мети.

До профспілкового свята, яке цьогоріч відзначається 1 серпня, пропонуємо пригадати найважливіше чого за цей рік
вдалося досягти завдяки злагодженим діям усіх профспілкових ланок, до яких засобів боротьби вдавалася
профспілка аби Акціонерне товариство «Укрзалізниця» виконало наші вимоги та над чим ще триває робота.

У День Професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України – 1 серпня 2021 року – буде ого-
лошено про початок роботи Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи
соціально-економічного розвитку залізничного транспорту – УКРПРОФЗТ/2021», ініційованої профспілкою з
метою формування наукових та практичних засад забезпечення ефективного соціально-економічного роз-
витку залізничного транспорту, а підсумки її роботи буде підбито 4 листопада 2021 року у День залізничника.

АНОНС
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6—7, 12—14, 16, 18—19, 24 * 2018 р.;
1—2, 3, 6, 8, 9—10, 13, 17—18 * 2019 р.; 4, 17–18,
19–20, 23–24 * 2020 р.; 1–2 , 4 * 2021

l РІК В ІС ТО РІЇ: 2014�й

Принципова боротьба 
в критичних умовах

Зусилля профспілки спрямовано на скасування 
режиму неповного робочого часу та боротьбу 

з порушеннями трудового законодавства 

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—8, 11—14, 19—20, 24 * 2017 р.

ЗА  В Е Р  Ш И В  С Я
2014�й ба га то ти -

сяч ною ак цією про -
тес ту проф спі лок, що
пред с тав ля ли ін те ре -
си пра ців ни ків усіх
га лу зей еко но мі ки.
Мі тин гу валь ни ки бу -
ли гли бо ко обу ре ні
ан ти со ц і  аль ни ми
пла на ми Уря ду, який
не до слу ха єть ся до
го  ло су сво їх гро ма -
дян та іг но рує їхнє
спра вед ли ве не вдо -
во лен ня шо   ко вою те -
ра пією вла ди.

На ші спіл ча ни со лі -
 дар но з ін ши ми за -
кли ка ли дер жав них
кер ма ни чів не від -
клад  но роз по ча ти кон суль та ції з ро бо то дав ця ми і проф -
спіл ка ми, щоб при пи ни ти по даль ше зу бо жін ня на се лен ня і
за зі хан ня на кон с ти ту цій ні пра ва пра цю ю чих. Прий ня то ви -
мо ги, текст яких пе ре да но до Каб мі ну і Вер хов ної Ра ди.

ФАКТ
Внас лі док здій с нен ня ре зуль та тив но го гро мадсь ко го кон т -
ро лю за до три ман ням тру до во го за ко но дав ст ва ро бо то -
дав ця ми по вер ну то пра ців ни кам 5,6 млн грн. не до пла че -
них або не за кон но утри ма них кош тів.

Члени нашої профспілки стали
активними учасниками 

попереджу вальної акції протесту 
під стінами Кабміну, 

15 жовтня 2014 р. 

При опрацюванні законопроєкту 
«Про залізничний транспорт» на засіданні 
профільного парламентського комітету 
необхідна присутність представника профспілки

ЗТАКОЮ пропозицією Го -
ло ва профспілки В.Буб -

няк вкотре звернувся до
Голови Комітету Верховної
Ради з питань транспорту та
інфраструктури Ю.Кісєля.
Оскільки, як стало відомо, на
засіданні профільного пар-
ламентського комітету, яке
відбудеться у вересні п.р.,

заплановано опрацювання
законопроєкту «Про заліз-
ничний транспорт» (реєстр.
№ 1196-1 від 06.09.2019 р.). 

У листі зауважено, що
Профспілка залізничників і
транспортних будівельників
України неодноразово щодо
цього проєкту Закону нада-
вала свої зауваження та про-

позиції, які стосуються збе-
реження існуючих соціаль-
но-економічних прав і
гарантій залізничників та
зняття соціальної напруги у
трудових колективах, однак
їх було враховано не в
повному обсязі.

Нагадуємо, що завдяки
рішучим діям профспілки,

що було підсилено організа-
цією і проведенням масових
акцій протесту у 2019-му,
вдалося відтермінувати до
проведення результативних
консультацій з профспілко-
вою стороною розгляд та
ухвалення недосконалого
законопроєкту № 1196-1 «Про
залізничний транспорт».

Проблеми вирішуються, але не відразу...
У «ВІСНИКУ» № 7–8 (810–811) від 

22 квітня 2021 р. було опубліковано
інформацію про те, що у квітні п. р. від-
булася зустріч голови об’єднаної проф -
організації філії «Пасажирська компа-
нія» В.Кукси та в.о. члена правління АТ
«Укрзалізниця», директора філії О.Пер -
цовського, головною темою якої з-по -
між інших питань стало неправомірне
непродовження дії контрактів з провід-
никами пасажирських вагонів, квитко-
вими касирами та іншими категоріями
працівників, які працюють за контракт -
ною формою трудового договору. За
результатами зустрічі було досягнуто
певних домовленостей і заплановано
ще раз обговорити проблемні питання
вже із запрошенням в. о. Голови прав-
ління АТ «Укрзалізниця» І.Юрика у трав-
ні, однак цього не відбулося.

Натомість на кінець травня п. р. керів-
ництвом філії «Пасажирська компанія»
в порушення трудового законодавства,
норм колективних договорів та поло-
жень про преміювання було дано вка-
зівку в окремих виробничих підрозділах
філії працівникам адміністративно-
управлінського персоналу не виплачу-
вати премію за квітень 2021 р. Усі спро-
би В.Кукси довести керівництву філії
неправомірність ухваленого рішення, на
жаль, не допомогли. Тоді Головою
профспілки В.Бубняком на звернення
голови об’єднаної профорганізації
ухвалено рішення про проведення
перевірки правовою інспекцією праці
Ради профспілки спільно з представни-
ками відділу економічної роботи, орга-
нізації праці і зарплати зазначених 
фактів в одному з виробничих підрозді-
лів – вагонній дільниці ст. Київ-Паса -
жирський, працівники якої недоотри-
мали або були позбавлені преміальної
оплати.

За результатами вивчення матеріалів
щодо преміювання за основними ре -
зультатами роботи з виїздом до вироб-
ничого підрозділу правовим інспекто-
ром праці Ради профспілки М.Абра -
мовою та завідувачем відділу економіч-
ної роботи, організації праці і заробітної
плати Ради профспілки О.Булавін скла-
дено акт перевірки, в якому, зокрема,
зазначено: «вказівкою філії «Пасажир -
ська компанія» від 28.05.2021 р. № ПК-
6/5296 доведено тимчасові контрольні
завдання по фонду оплати праці та
середньообліковій чисельності за усіма
видами діяльності по виробничих під-
розділах філії, в тому числі розмір пре-
мії за основними результатами роботи.
Попри фактичні показники роботи 
філією «Паса жирська компанія» змен-
шено вдвічі розмір премії для робітників
та працівників поїзного штату резерву
провідників, а керівникам, професіона-
лам, фахівцям і технічним службовцям
її виплату скасовано, що є порушенням
п. 3.4 колективного договору ВЧ-1,
пунктів 2.1 та 2.2 Положення про пре-
міювання робітників виробничого під-
розділу, пп. 1 п. 1 Положення про пре-
міювання керівників, професіоналів та
технічних службовців».

Тож керівництвом вагонної дільниці
станції Київ-Пасажирський не викона-
но взяті на себе зобов’язання за колек-
тивним договором щодо оплати праці,
що є порушенням Кодексу законів про
пра цю України, законів України «Про
колективні договори і угоди» та «Про
оплату праці». Такими неправомір-
ними діями порушено трудові права
2818 працівників. Загальна сума
недонарахованої та невиплаченої
премії становить 3168,1 тис. грн. 

За результатами проведеної перевір-
ки керівництву виробничого підрозділу
було спрямовано подання про скасуван-
ня наказів від 1.06.2021 р. як таких, що
видані з порушенням чинного законо-
давства та норм колективного договору і
положень про преміювання. 

Завдяки проведеній роботі право-
вого інспектора праці Ради проф-
спілки М.Абрамової та завідувача
відділу економічної роботи, органі-
зації праці і заробітної плати Ради
профспілки О.Булавін на сьогодні
порушення усунуто і працівники
отримали недонараховані премії у
повному обсязі. Тож рішення комісії з
оплати праці від 31.05.2021 р. та накази
від 1.06.2021 р., за якими було депремі-
йовано працівників,  скасовано та про-
ведено перерахунок премії за квітень
2021-го і 9 липня здійснено виплату
премії відповідно до чинних положень
про преміювання по виробничому під-
розділу в межах фонду оплати праці. 

НАПРИКІНЦІ червня п. р. Вадим
Анатолійович на офіційне запро-

шення голови Тимчасової слідчої комі-
сії Верховної Ради з питань перевірки та
оцінки стану АТ «Укрзалізниця» Ю.Гри -
шиної разом з членами ТСК відвідав
пасажирське вагонне депо «Харків-
Сортувальний». Під час візиту ним
також було порушено такі гострі питан-
ня, як непродовження керівництвом
філії «Пасажирська компанія» контрак-
тів з провідниками, квитковими каси-
рами та іншими категоріями працівни-
ків, які працюють за контрактною фор-
мою трудового договору, строком біль-
ше трьох місяців, а подекуди і одного
місяця, що на фоні загального неуком-
плектування штату працівників та низь-
ких заробітних плат, створює певні
ризики зриву безперебійності паса-
жирських перевезень.

В.Кукса під час зустрічі наголосив, що
продовження контрактів погоджується
в усному порядку в Києві, при цьому
керівництво філії вимагає надавати
протоколи нарад з виробничих підроз-
ділів, де визначено обсяги робіт, а вже
тільки потім вирішує з ким продовжити
роботу, а з ким ні. І додав, що мова йде
про людей, які 20–30 років сумлінно
пропрацювали в Укрзалізниці і попри
велику відповідальність отримували
невисокі зарплати.

ЯК РЕЗУЛЬТАТ численних звернень
голови об’єднаної профорганізації,

які зокрема були озвучені безпосеред-

ньо очільнику Товариства на одному із
засідань президії Ради профспілки, про
необхідність призначення особистої
зустрічі, така зустріч відбулася 2 липня
п. р. За участі професора Київського
національного університету ім. Т.Шев -
ченка кафедри трудового права
Н.Мельничук та в.о. члена правління
Товариства, директора філії О.Пер -
цовського, зокрема, розглянуто такі
питання, як неправомірна непролонга-
ція контрактів та закриття вакансій в
штатних розписах виробничих підроз-
ділів філії тощо. 

За результатами зустрічі очільник
Товариства І.Юрик та в.о. члена прав-
ління О.Перцовський не погодилися з
аргументами і доводами В.Кукси щодо
контрактів та запропонували перенести
це гостре питання на серпень–вересень
для глибшого вивчення наявних обсягів
пасажирських перевезень та доціль-
ності продовження контрактів з праців-
никами. 

Нагадаємо, що усунення порушення
пунктів 13–15 Положення про укладан-
ня контрактів з працівниками залізнич-
ного транспорту, які здійснюють обслу-
говування пасажирів, затвердженого
наказом Укрзалізниці від 4.03.2014 р.
№ 056Ц/ОД залишається однією з
вимог профспілки до Товариства, за
якими розпочато колективний трудо-
вий спір (реєстр. № 036-21/00-Г).

Інф. «ВІСНИКА»

ДО ТЕМИ
Голова об’єднаної профорганіза-
ції філії «Паса жирська компанія» 
В.КУКСА прокоментував «ВІСНИКУ» на
чому саме акцентував увагу народних
обранців під час участі у черговому 
засіданні Тимчасової слідчої комісії 
16 лип ня п. р.:

Непродовження дії контрактів з про-
відниками пасажирсь ких ва гонів вже
призвело до гострого дефіциту праців-
ників цієї спеціальності. 
До профспілки масово звертаються
працівники філії, які тривалий період
працюють за контрактною формою
трудово го договору. І саме з початку 
2020-го розпочато активний наступ на
трудові права працівників. Керівни цтво
філії «Пасажирська компанія»  всупереч
наказу Укр заліз ниці від 4.03.2014 р. 
№ 056Ц/ОД перебрало на себе функції
ревізії рішень прийнятих на виробничо-
му рівні. Під гаслом «виробничої необ-
хідності» (відсутності об’ємів ро біт) 
на дано вказівки «не продовжувати дії
контрактів» з працівниками, у яких не
було ніяких проблем з «неналежною
поведінкою», що надавало б підстави
для таких дій.
Я вкотре наголосив, що практика укла-
дання короткотермінових контрактів
не допустима і не сприяє підвищенню
продуктивності праці та нормалізації
соціальної складової в трудових
колективах і попередив, що така ситуа-
ція у філії може мати неконтрольовані
наслідки. 

“

Порушення усунуто – 
процес технічного навчання 
для працівників поновлено

ВІДПОВІДНО до вказівки 
АТ «Укр  залізниця» від

13.07.2021 р. № Ц-3/6-91/2711-
21 невідкладно розпочато
організацію процесу технічно-
го навчання для працівників
регіональних філій, філій та
їхніх виробничих (структур-
них) підрозділів, яке було
призупинено наприкінці ми -
нулого року у зв’язку з каран-
тинними обмеженнями (адап -
тивним карантином), запро-
вадженими через пандемію
коронавірусу.

Так, згідно з вимогами По -
ло ження про технічне навчан-
ня працівників АТ «Укр за -
лізниця», затвердженого рі -
шенням правління Това ри -
ства від 25.02.2020 р., керів-
ники регіональних філій та
філій до 23 липня п. р. повин-
ні провести необхідну підго-
товку та організацію процесу
технічного навчання для пра-
цівників на 2021 рік. 

Зауважимо, що Голова
Проф спілки залізничників і
транспортних будівельників
України В.Бубняк відреагував
на звернення дорожніх проф -
організацій і в листі до в. о.
Голови правління АТ «Укр -

залізниця» І.Юри ка, яке на -
правлено ще на початку
липня, наголосив про необ-
хідність усунення порушення
соціально-економічних прав
працівників, яке стосується
ухваленого в односторонньо-
му порядку рішення про при-
зупинення процесів, пов’яза-
них з підготовкою, організа-
цією та проведенням техніч-
ного на вчання працівників
структурних (виробничих)
підрозділів регіональних
філій (вказівка АТ «Укр -
залізниця» від 24.12.2020 р.
№ Ц/6-83/2920-20).

В листі, зокрема, зазначе-
но, що питання оплати за
години технічного навчання
працівників регламентується
п. 3.2.26 Га лу зевої угоди між
Державною адміністрацією
залізничного транспорту
України та профспілками і 
п. 4.14.13 Поло ження про
оплату праці працівників АТ
«Укрзалізниця», яке є не -
від’ємною частиною Галу -
зевої угоди. І жодна зі сторін
в період дії угоди не може в
односторонньому порядку
припинити виконання взя-
тих на себе зобов’язань.
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НА ОФІЦІЙНОМУ сайті запрацював новий сер-
віс «Віртуальна приймальня», який створено

на заміну розділу «Запитання – відповіді» Форуму
профспілки. Повідомляємо, що форум працюва-
тиме до 1 серпня 2021 р., тому користувачам, які
розмістять там запитання з 19 липня п. р., буде
запропоновано скористатися новим сервісом. 
Це ж стосується запитань, які надходять в месен-
джер офіційної фейсбук-сторінки профспілки та
на електронну пошту visnykprof@gmail.com.

Для користування «Віртуальною приймальнею»
спочатку необхідно зареєструватися, заповнивши
дані в запропонованій універсальній формі (вка-
зати ім’я, прізвище та місце роботи). Також
обов’язковим пунктом є зазначення електронної
пошти для зворотного зв’язку. Далі необхідно
ввести пароль, повторити його ще раз і ознайоми-
тися з Правилами користування сервісом. Після
створення особистого кабінету користувач має ще
раз увійти в систему, вказавши електронну адресу
та свій пароль. 

Звертаємо увагу, що електронне звернення до
профспілки має бути максимально лаконічним,
коректним та не порушувати більше однієї теми
(питання). 

Електронні звернення розглядатимуться і вирі-
шуватимуться у термін, визначений чинним зако-
нодавством.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 5 Закону
України «Про звернення громадян» спілчани
також мають можливість надіслати профспілці
письмове звернення.

Усі запитання до профспілки та відповіді фахів-
ців будуть зберігатися в особистих кабінетах
користувачів.

Сподіваємось, що новий сервіс буде корисним
для наших спілчан та стане зручним у користуванні.  

Запрацював новий сервіс
«Віртуальна приймальня»

2021-й — рік звітів та виборів у профспілці 

ВАЖЛИВО Змінено
форми заяв

щодо
державної
реєстрації

МІНІСТЕРСТВО юстиції Украї ни наказом від
29.06.2021 р. № 2320/5 внесло зміни до свого

наказу від 18.11.2016 р. № 3268/5, у зв’язку з чим в
новій редакції викладено форми низки реєстра-
ційних заяв.

Зокрема, внесено зміни до форм № 2 «Заява
щодо державної реєстрації юридичної особи 
(крім громадських формувань та органів влади)»,

№ 4 «Заява щодо державної реєстрації юри-
дичної особи – громадсь кого формування» і
№ 6, яка, до того ж, отримала нову назву – «Заява
щодо підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи».

Нові форми набрали чинності з 11 липня 
2021 р., після опублікування наказу в «Офіцій ному
віснику» № 50 від 2.07.2021 р.

У літопис профспілки

ЗА РІШЕННЯМ президії Ради профспілки від 8 липня п. р. з наго-
ди Дня Профспілки залізничників і транспорт них будівельників

України на го род же но:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –

ТАРАНА Руслана Володимировича – голову проф-
організації Криворізької пасажирської вагонної діль-

ниці, заступника голови Кри ворізької територіальної профоргані-
зації;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

БІЛОУС Ольгу Сергіївну – голову профорганізації пасажирського
вагонного депо Запоріжжя-1;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ПЛУЖНИК Олену Миколаївну – інспектора станції Верхівцеве,
голову первинної профорганізації;

ПОЛЯКОВУ Людмилу Володимирівну – старшого нарядника
оборотного локомотивного депо Нікополь, голову первинної
проф організації;

МАЛИШ Юлію Віталіївну – старшого майстра Великотокмакської
дистанції колії, голову первинної проф організації;

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

МІРОНЕНКО Олену Віталіївну – бухгалтера, голову молодіжної
ради профорганізації експлуатаційного вагонного депо
Батуринська;

МАТВІЙКА Дмитра Ігоровича – інженера з приймання вагонів,
голову молодіжної ради профорганізації Пологівського вагонного
депо.

10 років промайнуло, 
а кількість дописувачів
тільки зростає 

На Форумі профспілки, який розміщено на офі-
ційному сайті, профорганізації продовжують в
онлайні ділитися з читачами останніми новинами,
подіями, різними культурно-масовими заходами
до свят та іншою цікавою інформацією. І от на
минулому тижні від колег з Конотопу ми дізналися,
що 19 липня п. р. виповнилося 10 років, як була
зареєстрована їхня сторінка. 

«Саме завдяки нашим дописувачам ми сьогодні
відзначаємо ювілей. За цей час нами розміщено
2510 дописів, які з успіхом отримали майже 1 млн
300 тис. переглядів. Вітаємо усіх причетних та спо-
діваємось, що стабільність допоможе відзначити
ще не один такий десяток», – поділився приємною
новиною ПРЕСЦЕНТР Конотопського теркому
профспілки.

Зі свого боку відзначимо, що ця сторінка проф -
організації має найвищий результат активності на
Форумі профспілки і перевищує найближчого за
ним учасника майже втричі. 

Бажаємо профактивістам, дописувачам творчого
запалу, позитивних новин та подальшої співпраці.

Відділ інформації Ради профспілки

ТАКОЮ насиченою і водночас
цікавою виявилася програма

для молоді Південно-Західної
залізниці. Адже в один день 
23 липня п. р. у них відбулися
спочатку звітно-виборна кон-
ференція, а згодом семінар-
навчання для профактивістів. 

Одноголосну підтримку очо -
лювати наступні п’ять років
молодіжну раду дорпрофсожу
здобув технічний інспектор
праці Ради профспілки в до -
рожній профорганізації Півден -
но-Західної залізниці Є.Стемп -
ков ський, його заступниками
обрано змінного інженера Ко -
нотопської дистанції сигналіза-
ції та зв’язку А.Замулу та інжене-
ра-електроніка київського відді-
лення філії «Головний інформа-
ційно-обчислювальний центр»
АТ «Укрзалізниця» М.Шостака. 

Євген під час свого виступу
акцентував увагу молоді на пер-
спективних напрямах роботи,
які необхідно розвивати, та
поділився ідеєю проєкту «Поза -
штатна правова інспекція», над
впровадженням якої з минуло-
го року працює Молодіжна рада
Профспілки залізничників і

транспортних будівельників
України.

Того ж дня для хлопців та дів-
чат на навчально-спортивній
веслувальній базі «Локомотив»,
що у Києві, під відкритим небом
було облаштовано спеціальну
зону для навчання. І от в таких
зручних умовах після гри-зна-
йомства, до якої долучилися усі
учасники семінару, новообра-
ний голова «молодіжки» розпо-
вів про історію створення проф-
спілки, її основні напрями
діяльності, структуру та проко-
ментував правильні відповіді на
запитання з профспілкової
тематики, які заздалегідь отри-
мав кожен зі слухачів.

Запрошеним гостем семінару
став юрист громадської органі-
зації «Трудові ініціативи»
Г.Сандул. Він в доступній формі
пояснив який «подарунок» від
нашої держави ми отримали
під ялинку наприкінці 2019-го, і
як тоді почалася спільна
боротьба проти антисоціальних
законопроєктів, яка триває й
досі. Крім того, поінформував
про правові лайфхаки з трудо-
вого законодавства та розповів

про досвід їхньої організації у
вирішенні колективних трудо-
вих спорів (конфліктів). 

Завідувач відділу інформації
Ради профспілки Л.Го лубовська
у своїй презентації детальніше
зупинилася на головних інфор-
маційних ресурсах профспілки
та за допомогою макета, підго-
товленого Ко нотопською ди-
станцією сигналізації та зв’язку,
показала що саме може містити
профспілковий стенд відповід-
но до Стандарту інформаційної
діяльності профспілки.

Час спливав непомітно і ми
багато чого ще не встигли роз-
повісти нашій молоді, але вони
добре знають, що ми активно

розвиваємо нашу молодіжну
фейсбук-групу, створюємо нові
рубрики, розміщуємо відеопре-
зентації та ведемо прямі транс-
ляції організованих нами вебі-
нарів, тому підписатися і стати
активним її учасником може
кожен.

Катерина ІЗМАЙЛОВА, 
заступник голови 

Молодіжної ради профспілки

Звітували, обирали та здобували нових знань 

Фото Людмили Голубовської

Вітаємо з обранням!
До кінця літа триватиме звітно-виборча кампанія у терито-
ріальних та об’єднаних профорганізаціях. 

На звітно-виборних конференціях обрано:

Головою Полтавської територіальної профорганізації – Марину
МАСЛАК, її заступником – Петра ТКАЧЕНКА.

Головою Київської територіальної профорганізації – Олек сандра
БЄЛІКОВА, його заступником – Людмилу ГЕРАЩЕНКО.

Головою об’єднаної профорганізації Одеської дирекції залізнич-
них перевезень – Тетяну ЗУБРЕЙ.

Головою Покровської територіальної профорганізації – Сергія
ТОЛМАЧОВА.

Щиро вітаємо колег і бажаємо успіхів із захисту трудових прав 
спілчан.

Головою Херсонської територіальної профорганізації – Сергія
КОНДЮ.

Головою Жмеринської територіальної профорганізації – Юрія
АНДРУШКОВА, його заступником – Сергія ШИНКАРЯ.

Головою Попаснянської територіальної профорганізації – Андрія
КАНЗЕБУ.

Головою об’єднаної профорганізації філії «Центр управління
промисловістю» АТ «Укрзалізниця» – Миколу ТІТОВА, його заступ-
ником – Олену ГОЛУБОВСЬКУ.

Головою Конотопської територіальної профорганізації –
Володимира ШМАГЛІЯ, його заступником – Юрія ШИША.

На звітно-виборній конференції 
Жмеринської територіальної профорганізації

Делегати звітно-виборної конференції об’єднаної профорганізації
філії «Центр управління промисловістю»

Під час голосування на звітно-виборній конференції 
Конотопської територіальної профорганізації
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* «Наприкінці червня з
нагоди Дня молоді за сприян -
ня профкому первинки
моторвагонного депо Лю -
ботин регіональної філії
«Південна залізниця» спілча-
ни відвідали рок-фестиваль
«Акорди добра» у селищі
Старий Мерчик. Залізнич -
ники із задоволенням долу-
чилися до свята, слухали
виступи, співали, танцюва-
ли, а потім пригостилися
смачним пловом, які приго-
тували самі на свіжому
повітрі», – поділився голова
профорганізації моторва-
гонного депо Люботин
Сергій АНТІПОВ. А вже за
два тижні на наших колег
чекало нове свято, цього
разу – спортивне: «У змаган-
нях з волейболу, шахів,
шашок і настільного тенісу,
організованих Сумським
теркомом профспілки спіль-
но з головами первинок
моторвагонного депо Лю -
ботин і локомотивного депо
Смородине та за сприяння
керівництва депо, взяли
участь працівники обох цих
виробничих підрозділів.
Пере можці отримали па -
м’ят ні подарунки та грамоти.
За спортсменів завзято вбо-
лівали їхні родини, тож не
забули і про дітей залізнич-

ників: поки батьки змага-
лися, малечу розважали спе-
ціально запрошені анімато-
ри. На дітлахів також чекали
подарунки та солодощі.
Свят ко вого настрою додали
смачні страви, приготова-
ні на вогнищі, і жива музи-
ка», – читаємо з листів
С.Антіпова і його колеги,
голови первинки локомо-
тивного депо Смо родине
Олега МАР’ЮКА.

* «Змаганнями з волей-
болу і командного перетягу-
вання канату на березі річки
Сіверський Донець відзначи-
ли День молоді працівники
Донецької залізниці. Свято
для колег організувала моло-
діжна рада Лиманської
дорожньої профорганізації.
За результатами запеклої
боротьби найкращими во -
лейболістами стали локомо-
тивники Слов’янська, а ось у
богатирському турнірі най-
сильнішими виявились ли -
манські енергетики. Цікаві
конкурси з призами та висту-
пи творчих колективів додали
святкуванню запалу, а завер-
шився вечір дискотекою», –
звітує майстер Ли манського
локомотивного депо, голова
молодіжної ради Лиманської
дорожньої профорганізації
Олександр ПАРШИН.

* «Профком Бахмацької
дистанції сигналізації та
зв’язку регіональної філії
«Південно-Західна залізни-
ця» організував для спілчан і
членів їхніх родин незабутню
подорож вихідного дня. За
один день ми встигли прогу-
лятися Києвом і відвідати
деякі його цікавинки, зокре-
ма Музей води і Скляний
міст. А заключним акордом
подорожі став «Добропарк»,
розташований біля столиці, з
його озерами, квітковими
композиціями й атракціона-
ми. На згадку у нас лишило-
ся безліч яскравих фотогра-
фій, море вражень і задуми
наступних подорожей, адже
спільні мандри згуртовують
колектив і надихають на
ефективну працю», – розпо-
відає інженер, голова моло-
діжної ради Бахмацької дис-
танції сигналізації та зв’язку
Інна СЕМЕРЕНКО.

* «Члени молодіжної
ради Конотопської терито-
ріальної профорганізації від -
значили послаблення каран-
тину, відвідавши у міському
будинку культури комедійну
виставу «Розклад бажань на
завтра» театральної студії
«Купе № 5». Тим самим під-
тримали колегу, адже студія
недарма носить «залізнич-

ну» назву: її засновник і
режисер-постановник –
електромеханік Ко нотоп сь -
кої дистанції сигналізації та
зв'язку регіональної філії
«Півден но-Західна залізни-
ця» Світ ла на Зі нов’єва. Ама -
торська театральна трупа
об’їздила з виставами всю
Україну, бере участь у фес-
тивалях, має різноманітні
нагороди, але прем’єри у
Будинку культури і техніки
дирекції завжди були без-
коштовними для поцінову-
вачів. Наступна вистава сту-
дії «Резус доброти», прем’є -
ра якої відбулась у міському
палаці культури «Зоряний»,
також зацікавила молодих
залізничників, адже її було
присвячено надзвичайно
важливій темі донорства», –
пишається колегою змінний
інженер Ко но топсь кої ди-
станції сигналізації та зв’яз-
ку, голова молодіжної ради
територіальної проф орга ні -
за ції Алла ЗА МУЛА.

* «Голова профкому Ко -
нотопської дистанції елек-
тропостачання регіональної
філії «Південно-Західна за -
лізниця» не лише працює
над урегулюванням питань
трудового захисту, а й допо-
магає працівникам орга ні -
зувати цікаве і насичене

дозвілля, – із вдячністю
зазначає член профкому ди -
станції, електромеханік Ми -
хайло ПА НА СЕНКО. – На -
приклад, вже два роки
поспіль профком організо-
вує подорож до Кам’янець-
Подільського і спелеобази
печери Атлан тида. Цього
разу за час ко роткої подоро-
жі на спілчан че кало безліч
пригод: політ на повітряних
кулях, сплав на байдарках
річкою Збруч, подолання
річкових порогів».

*«Працівники управління
регіональної філії «Львів ська
залізниця» досі із задоволен-
ням згадують тур За -
карпаттям, що відбувся зав-
дяки голові профкому І.Вар -
холяку: Мукачівський замок
«Паланок», термальні басей-
ни в Берегово, романтичне
озе ро Синевир, водоспад
Шипіт, секрети закарпат-
ського виноробства – у
дружній і веселій компанії
колег два дні пролетіли мит-
тєво», – читаємо у повідом-
ленні заступника начальника
відділу кадрів служби кадро-
вої та соціальної політики,
голови молодіжної ради
дорожньої профорганізації
регіональної філії «Львівська
залізниця» Вікторії ПІМЕ-
НОВОЇ.

Жити з натхненням
ЧЛЕНИ ветеранського клу -

бу «Натхнення», який
об’єд нує переважно колишніх
залізничників Конотопщини,
радіють кожній новій зустрічі.
Особливо після того, як коро-
навірус кардинально змінив
життя людей, надовго позба-
вивши можливості живого
спілкування.

У нелегкі часи карантину
ветерани знайшли вихід –
зустрічалися онлайн. До кож-
ної такої зустрічі по черзі готу-
вали пізнавальну програму,
ілюстрували її красивими
слайдами, цікавими факта-
ми. Вітали один одного зі свя-
тами, просто спілкувалися,
тепло підтримували у хвили-
ни смутку. 

І тим радіснішим стало
повернення до довгоочікува-
них традиційних зустрічей під
час карантинних послаблень.
Нещодавно прибрали сміття
біля улюбленого озера, яке
символічно називають «На -
дія», упорядкували терито-
рію. Уподобали це місце
давно, адже тут можна без-
печно купатись, відпочити,
послухати музику та разом
заспівати. 

Відвідали і свято полуниці 
у мальовничому селі Малий
Сам бір. Насолодилися не
тільки ягодами, а й співом
місцевих виконавців, поми-
лувалися вишиванками, які з
великою любов’ю зберіглися
в сільських садибах.

Вже тиждень потому свят-
кували річницю Конотопської
битви на фестивалі «Козаць -
кий Родослав» у Шаповалівці:
тут і феєричне кінне шоу, і
табір реконструкторів, і фес-
тиваль козацької пісні.

А в конотопському музеї
імені М.І. Драгомирова відві-
дали виставку картин, при-
свячену Дню Європи. Екскур -
сію провела директор музею
С.Смирнова, також колишня
колега, адже раніше очолю-
вала бібліотеку Будинку нау -
ки і техніки конотопських за -
лізничників.

Такі заходи для активних
ветеранів – як бальзам на
душу, адже допомагають зба-
гатитися новими знаннями і
враженнями, радіти кожному
дню і любити цей світ.

Олена БАДАЙ, керівник
ветеранського клубу

«Натхнення»

На море, в ліс чи в гори – кожен обирає собі відпустку до душі. Та навіть якщо до неї ще довго, організувати літнє дозвілля допоможе профспілка.
Поїздки вихідного дня, спільні виїзди на відпочинок, екскурсії, свята і спортивні змагання – ніщо не єднає колектив краще.

Теплі спогади дитинства
На прохання наших дописувачів друкуємо спогади про проведення первинками Дня
захисту дітей. Адже через пандемію організувати звичні заходи стало набагато
важче, тож про кожну втілену можливість із задоволенням і гордістю згадують усі,
хто до неї долучився.

* «Красноградська дис-
танція колії регіональної
філії «Південна залізниця»
запросила дев’ятикласників
найближчої школи на піз-
навальну екскурсію. 

Шля хо вий майстер М.Кі -
сєльов показав, як користу-
ватися колійним шабло-
ном, а коваль С.Ткаченко
продемонстрував горн і
молоти, налагоджувальник
колійних машин і механіз-
мів Л.Мужевський запро-

понував визначити дефек-
ти на рейках за допомогою
дефектоскопного візка, а
майстри М.Скидан і
М.Богданов розповіли про
мости на нашій дистанції.
Посидіти у кабіні дрезини
діти попросились самі, і
машиніст О.Собакар їм не
відмовив, заразом розпо-
вів про свою роботу та
особливості різних машин.
На прикінці начальник дис-
танції І.Копилов знову

нагадав дітям правила без-
печної поведінки поряд із
залізничними коліями. 

Ці каво, що досвідом з
підлітками ділилися ко -
лишні випускники тієї самої
школи, тож сподіваємося, 
її вихованці невдовзі 
зно ву поповнять наші
лави», – написала сигна-
ліст, голова профорганіза-
ції Красноградської ди-
станції колії Оксана ЯКО-
ВЕНКО. 

* З різноманітними професіями озна -
йомилися і діти спілчан Конотопської дистанції
сигналізації та зв’язку регіональної філії
«Південно-За хідна залізниця», дізнаємося з
листа проф активу: «Профком організував екс -
курсію до дитячого парку професій «Кід ландія»
у Києві. Діти «приміряли» різні спеціальності,
весело і з користю провели час. А по завершен-
ню на них чекали розваги у зоопарку». 

* «Конкурс дитячого малюнка «Да -
руємо усмішки, сонцем зігріті» органі-
зував профком Сумської дистанції
колії регіональної філії «Південна

залізниця». Переможницями стали
А.Мороз, Д.Діду сенко і М.Тимченко,
проте подарунки отримали усі учасни-
ки», – згадує голова первинки На талія
СУЩЕНКО.

* «У вагонному депо станції Бахмач філії «Па -
сажирська компанія» відбулися кон курси ма -
люнка на асфальті і дитячої творчості. І хоча тема
була вільною, більшість все одно малювали
залізницю. Дітей, а їх зібралося понад 50, розва-
жали аніматори, для них влаштували шоу миль-
них бульбашок, підготували подарунки і солодо-
щі. Згодом бажаючі відвідали Менський зоо-
парк», – чи таємо у повідомленні помічника на -
чальника з безпеки руху Олександра ПЕРЕДЕРИ.


