
ЛЬВІВ. У лютому відбулися уста�
новчі збори громадської організа�
ції «Лікарняна каса Львівської за�
лізниці». 

Обговорено основні завдання, пе�
реваги для працівників щодо їхнього
медичного обслуговування, а також
затверджено Статут, медичну про�
граму та інші документи. Обрано ке�
рівні органи. Головою Наглядової
ради обрано голову дорожньої
профорганізації Андрія Сенишина.

З розумінням сприйнявши цей
крок, вже понад 53 тис. залізнични�
ків стали членами громадської орга�
нізації.

Вирішено чимало організаційних
питань, зокрема, створено виконав�

чу дирекцію, укладено договори про
співпрацю з лікувально�профілак�
тичними закладами залізниці. Але,
як і у будь�якій новій справі, поста�
ють питання, що потребують опера�
тивного вирішення. Наприклад, за�
раз проводиться робота щодо до�
повнень до програми надання ме�
дичної допомоги членам сімей пра�
цівників. 

— З часом тема початку діяльності
та вирішення окремих питань роз�
глядатиметься на конференції членів
«Лікарняної каси», — прокоментував
перший заступник голови дорожньої
профорганізації, заступник голови
правління громадської організації
«Лікарняна каса Львівської залізни�

ці» Іван Сельменський і додав, як
важливо сьогодні поширити роз’яс�
нювальну роботу серед залізнични�
ків. До речі, правління «Лікарняної
каси» постійно інформує членів гро�
мадської організації через дорожню
газету «Львівський залізничник».

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Львівської залізниці

ДОНЕЦК. В последнее время
проблема добровольного меди�
цинского страхования железно�
дорожников на Донецкой ма�
гистрали обсуждалась неодно�
кратно.

Со стороны страховых компаний
оставался без внимания ряд прин�

ципиальных предложений, в част�
ности, об участии представителей
профсоюза при разработке и за�
ключении генеральных договоров,
пересмотре размеров страховых
взносов, отчислении не менее 80 %
от общей суммы поступлений стра�
ховых взносов на лечение, предо�
ставлении прозрачной информа�
ции о количестве застрахованных
лиц, использовании страховых
средств.

– Такое положение ставит застра�
хованных железнодорожников в не�
выгодные условия, – считает замес�
титель председателя дорожной
профорганизации Сергей Лесовой. –
Страховая компания накапливает

внушительные средства на своих
счетах, а механизм их возврата дого�
вором не обусловлен.

В настоящее время разработаны
проекты нормативной документации
«Больничной кассы Донецкой же�
лезной дороги», которые обсужда�
ются и находят понимание в трудо�
вых коллективах.

В начале мая планируется провес�
ти учредительную конференцию но�
вой организации, которая включится
в работу ориентировочно с июня те�
кущего года.

Юлия СВЕРДЛОВА, заведующая 
отделом дорпрофсожа Донецкой 

железной дороги, внештатный 
корреспондент «ВІСНИКА»
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З цього приводу заступник
Генерального директора
Укрзалізниці Ю.Джус і перший
заступник Голови профспілки
М.Сінчак направили відповід�
ного листа на адресу керівни�
ків залізниць України, проф�
органів всіх рівнів і всіх при�
четних.

Головною метою заходів
«Тижня охорони праці» є при�
вернення уваги кожного ро�
ботодавця і працівника до
усунення або досягнення мі�
німального рівня виробничих
ризиків, профілактики ви�
робничого травматизму і про�
фесійної захворюваності,
формування загальної куль�
тури охорони праці та свідо�
мого ставлення до цих пи�
тань.

На місцях рекомендовано
провести відповідні заходи,
зокрема, комплексні обсте�
ження та цільові перевірки

стану охорони праці і промис�
лової безпеки на підприємст�

вах, під час яких сприяти усу�
ненню виявлених порушень
задля ефективного забезпе�
чення соціального захисту
працівників. Планується та�
кож організувати огляди�кон�
курси з охорони праці серед
структурних підрозділів заліз�
ниць з визначенням і заохо�
ченням кращих трудових ко�
лективів і первинних профор�

ганізацій. Будуть оформлені
тематичні інформаційні стен�
ди, відбудуться виставки�пре�
зентації сучасних зразків
спецодягу, спецвзуття та ін�
ших засобів індивідуального
захисту тощо.

Здійснюватимуться

спільні заходи з вшанування
пам’яті загиблих на вироб�
ництві: проведення панахид,
поминальних заходів, надан�
ня допомоги в облаштуванні
могил, відвідання та надання
матеріальної допомоги
сім’ям загиблих та інвалідам
праці.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Не дамо Мінфіну спустошити соціальний пакет залізничників!
Своїми діями Міністерство фінансів провокує залізничників на масові акції непокори

Вимоги висунуто. Що далі?..

Лікарняні  каси — гарантія  якісного  медичного  обслуговування  залізничників
За рішенням президії Ради профспілки на Львівській і Донецькій залізницях запроваджено проведення експерименту щодо створення лікарняних кас

22228888        ккккввввііііттттнннняяяя    ———— Всесвітній  день  охорони  праці
Міжнародна організація праці (МОП) встановила його з 2002 року

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

26 березня перший заступ�
н и к  Г о л о в и  п р о ф с п і л к и
М.Сінчак взяв участь у семі�
нарі профактиву Київської те�
риторіальної профорганізації
та виступив перед його учас�
никами.
27 березня перший заступ�
ник Голови профспілки
М.Сінчак взяв участь у засі�
данні тристоронньої соціаль�
но�економічної ради.
1–2 квітня правовий інспек�
тор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан до�
тримання трудового законо�
давства у Тернопільській і
Львівській дистанціях елект�
ропостачання.
2 квітня головний технічний
інспектор праці Ради проф�
спілки В.Дорошенко взяв
участь у нараді Мінтранс�
зв’язку щодо узгодження про�
екту галузевого «Порядку
проведення обов’язкових по�
переднього (при прийомі на
роботу) і періодичних (протя�
гом трудової діяльності) ме�
дичних оглядів працівників,
робота яких пов’язана із за�
безпеченням безпеки руху та
обслуговуванням залізнично�
го транспорту і метрополітенів
України».
8 квітня Голова профспілки
В.Ткачов і голови дорожніх
профорганізацій взяли участь
у нараді Укрзалізниці щодо
опрацювання питання рефор�
мування залізничного транс�
порту та прийняття узгодже�
них рішень.

З 22 до 28 квітня на підприємствах залізничного транс�
порту за активної участі профспілкових організацій від�
буватимуться різноманітні заходи у рамках «Тижня охо�
рони праці» під гаслом «Життя та здоров’я на робочому
місці – основне право людини».

Символічно, що саме 28 квітня 2009 року – у
Всесвітній день охорони праці – Міжнародна
федерація транспортників (МФТ), членом якої є
профспілка залізничників і транспортних будівель�
ників України, проводитиме традиційний Міжнарод�
ний день єдиних дій залізничників під гаслом «Проф�
спілкове «НІ» – насиллю!». Завданням цієї акції є при�
вернення уваги громадськості та центральних органів
державної влади до проблем галузі і всебічного захисту
працівників залізничного транспорту.

Продовження теми — на ссссттттоооорррр....    2222

Профспілка готується до всеукраїнського страйку у разі виключення з
фінансового плану Укрзалізниці видатків на виконання Галузевої угоди
і колдоговорів. Про це наголошено у телеграмі Голови профспілки заліз�
ничників і транспортних будівельників України Вадима ТКАЧОВА, на�
правленій 6 квітня на адресу Прем’єр�міністра України Юлії ТИМОШЕН�
КО, Міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО, Генерального
директора Укрзалізниці Михайла КОСТЮКА:

«Міністерство фінансів України в черговий раз знаходить надумані необґрун�
товані зауваження до фінансового плану Укрзалізниці.
Вимоги і зауваження Мінфіну щодо скорочення фінансування соціальної сфери,
медицини тощо позбавлять залізничників соціальних гарантій, передбачених Га�
лузевою угодою та колективними договорами.
Втручаючись у колективно�договірні відносини, Мінфін порушує закони Укра�
їни «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та га�
рантії діяльності».
Своїми діями Міністерство фінансів провокує залізничників на масові акції не�
покори. Здається, що комусь дуже потрібно, щоб у цей скрутний час залізнич�
ники почали пікетування Кабміну, страйк та інше.

Ще раз наголошуємо: не чіпайте у фінансових планах залізниць те, що перед�
бачено Галузевою угодою та колективними договорами!
Профспілка, яка об’єднує 98 % залізничників, попереджає, що не допустить
зменшення соціальних гарантій залізничників і найближчим часом вдасться до
пікетування Кабміну і всеукраїнського страйку».

ДО ТЕМИ

Текст телеграми поширено у засобах масової інформації.

Профспілкові органи всіх рівнів, трудові колективи структурних підрозділів
Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Придніпровської, Південно�За�
хідної залізниць направляють телеграми протесту на адресу Уряду та Мін�
трансзв’язку.
Спілчани, обурені невиправданою позицією Мінфіну, що вимагає скоротити
фінансування соціального пакета працівників галузі, підтримують дії проф�
спілки і налаштовані вкрай рішуче відстоювати здобутки, передбачені Галу�
зевою угодою і колективними договорами.

Відділ інформації Ради профспілки

Як відомо, 12 березня п. р. Конференція
профспілки висунула Вимоги до Укрза�
лізниці у зв’язку з невиконанням окре�
мих положень Галузевої угоди. На адре�
су Ради профспілки надходять численні
запитання, в яких спілчани цікавляться
тим, як іде реалізація Вимог.
«ВІСНИК» звернувся до першого заступ�
ника Голови профспілки Михайла
СІНЧАКА з проханням прокоментувати
розвиток ситуації:
— Повідомляю, що керівництво Укрзалізниці

створило робочу комісію для розгляду Вимог
профспілки. 25 березня п. р. за участю пред�
ставників Ради профспілки відбулося її засі�
дання. Комісія розглянула Вимоги і надасть свої
пропозиції керівництву Укрзалізниці.

1. Зокрема, Головному фінансовому управ�
лінню Укрзалізниці запропоновано надати Раді
профспілки інформацію щодо розміру коштів,
передбачених у проекті фінансового плану
2009 року у розрізі Галузевої угоди.

2. З 1 квітня наказом Укрзалізниці підвищу�
ються (індексуються) тарифні ставки і посадові
оклади на 3 %. Питання чергового підвищення
тарифних ставок і посадових окладів заплано�
вано розглянути після підбиття підсумків роботи
за перший квартал п. р.

3. За погодженням з профорганізаціями пе�
редбачається прийняти рішення щодо поетап�
ного переходу на повний робочий тиждень

протягом другого кварталу п. р. з урахуванням
обсягів роботи, завантаження структурних під�
розділів.

4. Рішення щодо виплати винагороди за під�
сумками роботи за 2008 рік прийматиметься за
результатами першого кварталу п. р.

5. Члени робочої групи зійшлися на тому,
що треба якнайшвидше розробляти проект про�
грами забезпечення залізничників житлом.

6. Рада профспілки запропонувала комісії
низку заходів щодо активізації діяльності Про�
фесійного недержавного пенсійного фонду
«Магістраль».

7. На засіданні комісії погодилися з тим, що
необхідно спільно доопрацювати Положення
про вахтовий метод роботи.

8. Відповідним главкам запропоновано ра�
зом з профспілкою опрацювати зміни та допов�
нення до Положення про роз’їздний (пересув�
ний) характер роботи.

9. Дійшли також висновку, що для забезпе�
чення особистої безпеки провідників паса�
жирських вагонів у приміському сполученні при
виконанні ними службових обов’язків необхід�
но залучати працівників воєнізованої охорони
та правоохоронних органів.

Переговорний процес щодо розгляду Вимог
профспілки триває, і «ВІСНИК» інформува�
тиме читачів про його хід.

Відділ інформації Ради профспілки



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 7 (522) * 10 квітня 2009 р.

Общественный
контроль 

в  действии

П
О предложению профкома Ило�
вайской дистанции электроснаб�

жения работникам ремонтно�ревизи�
онного цеха выплачено 2 тыс. грн. не�
доначисленных в декабре 2008 года за
разъездной характер работы.

После проверки профкомом 28 ра�
ботникам дистанции, ушедшим в от�
пуск в январе, доплачены 20 % оздо�
ровительных на общую сумму 11,2 тыс.
грн.

П
РОВЕРИВ режим труда и отдыха
работников ПТО Енакиево, пред�

седатель первичной профорганизации
вагонного депо Иловайск Т.Белик и
профгрупорг Е.Цыганская установили,
что в январе у двоих работников были
неучтенные и неоплаченные сверх�
урочные часы работы. На имя началь�
ника депо направлено представление
об оплате фактически отработанного
времени.

К
ОМИССИЯ по труду и зарплате
профкома Иловайского локомо�

тивного депо обратилась к админист�
рации с предложением провести, со�
гласно законодательству, доплату чле�
нам локомотивных бригад, переведен�
ным на нижеоплачиваемую работу.

Подведя итоги работы по общест�
венному контролю за соблюдением
трудового законодательства в 2008 го�
ду, профком локомотивного депо от�
метил, что по его настоянию работни�
кам возвращено 25 тыс. грн. – ранее
незаконно удержанных или недопла�
ченных.

Александр СВАРНИК, заместитель
председателя Иловайской

территориальной профорганизации

Разъясните, пожалуйста,
почему в Крыму дежурным

по переезду не платят за
вредные условия труда?

Ведь они так же, как и
путейцы, дышат парами

креазота, в холод и жару
встречают поезда, 

к тому же переезд считается
зоной повышенной опасности. 

И почему оплачиваются 
только 11 часов, а работают они

по 12 часов.

Вопрос прислан на сайт
www.zalp.org.ua

Приказом Укрзализныци от
26.12.2007 г., № 627�Ц утвержден
Перечень работ с повышенной
опасностью, тяжелыми и вредными

условиями труда на предприятиях и
в организациях железнодорожного
транспорта Украины. Он четко
определяет, какие работы относятся
к работам с повышенной опаснос�
тью, а какие – с вредными условия�
ми труда.

Дежурство по переезду, действи�
тельно, относится к работам с повы�
шенной опасностью, т. е. связанным
с необходимостью постоянно или
временно находиться на путях (пункт
1.79.7. Перечня). В то же время эта
работа не относится к Перечню работ
с тяжелыми и вредными условиями
труда.

Положением об условиях оплаты
труда работников железнодорожно�
го транспорта Украины, которое
ежегодно утверждается приказом

Укрзализныци (на 2009 год – № 171�Ц
от 12 марта), руководителям пред�
приятий, по согласованию с профко�
мами, предоставлено право устанав�
ливать работникам дифференциро�
ванные (по степеням) доплаты за ра�
боту в тяжелых и вредных условиях
труда по результатам аттестации ра�
бочих мест – в размере 4, 8 и 12 %
тарифной ставки (оклада) и 16, 20 и
24 % тарифной ставки (оклада) – за
работу в особо тяжелых и особо
вредных условиях труда.

Если по результатам аттестации на
вашем рабочем месте обнаружены
или будут обнаружены вредные и
опасные производственные факто�
ры III класса 1�й, 2�й или 3�й степе�
ней отклонения от норм, админист�
рация вашего структурного подраз�

деления должна установить вам та�
кую доплату в соответствии с Поло�
жением.

Аттестация рабочих мест по услови�
ям труда проводится на предприятиях
и в организациях в порядке, опреде�
ленном постановлением Кабинета
Министров Украины от 01.08.1992 г.,
№ 442.

Согласно ст. 66 КЗоТ Украины ра�
ботникам предоставляется перерыв
для отдыха и приема пищи продол�
жительностью не более двух часов.
Время начала и окончания переры�
ва устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка,
которые принимаются трудовым
коллективом и являются неотъемле�
мой частью коллективного догово�

ра. Работники используют обеден�
ный перерыв по своему усмотрению
и могут оставить рабочее место. В
таком случае время обеденного пе�
рерыва исключается из рабочего
времени. Там, где из�за условий
производства установить конкрет�
ное время перерыва невозможно,
работнику должны предоставить
условия для приема пищи на протя�
жении рабочего времени. В таком
случае он не может оставить свое
рабочее место и это время считается
рабочим.

Подготовлено
специалистами отделов 

Совета профсоюза –
охраны труда; 

экономической работы, 
организации труда 

и заработной платы

????

На Приднепров�
ской магистрали
работает штаб по
подготовке и про�
ведению акции под
эгидой Междуна�
родной федерации
транспортников. 

На заседании с
участием профсоюз�
ных работников и ру�
ководителей служб
дороги было поддер�
жано, в частности,
предложение обоб�
щить поступившие от
структурных подраз�
делений предложе�
ния, акцентируя осо�
бое внимание на тех,
которые следует ре�
шать на отраслевом
уровне. 

Будет усилен контроль
за режимом труда и от�
дыха локомотивных бри�

Заседание дорожного штаба по проведению акции. 
На снимке первый заместитель председателя дорожной 

профорганизации В.ТЕРЕЩЕНКО (первый справа), заместитель
начальника Приднепровской дороги В.ШЕСТАКОВ (в центре) 

Напередодні Міжнародного
дня дій залізничників МФТ Кри�
ворізький терком профспілки
здійснив низку заходів.

Проведено профілактичну роботу
у структурних підрозділах П’яти�
хатського вузла
з питань запо�
бігання насиль�
ству стосовно
п е р с о н а л у ,
розкраданню
або пошкод�
женню елемен�
тів рухомого
складу та ван�
тажів тощо.

Усім структурним підрозділам і
профкомам надіслано телеграфне
розпорядження щодо недопущення
порушень трудових прав робітників
на оплату праці та відпочинок, своє�
часне отримання заробітної плати
за весь час щорічних відпусток.

Організовано зустріч членів тер�
кому профспілки та його виконав�

чого апарату з головами первин�
них профорганізацій і профгрупор�
гами структурних підрозділів
П’ятихатського вузла щодо захисту
соціально�економічних інтересів
працівників.

Усім структурним підрозділам ре�
гіону розіслано листівку з інформа�
цією про дії профспілки щодо роз�
робки та затвердження Кабміном
фінансового плану залізниць на
2009 рік.

Галина ІСАЄВА, 
технічний інспектор праці 

Ради профспілки на 
Придніпровській залізниці
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Побутове приміщення колійни�
ків на станції Інгулець в 2007 ро�
ці не відповідало жодним існую�
чим нормам. Неодноразово під�
давалося критиці, в тому числі і
на засіданні Криворізького тер�
кому профспілки з розгляду пи�
тання санітарно�побутового об�
слуговування залізничників. І ось
у червні минулого року за ініціа�
тиви профгрупи 15�го околотку
під час проведення зборів було
ухвалено рішення виконати ре�
монт побутового приміщення і
довести всім, що колійники не
лише виконують тяжку роботу,
а й здатні створити для себе
належні побутові умови.

Своєчасну ініціативу підтримали
адміністрація і профком. А вже у
липні власними силами колективу
цеху з ремонту і поточного утриман�
ня споруд, працівниками 15�го око�
лотку було розпочато роботу. Мобі�
лізувавши всі матеріальні і фінансові
можливості, працювали з повною
віддачею, незважаючи на особистий
час і втому. Тож у січні 2009 року
основні заплановані роботи було
успішно виконано.

Побувавши у багатьох структур�
них підрозділах Придніпровської за�
лізниці, із задоволенням відзначаю,
що побутове приміщення наших ко�
лійників – одне з найкращих. Тож
можна зробити висновки: по�пер�
ше, «під лежачий камінь вода не те�
че», по�друге, за бажання можна
зробити багато корисного.

Юрій ШЕЛАМКОВ, 
голова профорганізації 

Криворізької дистанції колії

Виробничий побут — турбота спільна•

У Красноармійську (Донець�
ка залізниця) відкрито Центр
механізації колійних робіт.
Генеральний директор Укрза�
лізниці М.Костюк високо оцінив
новий об’єкт: «Комплекс побу�
дований на високому рівні, а це
дасть можливість якісно та
вчасно виконувати колійні ро�
боти. Як наслідок, ми всі отри�
маємо підвищення безпеки ру�
ху, збільшення швидкості поїз�
дів та обсягів перевезень».

Клінічну лікарню станції Сім�
ферополь Придніпровської
залізниці визнано найкра�
щою серед залізничних ліка�
рень України.
Цей сучасний багатофункціо�
нальний комплекс надає ме�
дичну допомогу 45 тис. заліз�
ничників Криму та Херсонщини
і членам їхніх родин. Головний
напрямок роботи клініки – си�
стематичні профілактичні огля�
ди працівників залізничного
транспорту.

В Яремчi відбулася міжна�
родна конференція з теми:
«Перспективні технології за�
лізничних перевезень».
Її учасники обговорили страте�
гічні питання розвитку заліз�
ничної галузі та конкурентну
тарифну політику залізниць
України. Серед інших важливих
тем — особливості забезпечен�
ня перевезень у міждержавно�
му сполученні та підвищення
ефективності використання
транспортних коридорів.
Зниження тарифів на контей�
нерні та контрейлерні переве�
зення, доставка мінеральних
добрив, легкових автомобілів
та інших вантажів на відстань до
300 кілометрів, на думку учас�
ників міжнародної конференції,
є одним з найголовніших чин�
ників, які впливатимуть на
ефективність роботи залізниць
в нинішніх економічних умовах.

До Великодня та травневих
свят Укрзалізниця призначи�
ла 26 додаткових поїздів.
Аналізуючи зростаючий попит
на перевезення пасажирів,
українські залізничники про�
довжують призначати додатко�
ві поїзди на найбільш популяр�
ні напрямки.

У Києві 6 квітня відбулася ви�
ставка, на якій свою продук�
цію представили виробники
вікон для пасажирських
вагонів.
Серед вимог, що залізничники
висувають до виробників,– за�
безпечення герметичності та
теплоізоляції вагона. Важливим
також є створення умов безпе�
ки пасажирів, адже певні вікна є
аварійними виходами. Тож па�
сажир отримує новий рівень
комфорту під час подорожі.

За повідомленнями 
управління взаємодії 

зі ЗМІ Укрзалізниці

Прес�інформ•

Ініціатива  профгрупи  зацікавила  всіх

гад, работников других про�
фессий. Выпущены соответ�
ствующие плакаты и листов�

ки для распространения в
трудовых коллективах и сре�
ди пассажиров.

Зустріч з профактивом 
П’ятихатського залізничного вузла 
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ПРЕСС�ЦЕНТР дорожной профорганизации 
Приднепровской железной дороги

Ознайомившись на фотостенді профспілкового комітету Криворізької
дистанції колії з результатами виконаної роботи, у багатьох профгруп з’явилося

бажання створити належні побутові умови для працівників інших околотків...

2

Консультації•
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28 апреля — Международный день единых действий железнодорожников



го счета бесплатно один раз
в год по письменному за�
просу.

Будут ли получать го�
сударственную пенсию

те люди, которые станут
вкладчиками НПФ?

— Обязательно будут. Не�
государственное пенсионное
обеспечение является допол�
нительным к государствен�
ному пенсионному обеспе�
чению.

Предусмотрено ли
участие работодателя

в пенсионном обеспече�
нии работников? Будет ли
работодатель перечис�
лять на счет участника
средства и в каком раз�
мере?

— Да, если работодатель
станет вкладчиком фонда и
заключит пенсионный кон�
тракт в пользу своих работ�
ников.

Если человек перечис�
лял деньги в фонд, но

по достижении пенсион�
ного возраста умер, его
деньги пропадут или до�
станутся наследникам?

— Пенсионные средства
участника фонда, учтенные
на его индивидуальном пен�
сионном счете, наследуются в
полном объеме — как на эта�
пе накопления, так и на этапе
выплаты пенсии. В случае
смерти участника фонда вы�
плата денег производится на�
следникам.

Кто может стать участ�
ником фонда?

— Участниками фонда мо�
гут быть лица, работающие
на предприятиях железно�
дорожного транспорта и
транспортного строительст�
ва, работники отраслевых
учебных и медицинских
заведений, метрополитенов,
заводов и др.

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 7 (522) * 10 квітня 2009 р. 3

З
АЯВА І з’їзду профспілки (1992 р.)
на адресу лідерів держави містила

низку вимог, спрямованих на захист
працівників галузі (закінчення публі�
кації Заяви. Початок у «ВІСНИКУ» від 13
та 27 березня п. р.).

« …Вимагаємо:
передбачити фінансування соці�

альної сфери (охорони здоров’я, до�
шкільних установ, культури, фізкуль�
тури) з державного бюджету через
Державну адміністрацію залізничного
транспорту;

встановити пільги на податки для
культосвітніх, спортивних установ і за�
кладів;

встановити мінімальну щорічну
відпустку тривалістю 24 робочих дні
для всіх працівників;

визначити професії, що підлягають
пільговому пенсійному забезпеченню
згідно з пропозиціями, внесеними Ра�
дою профспілки, передбачивши мож�
ливість виходу на пільгову пенсію пра�
цівників зі стажем роботи 25 років, у
тому числі локомотивних бригад та ін�
ших, які безпосередньо пов’язані з ру�
хом потягів;

збільшити випуск спецодягу та ін�
ших засобів індивідуального захисту
до рівня повного забезпечення всіх
працівників;

виділити додаткові кошти і матері�
альні ресурси для оздоровлення заліз�
ничників, транспортних будівельників і
членів їхніх родин, що постраждали від
Чорнобильської катастрофи;

встановити 40�годинний робочий
тиждень, а для тих, хто працює у не�
безпечних зонах, пов’язаних із рухом
потягів, – 36�годинний;

прискорити ухвалення законів про
залізничний транспорт, права профспі�
лок, угоди і колективні договори, від�
пустки, охорону праці, роздержавлен�
ня і приватизацію».

З’їзд розраховував, що Заяву буде
розглянуто протягом лютого 1992 р.
Якщо до 1 березня не буде вирішено
головні питання, порушені у цій заяві,
з’їзд зобов’язав Раду профспілки вжи�
ти дозволених законодавством заходів
для захисту інтересів залізничників і
транспортних будівельників.

Далі буде

СТВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ

БУДІВЕЛЬНИКІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

(травень 1990 р. – січень 1992 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Опыт, заслуживающий внимания

Рада профспілки висловлює щирі співчуття
голові дорожньої профорганізації При�
дніпровської залізниці Олександру Васи�
льовичу БУКРЄЄВУ  з приводу тяжкої втрати —
смерті батька  Василя Миколайовича.

Співчуваємо...

Кто и с какой целью
создал фонд?

— Решение о создании
Профессионального негосу�
дарственного пенсионного
фонда «Магістраль» принял
президиум Совета профсою�
за железнодорожников и
транспортных строителей
Украины в 2006 году с целью
улучшения социальной за�
щиты членов профсоюза.

Кто является органом
управления фонда?

— Собрание учредителей
фонда (в нашем фонде — это

президиум Совета профсою�
за) и Совет фонда.

Каким образом фонд
защищен от банкрот�

ства?
— Согласно законодатель�

ству о банкротстве негосудар�
ственный пенсионный фонд
(НПФ) не может быть объяв�
лен банкротом и ликвидиро�
ван на этом основании. Соз�
дание, функционирование и
ликвидация НПФ осуществ�
ляется по Закону Украины
«О негосударственном пенси�
онном обеспечении».

В каком банке аккуму�
лируются средства

клиентов?
— ПНПФ «Магістраль»

обслуживает банк�храни�
тель – Акционерный банк
«Экспресс».

Каким образом вклад�
чик будет контролиро�

вать движение средств на
своем счету?

— Участник фонда имеет
право получать от Адми�
нистратора полную инфор�
мацию о состоянии ин�
дивидуального пенсионно�

Профессиональный  негосударственный  пенсионный  фонд  «Магістраль»  в  вопросах  и  ответах

ППЛЛЮЮСС ввттооррааяя  
ппееннссиияя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ
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Середня  зарплата 
працівників

у лютому та з початку 2009 року (грн.)

Індекс споживчих цін у лютому – 101,5 %, 
з початку року – 104,4 %. 
Інформацію підготовлено за даними 
управління статистики Укрзалізниці 
та Держкомстату.

Залізничний
транспорт 2118,5     2126,0

Транспорт у цілому      2191,0 2149,0
Промисловість 1919,0      1889,0

Всього в галузях
народного
господарства              1723,0 1692,0

Лютий З початку
року

Заробітна плата — 
основна гарантія

Деятельность Профессионального негосу�
дарственного пенсионного фонда «Магістраль»
(ПНПФ) вызывает интерес у работников отрас�
ли. И это естественно, ведь дополнительная
пенсия — ощутимое подспорье для семейного
бюджета.  На вопросы читателей мы попросили
ответить менеджера по работе с вкладчиками
«Центра персонифицированного учета», адми�
нистрирующего ПНПФ «Магістраль»,   Игоря
КОРЗУНА.

????

2009�й — РІК первинної організації: «СИЛЬНА ПЕРВИНКА — СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!» •

О
ХВАТИТЬ весь спектр ее
эффективной деятель�

ности непросто, поскольку он
очень разнообразен.

– Мы придерживаемся
главного принципа: не делим
вопросы на производственные
и профсоюзные, – говорит
Анатолий Михайлович. – Ведь
что касается защиты интересов
трудящихся, то нам до всего
есть дело. В прошлом году, к
примеру, профком неодно�
кратно проверял выполнение
трудового законодательства, в
частности, правильность
оплаты отработанного време�
ни. Выявили, что 69 человек
недополучили в общей слож�
ности более 20 тыс. грн. Насто�
яли на том, чтобы недоплата
была полностью возмещена,
так что ни один час сверхуроч�
ной работы не остался незаме�
ченным и неоплаченным.

Вагонное депо Дебальце�
во�Сортировочное, пожалуй,
единственное структурное
подразделение Донецкой ма�
гистрали, в котором ежеднев�
но в обеденный перерыв по
цехам транслируется радио�
газета. В «деповском эфире»
выступают заместители на�
чальника, руководители це�
хов и профгрупорги. Они да�

ют разъяснения по вопросам
организации и охраны труда,
говорят о проблемах и дости�
жениях коллектива. Звучат и
песни – сюрпризы к праздни�
кам, поздравления ко дню
рождения. Говорят, что это
улучшает настроение и поло�
жительно сказывается на про�
дуктивности труда…

– Чем больше приятных мо�
ментов, тем сплоченней кол�
лектив, – уверен профлидер.

Наиболее интересные ме�
роприятия и значимые собы�
тия находят свое отражение и
в профсоюзных стенгазетах –
«Будни профкома», моло�
дежной «Ровесник», сатири�
ческой «Ерш». Впечатляет и
фотохроника: рабочие пла�
нерки в цехах, деятельность
комиссий профкома и моло�
дежного совета, волонтер�
ское движение, участие в
многочисленных фестивалях,
концертах, спортивных со�
ревнованиях, коллективные
поездки выходного дня в лес,
Свято�Николо�Васильевский
монастырь, донецкий цирк
«Космос»… Как тут не вспом�
нить народную мудрость:
«Кто хорошо работает – тот
хорошо и отдыхает». Впро�
чем, можно и перефразиро�

вать – кто умеет хорошо от�
дыхать, тот отлично работает.
Как бы то ни было, а произво�
дительность труда и полно�
ценный отдых крепко взаи�
мосвязаны. И дебальцевские
вагонники это охотно под�
тверждают. По производст�
венным показателям они не
раз лидировали в дорожном
соревновании.

Не забывают в коллективе
и о своих заслуженных вете�
ранах. У многих, наверное, до
сих пор щемит сердце при
воспоминании о встрече ве�
теранов Великой Отечествен�
ной с воинами�интернацио�
налистами. Достойно отмети�
ли и День защитника Отечест�
ва, 8 Марта, готовятся к май�
ским праздникам…

Нередкие гости в депо – са�
модеятельные артисты Дома
науки и техники. Иной раз в
обеденный перерыв они вы�
ступают прямо в цехах. Впро�
чем, и среди самих вагонни�
ков есть признанные таланты
— с успехом участвуют не толь�
ко в деповских, но и дорож�
ных, городских мероприятиях.

Поддерживать в тонусе об�
щественную жизнь коллекти�
ва профлидеру помогает сла�
женная команда единомыш�

ленников. О каждом активис�
те А.Запорожцев рассказыва�
ет много, интересно и с удо�
вольствием. Профгрупорги:
Андрей Иванов – бригадир
цеха по ремонту автотормоз�
ного оборудования, Андрей
Дубина – токарь колесно�те�
лежечного цеха, Светлана Хо�
мутова – техник, Владимир
Орлянский – слесарь по ре�
монту оборудования, Люд�
мила Исаенко – осмотрщик
вагонов ПТО Углегорск; пред�
седатель молодежного совета
Виктория Вершинина –
осмотрщик вагонов ПТО Де�
бальцево… А какие инициа�
тивные, ответственные пред�
седатели комиссий профко�
ма! Не случайно по итогам
прошлого года первичная ор�

ганизация заняла первое мес�
то в территориальном смот�
ре�конкурсе, награждена По�
четной грамотой дорпрофсо�
жа и признана лучшей в кон�
курсе наглядной агитации,
проводимом облсовпрофом.
Мнение коллег и их высокая
оценка особенно приятны.

*   *   *
Президиум дорпрофсожа

одобрил решение обобщить
и распространить опыт пло�
дотворной работы первичной
профорганизации вагонного
депо Дебальцево�Сортиро�
вочное.

Надежда ЧЕРНЫШЕВА,
заведующая отделом газеты 

«Железнодорожник Донбасса»,
внештатный 

корреспондент «ВІСНИКА»

ААннааттооллиийй  ЗЗААППООРРООЖЖЦЦЕЕВВ  
((ннаа  ссннииммккее  вв  ццееннттррее))  ––  ввссееггддаа  вв  ссааммоойй

ггуущщее  ссооббыыттиийй  ии  ппррооббллеемм..  
ППррооффллииддеерруу  ддоо  ввссееггоо  еессттьь  ддееллоо,,  ччттоо

ккаассааееттссяя  ууссллооввиийй    ттррууддаа……

Активно работающих первичек в дорожной профорганизации Донецкой магист�
рали немало. Одна из них – вагонного депо Дебальцево�Сортировочное, которую
возглавляет А.Запорожцев – член президиума дорпрофсожа, председатель до�
рожной профсекции и член профсекции вагонников Совета профсоюза.

Посаду голови профкому Коно�
топської дистанції колії Тетяна
МОЗГОВА обіймає лише два роки, але
профспілкова робота для неї – не но�
ва. Адже довгий час як член профкому
вона відповідала за соціально�еконо�
мічний i правовий захист працівників.

Багато зроблено профкомом у рам�
ках профспілкового Року «Відпрацьо�
ваному часу – гарантовану оплату!»,
завдяки чому первинна профоргані�
зація посіла третє місце за його
результатами.  

Під час перевірок, зокрема, було

встановлено, що час навчання у проф�
техучилищі не включався до стажу ро�
боти працівника, що дало би йому
право отримувати надбавку за вислу�
гу років; не обліковувався час роботи
увечері та вночі водіїв, машиністів ко�
лійних машин, тракториста. Ці пору�
шення усунено, а на користь праців�
ників проведено відповідні доплати.

Один із традиційних напрямків ро�
боти профкому – піклування про вете�
ранів дистанції. Всіляко підтримуються
і молоді спеціалісти, працівники. Вони
беруть активну участь у культурно�ма�
сових заходах дистанції, вузла. Зусил�
лями профкому значно посилено фіз�
культурно�оздоровчу роботу. Коман�

ди дистанції долучаються до всіх вуз�
лових і міських змагань з волейболу,
міні�футболу, футболу. І майже завж�
ди повертаються з нагородами.

Працівники довіряють Тетяні Федо�
рівні, тож двері кімнати профкому
практично не зачиняються, особливо
зараз, у скрутні часи. Люди приходять
з проблемами, скаргами... Їм потрібна
підтримка, допомога, інколи – просто
порада. Така щира довіра спілчан є
найкращим показником напруженої
діяльності цього профспілкового ко�
мітету та його лідера.

Наталія МАКАРЕНКО,
заступник голови Конотопської 
територіальної профорганізації

Щира довіра спілчан — якісний показник роботи
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«Вісник» продовжує знайомити читачів з переможницями конкур�
су на кращу жінку – лідера первинної профорганізації, що прово�
дився Радою профспілки протягом минулого року.

Кращі жінки — лідери первинних профорганізацій•

•
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Вісім років поспіль О.Ми�
хайлик очолює первинну
профорганізацію вагонного
депо Дарниця Південно�За�
хідної залізниці. Трудиться
тут, до речі, з 1987�го, сумлін�
ною працею зарекомендувала
себе компетентним фахівцем,
вимогливим до себе й до під�
леглих. Тож колеги й обрали її
головою професійної секції
працівників вагонного госпо�
дарства Ради профспілки. Во�
на удостоєна однієї з найви�
щих профспілкових нагород –
знака «За активну роботу в
профспілці», а також була пе�
реможницею конкурсу «Кра�
ща жінка – лідер первинної
профорганізації». О.Михай�
лик, як кажуть, людина неспо�
кійної вдачі. І рішуче відстоює
права й інтереси трудового
колективу!

З Оленою Олександрівною
ми зустрілися напередодні
щорічної конференції трудо�
вого колективу.

– Багато соціальних питань
плануємо обговорити, запро�
сили голів дорпрофсожу і тер�
кому, начальника вагонної
служби залізниці. Тож споді�
ваємося на їхню допомогу.

Обов’язково торкнуся в своє�
му виступі нашої найболючі�
шої проблеми – деповського
гуртожитку та вирішення жит�
лової проблеми, – схвильова�
но каже профлідер. – Знаєте, у
нас є люди, які все своє життя
простояли в черзі на житло і
вийшли на пенсію, або взагалі
пішли з життя, так і не доче�
кавшись новосілля. Так надалі
не повинно бути, та й колек�
тив має відновлюватися, тож
кваліфікованих молодих пра�
цівників треба підтримувати.
Головні питання, що вирішу�
ватимуться задля закріплення
на залізниці професійних кад�
рів, це, перш за все, рівень за�
робітної плати та можливість
отримати за будь�яких умов
житло. На Конференції проф�
спілки у березні п. р. йшлося
про це. Зрозуміло, що одразу
ж «манни небесної» не отри�
маємо, тому треба як слід по�
боротися за втілення у життя
вимог профспілки.

Переговори між керівницт�
вом депо і профкомом прово�
дяться зазвичай за один�два
місяці до проведення конфе�
ренції трудового колективу з
прийняття колдоговору. За

цей час докладно обговорю�
ються всі існуючі актуальні со�
ціальні питання, розглядають�
ся шляхи і можливості їх вирі�
шення. Завдяки такій тактиці
щороку вдається добиватися
розширення соціальних га�
рантій для працівників. На�
приклад, у 2001�му, у перший
рік на посаді голови профко�
му, домоглася введення до
колдоговору такого пункту:
«Передбачити в кошторисі
профкому витрати на при�
дбання путівок для сімейного
відпочинку». Знаходиться мож�
ливість надати матеріальну
допомогу тяжкохворим і про�
оперованим працівникам, а
також тим, хто одружився.
Згідно з проведеною атеста�
цією робочих місць працівни�
ки професій зі шкідливими та
важкими умовами праці отри�
мують додаткову відпустку.
Колдоговором передбачено
перелік професій, де праців�
никам додатково видається
спецодяг, молоко. Але і куль�
турно�масова робота, органі�
зація дозвілля та оздоровлен�
ня спілчан теж завжди серед
найважливіших справ проф�
кому. Члени профспілки всю
цю турботу відчувають, тому
своєму профлідерові довіря�
ють та щиро поважають її, ак�
тивісти ж прагнуть допомогти
у профспілкових справах.

Олена Михайлик: «За втілення у життя вимог профспілки треба як слід поборотися…»

Профсоюзная 
семья растет

Профлідер у колективі •

Десять лет —
информацию 
в свет

В 2009�м подведение итогов
ежегодного конкурса на луч�
шего автора «Вестника дор�
профсожа» дорожной проф�
организации Южной магист�
рали было особенным, ведь в
феврале исполнилось десять
лет с момента выхода его пер�
вого номера.

На страницах дорожной газеты
«Южная магистраль» еженедельно
пишется профсоюзная летопись. Сво�
его читателя находят материалы на
самые животрепещущие темы – со�
блюдения трудового законодательст�
ва, защиты социальных интересов ра�
ботников, а также зарисовки о буднях
первичных профорганизаций, их ли�
дерах, заметки о досуге, спорте…

Только в 2008�м из�под пера
91 автора профсоюзного «Вестника»
вышло 238 разножанровых матери�
алов, и лучшего общественного кор�

респондента выбрать было непрос�
то. Но комиссия определила побе�
дителя, и Почетная грамота дор�
профсожа с денежной премией вру�
чены председателю профорганиза�
ции локомотивного депо Ромны
В.Михно (к слову, он — автор «Вісни�
ка профспілки», и мы от всей души
поздравляем Владимира Александ�
ровича – ред.). Премиями награж�
дены также и другие авторы – проф�
активисты и пресс�центры теркомов.

Конкурс продолжается, открывая
перед каждым новым нашим авто�

Пожалуйста, помогите разобрать�
ся в ситуации: я хочу получить
справку для начисления пенсии за
три периода работы на предприя�

тии, а в бухгалтерии мне отказывают,
утверждая, что такие справки выдают�
ся только за один период.

Татьяна Ш., станция Кременчуг
Отвечает 
Марина АБРАМОВА,
правовой инспектор труда 
Совета профсоюза:

– В данной ситуации действия бухгалте�
рии неправомерны. Согласно ст. 49 Кодекса
законов о труде Украины собственник или
уполномоченный им орган обязан выдать
работнику по его требованию справку о раз�
мере заработной платы. Ограничений отно�
сительно периода, за который предоставля�
ется справка о зарплате, закон не устанавли�
вает.

Для получения такой справки необходимо
обратиться с письменным заявлением к ру�
ководителю предприятия (структурного под�
разделения), а в случае отказа – в правовую
инспекцию труда Совета профсоюза на
Южной железной дороге.

Вопрос – ответ•

Хорошая новость •

????

С письменными заявлениями о
вступлении в наш профсоюз в январе
обратились 94 работника структур�
ного подразделения Херсонского от�
ряда ведомственной военизирован�
ной охраны Одесской железной
дороги. В конце февраля состоялось
учредительное собрание членов
профсоюза – создана новая первич�
ная организация.
Избраны профком, ревизионная комис�

сия. Возглавил профорганизацию Сергей
Штанько, заместитель начальника команды
военизированной охраны.

Работа только начинается, потому желаем
профактиву нашей новой первичной орга�
низации боевитости и принципиальности в
защите трудовых прав и интересов работни�
ков подразделения.
Людмила ОЧКОЛЯС, заведующая отделом 

Херсонского теркома профсоюза

Думка 
профлідера 
слушна...

(Олена

МИХАЙЛИК –

друга ліворуч)

Фото 
Валерія 
СКИБИ, 
фото?
кореспондента
газети 
«Рабочее 
слово»

Готуючи матеріал до друку,
зателефонував до Олени
Олександрівни й поцікавився,
як пройшла конференція. «За
активною участю спілчан, – із
задоволенням відповіла. – Бу�
ли присутніми не лише 56 де�
легатів, але 32 члени проф�
спілки, котрі побажали, так би
мовити, на власні очі побачи�
ти, що відбуватиметься на
конференції. За участю керів�
ника служби залізниці, голів
дорпрофсожу та теркому вда�
лося обговорити багато гост�
рих проблем. До колдоговору
внесено нові пункти. А на�
чальник служби, звернувши
увагу на неналежний стан да�
ху над приміщенням, де про�
ходила конференція, взяв під
особистий контроль питання
його ремонту. Зрозуміло, що,
на жаль, не всі проблеми че�
рез фінансові труднощі буде
вирішено, але профком праг�

нутиме належно турбуватися
про дотримання трудових
прав і інтересів наших праців�
ників.

…Напружена громадська ді�
яльність не заважає Олені
Олександрівні залишатися
турботливою матір’ю. Вона са�
ма, після смерті чоловіка, ви�
ховала сина і доньку, завдяки
її зусиллям вони отримали
вищу освіту. Рідні люди з ве�
ликою повагою і розумінням
ставляться до головної справи
життя своєї матері – повсяк�
денної турботи про спілчан.
Вони прагнуть допомогти їй у
життєвих негараздах, підста�
вити своє плече.

А вона оптимістка – задово�
лена і своєю клопіткою пра�
цею, і своїм життям�буттям…

Анатолій РОМАНОВ,
кореспондент газети 

«Рабочее слово», позаштатний
кореспондент «ВІСНИКА»

…Мабуть, сама доля вирішила: бути Олені залізнични�
цею. Адже і батько, і мати присвятили своє життя стале�
вим магістралям, до того ж родина мала глибоке заліз�
ничне коріння, ще з її прадіда. Тому вона гідно продов�
жує славні залізничні традиції свого роду.

Обучение профактива•
Интересным и полезным для
профактива Дебальцевской
территориальной организации
стал семинар с участием глав�
ного правового инспектора тру�
да Совета профсоюза на Донец�
кой железной дороге Тихона
Присяжнюка.

Должность председателя профор�
ганизации – выборная, занимают ее
люди разных профессий и юристов
среди них немного, а разбираться в

трудовом законодательстве должен
каждый профлидер. Поэтому особое
внимание профсоюз уделяет повыше�
нию юридической «подкованности»
активистов, проводя семинары, кон�
сультации, «Дни трудового права» и
другие мероприятия.

Слушатели были особенно актив�
ными при проведении практических
занятий – учились выявлять скрытые и
неучтенные сверхурочные часы рабо�
ты, рассчитывать среднюю заработ�

ную плату, проверять точность начис�
ления пособия при уходе в отпуск,
правильность заполнения трудовых
книжек и т. д. Они ознакомились так�
же с порядком разрешения трудовых
споров.

Полученные навыки и знания проф�
активисты успешно используют в сво�
ей повседневной работе.

Виктория АРОНЗОН, 
ведущий специалист 

Дебальцевского теркома профсоюза

У випадку смерті годувальника, який ще не досяг відпо�
відного пенсійного віку, розмір пенсії утриманця, згідно з
частиною першою ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», залежить від страхового
стажу роботи годувальника, від якого померлому умовно
була б призначена пенсія по інвалідності.

Пенсія призначається на період, протягом якого член сім’ї
померлого годувальника вважається непрацездатним.

Згідно з частиною другою ст. 36 Закону України «Про за�
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» непра�
цездатними членами сім’ї вважаються діти:

які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони
стали інвалідами до досягнення 18 років;

які навчаються за денною формою навчання у вищих на�
вчальних закладах 1–4 рівня акредитації та професійно�тех�
нічних навчальних закладах до їх закінчення, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років, а діти�сироти – до досягнення
ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
правовий інспектор праці Ради профспілки

Юридически… «подковали»

Консультації•
Визначення категорії громадян, що мають право на пен�

сію в разі втрати годувальника, її призначення, порядок і
періоди виплати пенсії та її розміри тощо регулюються ст.
ст. 37–50 Закону України «Про пенсійне забезпечення» і ст.
ст. 36–39 Закону України «Про загальнообов’язкове дер�
жавне пенсійне страхування».

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про пенсійне забезпечен�
ня» дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були
вони на утриманні годувальника. Ст. 38 цього Закону визна�
чає лише дві ознаки члена сім’ї померлого, що знаходився на
його утриманні. По�перше, повне утримання, по�друге,
отримання від нього допомоги, яка була для утриманця
постійним і основним джерелом засобів для існування.

Усиновлені діти мають право на цей вид пенсії нарівні з
рідними дітьми.

Що стосується розмірів пенсії в разі втрати годувальника,
то у будь�якому випадку вона повинна бути не менше 50 %
пенсії за віком померлого годувальника, а на двох і більше
утриманців – 100 %, але не менше соціальної пенсії, вста�
новленої для відповідної категорії непрацездатних.

ЯК  НАРАХОВУЄТЬСЯ  ПЕНСІЯ  НА  ДИТИНУ  У  ЗВ’ЯЗКУ  З  ВТРАТОЮ  ГОДУВАЛЬНИКА

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

ром возможность проявить свои ли�
тературные способности на страни�
цах «Вестника дорпрофсожа».

ПРЕСС�ЦЕНТР дорожной
профорганизации Южной магистрали


