
Д
ЛЯ ТОГО, щоб охо�
пити якнайбільшу те�
риторію, на семінар

було запрошено 17 осіб – з
Харкова, Полтави, Кремен�
чука, Сум, Куп’янська і Гре�
бінки. Захід був насиченим,
адже профпрацівники і зви�
чайні залізничники мали
опанувати нову, незвичну
для себе справу, отримати
знання і навички, необхідні
для ведення ділових перего�
ворів з потенційними парт�
нерами, планування і успіш�
ного втілення дисконтної
програми. 

Перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак розпо�
вів учасникам про мотиви
впровадження цього проек�
ту, кроки, зроблені Радою
профспілки для втілення
програми, а також ознайо�
мив присутніх із результата�
ми, яких вдалося досягти з
початку роботи над реаліза�
цією проекту у Києві. Насам�
перед, Рада профспілки по�
ставила на меті створити
умови для економії коштів
спілчан при здійсненні поку�
пок і використанні різнома�
нітних послуг, зазначив він. З
іншого боку, профспілка за�
проваджує сучасні методи
роботи, у тому числі – з роз�

витку мотивації профспілко�
вого членства, одним з них
має стати саме ця програма.
Планується, що в майбут�
ньому дисконтну картку буде
об’єднано з профспілковим
квитком, а сам проект охо�
пить усю Україну, тобто усіх
наших спілчан.

Тож подальші кроки для
цього зроблено – одним із
них став семінар у Харкові.
Тому М.Сінчак побажав йо�
го учасникам успіхів у на�
вчанні і подальшому засто�
суванні отриманих навичок
для успішної реалізації про�
екту у своїх регіонах.

Консультант проекту
К.Шейгас і завідувач відділу
організаційної і кадрової ро�
боти Ради профспілки О.Гна�
тюк провели тренінг. Обсяг
знань виявився справді
значним. Профактивісти
вчилися будувати команду
для реалізації проекту, оби�
рати людей на різноманітні
посади в його рамках, у тому
числі – керівні, планувати
кроки з втілення кожного
етапу програми, ставити пе�
ред собою та іншими цілі та
завдання. Водночас вчилися
передбачати ризики, уника�
ти їх, опанували головні тех�
нології укладання договорів,

основи тайм�менеджменту,
ефективної ділової комуні�
кації тощо.

Учасники визначили кон�
кретні кроки з реалізації
проекту. Наприклад, вже на

початок серпня заплановано
провести зустрічі з потенцій�
ними партнерами, а до кінця
літа передбачається укла�
дання перших договорів. Ре�

гіональний представник
профспілки з реалізації дис�
контної програми на Півден�
ній залізниці — провідний
спеціаліст оргвідділу дор�
профсожу О.Колісник.

З часом подібні семінари�
тренінги відбудуться і на ін�
ших залізницях.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Свято
для всіх

П
ОСТАНОВОЮ, ухваленою
президією Ради профспіл�

ки, профорганам усіх рівнів за�
пропоновано провести різно�
манітні заходи з нагоди Дня
профспілки, зокрема, зверну�
тися до роботодавців з вимо�
гою беззастережного виконан�
ня умов колективних договорів
і трудового законодавства.

Напередодні свята у пер�
винках відбуваються тради�
ційні заходи: урочистий прий�
ом молодих працівників до
наших лав (ми радіємо, що на�
ша профспілка молодшає!),
заохочення активістів (до речі,
цього року молоді лідери
вперше нагороджуватимуться
новою відзнакою профспілки
– «Молодіжною відзнакою»),
вшанування ветеранів проф�
спілкового руху тощо.

А у святкову профспілкову
неділю буде організовано ма�
совий сімейний відпочинок,
концерти художньої самоді�
яльності, цікаві та веселі поїзд�
ки вихідного дня, видовищні
спортивні змагання…

У Красному Лимані на До�
нецькій залізниці 3–5 серпня
відбудеться VII Спартакіада
залізничників України.

Тож бажаємо всім спілча�
нам змістовного і веселого
свята нашої профспілки!
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У номер•

Новий соціальний проект профспілки втілюється у життя•
«За результатами розгляду на засі�

даннях президії Шевченківського тер�
кому питань з дотримання законодавст�
ва та положень колективного договору
було скасовано у першому півріччі
2012 року вісім наказів із притягнення
працівників до дисциплінарних стяг�
нень, виданих з порушеннями. Таким
чином, захищено трудові права 53 чле�
нів профспілки, і працівникам поверну�
то незаконно утриманих або недопла�
чених 6, 4 тис. грн.

А за підсумками роботи з контролю
за дотриманням законодавства про
охорону праці залізничникам регіону
встановлено пільги та компенсації, га�
рантовані, зокрема, колдоговорами,
на загальну суму 14 тис. грн. Крім того,
за поданнями технічного інспектора
праці Ради профспілки на Одеській за�
лізниці Яна Вавера заборонялась ро�
бота десяти одиниць обладнання, що
становило небезпеку для життя та здо�
ров’я працюючих», – повідомив ПРЕС�
ЦЕНТР Шевченківського теркому
профспілки.

«Профком путевой машинной стан�
ции № 191 потребовал от администра�
ции произвести доплату пяти маши�
нистам укладочного крана и машинис�
ту бульдозера на общую сумму
3981 грн. за время следования к месту
выполнения работы и обратно», –
сообщила инженер, председатель
профорганизации Иловайской ПМС
Татьяна НЕФЕДОВА.

«Председатель профорганизации
Криничанской дистанции пути Ю.Люб�
ченко вскрыла факт, что 10 вновь при�
нятым работникам была выдана спец�
одежда без предварительной химчис�
тки, дезинфекции и ремонта и без
установления сроков носки. Профком
потребовал от администрации неза�
медлительно устранить нарушение и
установил жесткий контроль за выпол�
нением «Положения о порядке обес�
печения работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами ин�
дивидуальной защиты».

А по представлению профкома Ило�
вайской дистанции защитных лесона�
саждений лесоруб В.Захаров получил
5 тыс. грн. по профсоюзной страховке
от несчастного случая на производст�
ве», – проинформировал заместитель
председателя Иловайской территори�
альной профорганизации Александр
СВАРНИК.

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
Дисконтна  програма  крокує!

З повагою Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
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ДДДД Хроніка подій

17 липня під головуванням
першого заступника Голови
профспілки М.Сінчака відбуло�
ся засідання комісії з питань ор�
ганізаційної та інформаційної
роботи Ради профспілки. Обго�
ворено, зокрема, питання про:
Систему навчання, Стандарт ін�
формаційної діяльності, вне�
сення змін і доповнень до Інст�
рукції з проведення звітів і ви�
борів, розвиток дисконтної
програми, роботу профорганів
в умовах реформування галузі.
17 липня завідувач відділу ор�
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк взяв участь у проф�
спілковій конференції Укра�
їнської залізничної швидкісної
компанії.
18 липня завідувач відділу еко�
номічної роботи, організації
праці і зарплати С.Анісімова взя�
ла участь у засіданні тристорон�
ньої робочої комісії представни�
ків профспілок, роботодавців і
Уряду з визначення розміру мі�
німальної заробітної плати на
2013 рік, що відбулося у Мініс�
терстві соціальної політики.
19 липня завідувач відділу со�
ціально�трудових відносин і
побутової роботи О.Мушенок
взяв участь у конференції тру�
дового колективу Української
залізничної швидкісної компа�
нії з укладання колективного
договору.
19—20 липня проведено семі�
нар для профактивістів вузлів
Південної магістралі, які працю�
ватимуть на залізниці над впро�
вадженням дисконтної програ�
ми  профспілки (стор. 1). 
23 липня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні Спільного
представницького органу
профспілок.
26 липня відбулося засідання
президії Ради профспілки.

Дорогі спілчани, 
шановні наші ветерани!

Вітаю кожного з вас із Днем
профспілки залізничників і транс�
портних будівельників України –
святом, яке, щороку згуртовуючи
нас в одну велику сім’ю, перекон�
ливо свідчить, що наша профспіл�
ка є міцним фундаментом у захис�
ті трудових інтересів та соціальних

гарантій трудівників. Так, усі наші дії спрямовано на покра�
щання умов праці, виробничого побуту працівників, тур�
боту про дітей, надійний захист ветеранів галузі.

Переступивши 20�річний рубіж у незалежній Україні,

а з початку нашого профспілкового руху – вже 107�му річ�
ницю, ми послідовні у підтримці найкращих традицій солі�
дарності, закладених нашими попередниками. Зважаючи
на виклики часу і невпинний рух галузі уперед, знаходимо
ефективні шляхи вирішення нагальних проблем сього�
дення, працюємо на перспективу – додаємо нові корисні
для спілчан соціальні проекти, реалізуємо інші цікаві ініці�
ативи, залучаючи до плідної співпраці молодих проф�
активістів.

Тож дозвольте, дорогі друзі, з нагоди нашого спільного
свята побажати усім вам, а також вашим рідним і близь�
ким добробуту та успіхів у праці, оптимізму і впевненості у
нашому доброму майбутньому, тепла і щастя у ваших
домівках.

12 серпня —

День будівельника
Дорогі друзі, щиро вітаю вас 

із професійним святом! 
Ваша праця почесна і шанована, адже ваші

невтомні руки зводять надзвичайно важливі для
транспортної галузі об’єкти та облаштовують їх. 

Нові технології, які використовуються у сучас�
ному будівництві, забезпечують надійність спо�
руд, а висококваліфіковані й досвідчені майстри
своєї справи вміло втілюють у життя найсміливі�
ші замисли. Тож плоди вашої сумлінної праці
гідно оцінюють залізничники, пасажири, жителі
міст і сіл, які широко використовують їх у по�
всякденній діяльності.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, злагоди і
достатку у ваших родинах.

Про старт реалізації дисконтної програми профспілки у Києві «ВІСНИК» 
повідомляв у попередньому номері. У столиці вже понад 20 партнерів 

долучилися до мережі закладів, які надають системні знижки на товари 
та послуги членам профспілки залізничників і транспортних будівельників.

Тим часом, проект набуває розвитку: так, 19–20 липня у Харкові відбувся
дводенний семінар�тренінг для профактивістів, які опікуватимуться 

впровадженням дисконтної програми на Південній магістралі

ЗЗЗЗ гггг уууу рррр тттт уууу йййй мммм оооо сссс яяяя ,,,,     вввв іііі дддд сссс тттт оооо юююю юююю чччч ииии
пппп рррр аааа вввв аааа     йййй     іііі нннн тттт ееее рррр ееее сссс ииии !!!!

До Ради профспілки надійшли замовлення на отри�
мання дисконтних карток для спілчан від профкомів
Державного науково�дослідного центру залізничного
транспорту, Київського електровагоноремонтного за�
воду, адміністрації державної спеціальної служби
транспорту, апарату Укрзалізниці, ОПК «Управління
промислових підприємств Укрзалізниці», Українсько�
го державного Центру транспортного сервісу «Ліски»…

Ми запрошуємо приєднатися до реалізації дисконтної
програми профспілки й інші первинки.

ДО ТЕМИ

ФФооттоо  ООллееккссааннддрраа  ГГННААТТЮЮККАА

Н
А ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ, вже не
вперше правоохоронні органи

намагаються «звалити з хворої го�
лови на здорову», звинувачуючи
локомотивні бригади, чергових по
переїзду, шляхових майстрів та ін�
ших працівників у справах про наїз�
ди і травмування сторонніх осіб, які
грубо порушують правила перехо�
ду залізничних колій, забуваючи
про те, що рухомий склад миттєво
зупинити неможливо через його

велику інерцію (довгий гальмівний
шлях). Тому ми закликаємо керів�
ництво Укрзалізниці, Придніп�
ровської магістралі та відповідних

главків і служб, у тому числі юри�
дичних, підтримати позицію проф�
спілки у цій ситуації для захисту в
суді членів локомотивних бригад.

Захистимо локомотивні бригади!
Як повідомлялось, Рада профспілки на�
правила офіційні звернення до відповід�
них структур із ґрунтовною аргумента�
цією, наполяганням на проведенні додат�
кового розслідування та прийнятті спра�
ведливого законного рішення з приводу
порушення кримінальних справ проти
двох машиністів і помічника машиніста
Джанкойського локомотивного депо
Придніпровської залізниці – членів нашої
профспілки («ВІСНИК» від 13 липня п. р.).

ПОСТФАКТУМ

19 липня п. р. відбулося чергове засідання Красногвардійського рай�
онного суду Автономної Республіки Крим. Суд задовольнив вимоги
адвоката підсудних та їх представників щодо направлення на додат�
кову технічну експертизу обставин трагічного випадку. Незалежну
експертизу доручено провести Дніпропетровському національному
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній

Україні
Продовження. Початок 

у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;
1—12 (588—599)* 2012 р. 
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Свій 75�й ювілейний день народження відзначив 22 липня
перший голова Ради профспілки Анатолій Володимирович
ЧОРНОМАЗ.
Ми пам’ятаємо про Ваші заслуги, адже 35 років самовідданої
праці в профспілці Ви присвятили захисту прав та інтересів
спілчан. Ви стояли у витоків створення профспілки залізнични�
ків і транспортних будівельників України, багато плідних років
її очолювали.

Сердечно вітаємо Вас, шановний Анатолію Володимировичу,
з ювілеєм і зичимо міцного здоров’я та щасливої долі!

Президія Ради профспілки

Далі буде

КНИГУ «Новітня історія профспілки: 20 років у неза�
лежній Україні» розміщено на сайті www.zalp.org.ua. 
Текстовий матеріал, що публікується у «ВІСНИКУ»,
доповнено.

2001
НОВИЙ ЛІДЕР ПРОФСПІЛКИ. 

IV З'ЇЗД ПРОФСПІЛКИ. 
УКЛАДЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ 

З УКРЗАЛІЗНИЦЕЮ ВПЕРШЕ НА П'ЯТЬ РОКІВ.
ПЕРША ГАЛУЗЕВА УГОДА З МІНТРАНСЗВ'ЯЗКУ

Н
А ЗАСІДАННІ 24 квітня Рада профспіл�
ки прийняла рішення про скликання

6–7 грудня 2001 р. IV з’їзду профспілки.
Затверджено план підготовки до з’їзду. 

Голова Ради профспілки А.ЧОРНОМАЗ
звернувся із заявою про звільнення його з
посади за станом здоров’я, пленум задо�
вольнив його прохання. Від імені учасників
пленуму А.Чорномазу висловлено подяку
за його значний внесок у становлення профспілки. Подяку за
плідну співпрацю А.Чорномазу також висловила Міжнародна
конфедерація профспілок залізничників і транспортних буді�
вельників країн СНД і Балтії.

Головою Ради профспілки було обрано
В.ТКАЧОВА – голову Одеського дорож�
нього комітету профспілки. 

Учасники пленуму прийняли Звернення
до органів виконавчої та законодавчої
влади щодо несправедливих звинувачень
на адресу залізничного транспорту з при�
воду зростання тарифів на вантажні пере�
везення. Також висловлено рішучий про�

тест проти втручання керівників гірничо�металургійного комп�
лексу у справи залізничного транспорту і намір всіма доступни�
ми способами відстоювати інтереси працівників галузі.

Рада профспілки підтримала ініціативу МФТ щодо проведення
8 березня Всесвітнього дня дій на захист прав жінок і вперше до�
лучилася до міжнародної профспілкової кампанії «Жінки, що
транспортують світ».

29 березня вдруге проведено Міжна�
родний день дій залізничників МФТ за
безпеку руху на залізничному транс�
порті. Він проходив під гаслом «Перш
за все – безпека, а не прибуток!»,
участь у ньому взяли всі дорожні проф�
організації.

У рамках підготовки до Дня дій залізничників у Києві від�
булася зустріч першого заступника Міністра транспорту
України – Генерального директора Укрзалізниці Г.Кірпи з
членами президії Ради профспілки. У ході тривалої бесіди
відбулася конструктивна розмова про актуальні проблеми,
пов’язані із забезпеченням безпеки руху на залізничному
транспорті та соціальним захистом працівників.

Рада профспілки направила листа Прем’єр�міністру Украї�
ни, в якому викладено проблемні питання діяльності залізнич�
ного транспорту, що потребують вирішення на державному
рівні. Зокрема, у зверненні пропонувалося: прийняти постано�
ву щодо державної підтримки залізничного транспорту; пе�
редбачити у проекті держбюджету на 2002�й кошти на при�
дбання рухомого складу, реконструкцію об’єктів галузевої
інфраструктури; вжити заходів для повернення з місцевих
бюджетів збитків, спричинених перевезенням пільгових кате�
горій пасажирів у приміському сполученні; розглянути виклю�
чення залізниць з переліку підприємств�монополістів, для
яких запроваджено регулювання фондів споживання; допов�
нити «Список виробництв, цехів, професій і посад…, зайнятість
в яких дає право на щорічну додаткову відпустку» професіями

«складач поїздів», «оглядач вагонів» та «оглядач�ре�
монтник вагонів»; включити локомотивні бригади до
Списків № 1 і № 2, що дають право на пільгове пенсій�
не забезпечення.

Протягом першого півріччя 2001 року: відбулися під�
сумкові засідання професійних секцій і комісій Ради
профспілки; підбито підсумки виконання галузевих
угод; внесено зміни та доповнення до Галузевої угоди
між Мінтрансом, Укрзалізницею та профспілкою. Дію
угоди продовжено на 2001 рік.

Підбито підсумки конкурсу на краще висвітлення ро�
боти профорганізацій у 2000 році. Визначено і заохоче�
но його переможців.

У травні в Загребі (Хорватія) пройшов перший
конгрес Європейської федерації транспортників
(ЄФТ), у якому взяли участь понад 300 делегатів з
32 країн. Головними питаннями були зміна Статуту
організації та вибори її керівного складу. Голову
Ради профспілки В.Ткачова було обрано до вико�
навчого комітету ЄФТ...

Головне —

БЕЗПЕКА!

ДО  ДНЯ  ПРОФСПІЛКИ•
У

ПЕРВИНЦІ Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку
Південно�Західної залізниці у 2010 році започатковано

традицію – на честь Дня профспілки урочисто приймати
нових працівників до лав профорганізації.

Ось і цьогоріч напередодні нашого профспілкового свя�
та вручили профквитки, квіти і пам’ятні сувеніри трьом мо�
лодим залізничникам, які поповнили наш колектив і ви�
словили бажання вступити до галузевої профспілки, –
електромеханікам М.Ігнатенку і Д.Буланцю, електромон�
теру І.Гвоздєвій.

Нових спілчан тепло привітали голова профкому О.ДЕМ�
ЧЕНКО (на знімку — другий ліворуч) та голова молодіжної
ради первинки, електромеханік О.ЯСЬКО (праворуч).

Вірність традиції

Людмила МАЧАЧА, електромеханік Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку, член профкому первинки. ФФооттоо  ааввттоорраа

Вітаємо з ювілеєм!
С

ПРИХОДОМ выпускников железнодорожных учебных заведений наш
коллектив помолодел на год – средний возраст работников уменьшил�

ся до 38 лет. Появилась и династия: молодой специалист, электромеханик
Ю.Резниченко – железнодорожный связист в третьем поколении — продол�
жила дело родителей и бабушки с дедушкой.

Первое рабочее место стало для ребят настоящим праздником – и пото�
му, что они трудоустроены, и благодаря тому радушию, с каким их встрети�
ли на железной дороге. Культмассовая комиссия профкома и молодежный
совет первички подготовили традиционное торжественное посвящение в
молодые специалисты и члены профсоюза.

…Этот день для вчерашних студентов начался… с обучения: главный инже�
нер дистанции Н.Хачатрян рассказал об охране труда и безопасности дви�
жения, председатель первички О.Павленко – о социально�экономических

гарантиях, закрепленных колдоговором, а председатель территори�
альной профорганизации Н.Уваров – об отраслевом профсоюзе. Ребя�
та живо обсуждали затронутые темы и не стеснялись задавать вопросы.

Поблагодарив за добрые слова и напутствия, они вместе с символи�
ческой «путевкой в жизнь» и сувенирами получили профсоюзные би�
леты. Председатель молодежного совета первички, электромеханик
А.Суперат пригласил новых членов профсоюза присоединиться к об�
щественной работе, рассказав, сколько интересного и полезного заду�
мали и выполняют их сверстники. Подтвердила его слова телеграфист
А.Репкина, получившая «путевку в трудовую жизнь» в 2011�м. Переда�
вая эстафету новому поколению, она пожелала ребятам продолжить
хорошую традицию в следующем году.

Кристина ПРОСАНДЕЕВА, электромеханик, 
член молодежного совета Иловайской дистанции сигнализации и связи

Профсоюз  молодеет!
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Вагомі результати профілактики Лист8роздум

К
ЕРІВНИЦТВО і профком ва�
гонного депо Каховка Одесь�

кої магістралі приділяють неабия�
ку увагу питанням охорони праці,
створення належних умов праці
та виробничого побуту залізнич�
ників, безпеці на робочому місці
тощо.

Так, на покращення умов праці
у минулому році використано по�
над 0,5 млн грн., що більше за�
планованого. Робітники своєчасно
забезпечуються спецодягом, спец�
взуттям, іншими засобами індиві�
дуального захисту, а всі, хто пра�
цює у несприятливих умовах, от�
римують відповідні пільги та ком�
пенсації.

Запорукою безпечної праці є
профілактика, переконані тут, то�
му всі працівники, які приступають
до роботи у депо – новоприйняті,
ті, хто прибуває сюди у відряджен�
ня, студенти�практиканти Одесь�
кого залізничного технікуму – на�
самперед проходять вступний ін�
структаж, який проводять спеціа�
лісти сектору охорони праці депо.
Постійно проводяться інструктажі
у виробничих підрозділах. Особ�
лива увага приділяється розгляду
нещасних випадків, які сталися на
Одеській та інших залізницях: ра�
зом з працівниками детально ана�
лізуються їх причини і обставини,
дії причетних осіб.

Обов’язково про�
водиться перевірка
знань з охорони пра�
ці, пожежної і елект�
робезпеки. Робітни�
ки, зайняті на робо�
тах з підвищеною не�

безпекою, неодмінно проходять
навчання.

На стан охорони праці у депо по�
зитивно впливають і постійні пере�
вірки, які дозволяють вчасно ви�
явити недоліки і попередити се�
рйозні наслідки. Так, минулого ро�
ку проведено 335 перевірок стану
охорони праці, з них 301 – керівним
складом і спеціалістами з охорони
праці депо, інші – державними і га�
лузевими фахівцями. У результаті
видано 305 приписів, виявлено
1774 зауваження, заборонено екс�
плуатацію 163 одиниць машин, ме�
ханізмів, устаткування та інших за�
собів. Врахування результатів пере�
вірок і виправлення виявлених не�
доліків сприяло підвищенню безпе�
ки праці робітників.

Низку організаційно�технічних
заходів спрямовано на поперед�
ження нещасних випадків неви�
робничого характеру, приміром,
ремонт систем освітлення терито�
рії та цехів.

У депо постійно проводиться ро�
бота з поліпшення виробничого по�
буту. Справно працюють санітарно�
побутові приміщення, у разі необ�
хідності там вчасно проводиться
ремонт. До послуг працівників –
зручні та охайні кімнати приймання
їжі, роздягальні з шафами тощо.

Тому і закономірною є перемога
структурного підрозділу у галузе�

вому кон�
курсі на
краще під�
приємство
з охорони
праці у
2011�му, і,
що набага�
то важливі�
ше, відсут�

ність нещасних випадків
виробничого характеру.

Олександр АРЕФІН,
технічний інспектор праці

Ради профспілки 
на Одеській залізниці
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Хочу, посилаючись на конкретні приклади, поділитись
своїми думками…

Два роки то�
му, перейшов�
ши працювати
до Щорської
дільниці Коно�
топської ди�
станції елект�
ропостачання,
потоваришу�
вав з Денисом
В А С Я Н О В И �
ЧЕМ. 

Приємне спілкування відбулося під час подорожі на бай�
дарках, і різниця у віці понад 20 років не стала на заваді. Від�
чувалося, що це людина, яка пишається своєю професією:
після закінчення Київського електромеханічного технікуму
він працював монтером повітряних ліній, проте, склавши
відповідні іспити, був переведений на посаду електромеха�
ніка. Зараз Денис заочно навчається в Харківській академії
залізничного транспорту, здобуває спеціальність інженера�
енергетика. Не стану детально зупинятися на виробничій ді�
яльності, та навіть з одного абзацу помітно його наполегли�
вість і цілеспрямованість у досягненні мети – бути майстром
обраної справи. До речі, на дільниці машиністом мотовоза
працює і батько Анатолій Геннадійович, і він пишається сво�
їм сином.

Проте особливо хочу підкреслити його профспілкову ак�
тивність. З власного досвіду знаю, що громадська діяль�
ність – справа клопітка і не завжди вдячна. Тому до людей,
які в буденне існування намагаються додати яскравих барв
життя, у мене особиста пошана. Д.Васянович організував з
однодумців команду з міні�футболу. Добрі стосунки з
профкомом Конотопської дистанції електропостачання, а
також небайдуже ставлення до молоді з боку голови проф�
організації сприяють тому, що команда забезпечена спор�
тивним одягом, транспортом тощо. Наші щорські фут�
болісти неодноразово ставали переможцями районних та
обласних змагань.

Ядро невеликого колективу енергетиків складає молодь.
Завдяки ініціативі начальника дільниці С.Савостенка (теж мо�
лодого фахівця) власними силами значно покращено
виробничий побут: оновлено душову, збудовано парильню,
виконано сучасний ремонт службових приміщень, обладна�
но спортивну кімнату.

Тож можна впевнено сказати: незважаючи на суттєві змі�
ни в нашому житті, прагнення молоді залишаються незмін�
ними – самореалізуватися!

Михайло ПАНАСЕНКО, механік Щорської 
дільниці Конотопської дистанції електропостачання

Фото з сімейного архіву Д.Васяновича

Охорона праці•

Фото надано сектором охорони праці



В
КОЛДОГОВОР, который не ме�
нялся с 2006 года, руководство

ООО «Грузинская железная дорога»
предложило внести изменения по во�
просам поощрения работников, до�
полнительных выплат при выходе на
пенсию, выплат при рождении ребен�
ка. Сославшись якобы на то, что ответ
от профсоюза не был получен в уста�
новленный ею пятидневный срок, ад�
министрация дороги в односторон�
нем порядке решила прекратить пере�
говоры по колдоговору, сохранив со�

циальные гарантии для работников
(однако их формат теперь должен
определяться распоряжением руко�
водства компании), и прекратив цент�
рализованное перечисление членских
взносов профорганизациям.

Профсоюз опротестовал приказ о
выходе администрации из перегово�
ров по заключению коллективного до�
говора в гражданском суде, но суд ре�
шил дело не в его пользу.

В знак солидарности Объединение
профсоюзов Грузии вынуждено было

обратиться даже в Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), с
которым у ООО «Грузинская железная
дорога» была достигнута договорен�
ность о получении кредита. В услови�
ях предоставления кредита ЕБРР
предусматривает обязательство, что
администрация организации, получа�
ющей кредит, должна обеспечить
охрану и надлежащие условия труда
рабочих, ведение коллективных пере�
говоров с профсоюзом. Так как ука�
занные требования были грубо нару�

шены, банк приостановил выделение
кредитных средств.

Чтобы решить все�таки проблему,
профсоюзом работников железной
дороги и Объединением профсоюзов
Грузии создан специальный комитет
для переговоров по заключению но�
вого отраслевого соглашения. Однако
администрация железной дороги иг�
норирует все попытки профсоюзов
договориться. В то же время директор
центрального аппарата ООО «Грузин�
ская железная дорога» Д.Бабунашви�

ли проблем во взаимодействии адми�
нистрации дороги и профсоюза не ви�
дит: «Мы вышли из коллективного до�
говора, так как закончился срок его
действия. Новый договор мы не под�
писали, потому что необходимо дора�
ботать некоторые пункты. Переговоры
по этому поводу с профсоюзом про�
должаются».

Подготовлено по информации 
Международной Конфедерации

профсоюзов железнодорожников
и транспортных строителей
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Реальный  «бой» 

за  права  и  гарантии…
Обидно, когда не в полной мере предоставля�

ются социальные гарантии, предусмотренные за�
конодательством, а также Отраслевым согла�
шением и коллективными
договорами. Например,
выявлены такие факты:

не выплачен средний
заработок работникам
ПМС и станции Попасная
за время прохождения
ими обязательного медос�
мотра;

не оплачено локомо�
тивщикам и станционни�
кам время технического
обучения;

не выплачена полага�
ющаяся работникам ди�
станции сигнализации и
связи и больницы единов�
ременная материальная
помощь в связи с перево�
дом на работу в другую
местность;

не сохраняется за ра�
ботниками ПМС средний
заработок в течение двух
недель при переводе на
другую постоянную, но ни�
жеоплачиваемую работу.

Не многовато ли отрицательной частицы «не»?
Также выявлены факты незаконных удержаний

из заработной платы. К примеру, из зарплаты сто�
рожа вагонного депо Попасная, уволенного по
переводу в другое структурное подразделение,
удержано 695 грн. за неотработанные 11 дней
ежегодного отпуска, что противоречит КЗоТу.
Речь, заметим, даже не о десятках гривен… В этом
же депо главный инженер в нарушение действу�
ющего положения безосновательно был лишен
всей «13�й зарплаты» – вознаграждения за ре�
зультаты работы в 2011 году.

Что это – правовой нигилизм?..
Отмечено, что в колдоговорах некоторых

структурных подразделений надлежащим обра�
зом не урегулированы вопросы оплаты труда.

Так, не обеспечено начисление доплаты за ра�
боту во вредных и тяжелых условиях труда за
фактически отработанное время работникам
строительно�монтажного эксплуатационного
управления (СМЭУ) и дистанции пути Попасная.
В путевой машинной станции при временном пе�
реводе железнодорожников на другую работу
надбавка за выслугу лет ошибочно начислялась
на тарифную ставку по основному месту работы.

Из�за ошибок в исчислении среднего заработ�
ка нарушаются права работников на получение
зарплаты и материальной помощи в полагаю�
щихся размерах в таких структурных подразделе�
ниях Попаснянского узла, как станция, СМЭУ, ди�
станции пути и сигнализации и связи, вагонное и
локомотивное депо, ПМС и моторвагонном депо
Сватово.

Также в ПМС железнодорожникам не полнос�
тью оплачивается время проезда от постоянного
места сбора к месту выполнения работ и обратно,
а сватовским путейцам не производилось повы�
шение тарифных ставок до 10 % за работу на от�
крытом воздухе при температуре +30°С и выше.

В дистанции сигнализации и связи и вагонном
депо нарушается положение о порядке выплаты
надбавки за выслугу лет из�за неверного опреде�
ления продолжительности непрерывного стажа
работы на железнодорожном транспорте, а в мо�
торвагонном депо Сватово и СМЭУ Попасная не
выплачивается надбавка за классность.

Манипуляции 

с  рабочим  временем
Вопросы достоверности учета и оплаты рабоче�

го времени в череде проблем – особо острые.

На станции вместо оплаты графиковой перера�
ботки сверхнормативные часы исключаются из
подсчета путем применения надуманной работы
в выходные дни.

В СМЭУ устанавливают незаконные перерывы,

чтобы искусственно уменьшить количество
рабочих часов в графиках сменности – словом,
чтобы… не «обогатить» работников! 

Иной «подход» в дистанции пути: здесь, чтобы
не производить оплату сверхурочных часов рабо�
ты, додумались до того, что незаконно применя�
ли суммированный учет рабочего времени для
работников, фактически занятых в условиях пяти�
дневной рабочей недели.

Вот так, словно «по мановению волшебной па�
лочки»…

А участниками некоторых нарушений, между
прочим, оказались… профкомы, смирившиеся с
незаконными действиями администрации.

Не обеспечивается полная оплата отработан�
ного времени и в других структурных подразде�
лениях. Более того, в депо Попасная, к примеру, в
марте 2012�го у локомотивных бригад оказалась
недоработка до их месячной нормы от 35 до
55 часов. Подобные нарушения «кричат» о проб�
лемах в организации труда!

Потому  что…  виновны!
Повсеместно выявлены факты незаконного ли�

шения премии железнодорожников. Другие дис�
циплинарные взыскания тоже применяются с на�
рушениями законодательства.

Типичным нарушением, вскрытым при провер�
ках, оказалось… отсутствие дисциплинарного
проступка и вины работника! Такие факты выяв�
лены в локомотивном депо и дистанции электро�
снабжения, а также дистанции пути Сватово. А
двум вагонникам, к примеру, объявлены выгово�
ры… по истечении шестимесячного срока.

Тоже «экономия»? Стоит ли говорить, какое
скрытое и явное недовольство вызывает у людей
подобная несправедливость…

Ужесточить  контроль

Разговор получился принципиальным и нели�
цеприятным.

Президиум рекомендовал руководителям
структурных подразделений тщательным обра�
зом рассмотреть материалы проверок и обеспе�
чить устранение отмеченных недостатков и на�
рушений. Цель предельно ясна – обеспечить
железнодорожникам в полном объеме права и
гарантии. Согласно законодательству и колдого�
ворам!

Также предложено:
провести повсеместно самопроверку пра�

вильности записей в трудовых книжках и внести
необходимые исправления;

произвести сверку табелей учета рабочего
времени с документами первичного учета факти�
ческой занятости на работе за пять месяцев т.г.;

произвести полную оплату отработанного
времени;

скрупулезно проверить точность расчетов
среднего заработка (за пять месяцев 2012�го) и, в
случае выявления нарушений, произвести необ�
ходимые доплаты.

В целях результативности правозащитной ра�
боты председателю Попаснянской территориаль�
ной профорганизации А.Канзебе президиум
дорпрофсожа рекомендовал установить жесткий
контроль за устранением выявленных нарушений
и принять незамедлительные меры по повыше�
нию эффективности работы профкомов первич�
ных организаций.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, 
главный правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

Международная жизнь• Профлидеры  протестуют  против  попыток  изменить  колдоговор  не  в  пользу  работников

Преградить 

путь 

нарушениям

У літопис профспілки•
За активну роботу із захисту  інтересів
членів профспілки нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» —

ФІЛОНЕНКА Віктора Васильовича – головного інжене�
ра електромеханічної служби Київського метрополіте�
ну, заступника голови об’єднаної профорганізації;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» —

УГЛАНОВУ Ірину Миколаївну – заступ�
ника головного бухгалтера дорпрофсо�
жу Донецької залізниці.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — НА КОНТРОЛЕ ПРОФСОЮЗА•

Э
ТА КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, не единожды произне�
сенная во время выездного заседания прези�
диума дорпрофсожа Донецкой магистрали,

подытожила рассмотрение вопроса о том, как в По�
паснянской территориальной профорганизации реа�
лизуется Система общественного контроля за соблю�
дением законодательства о труде. 

Сигнал послан четкий: профкомы структурных
подразделений региона правовую защиту работаю�
щих членов профсоюза осуществляют недостаточно
активно, иной раз и того хуже… Одна из причин – на
поверхности: если соблюдение законов о труде прове�
рять от случая к случаю – можно ли оперативно реаги�
ровать на нарушения?! А стоит ли замалчивать фак�

ты незаконных действий администрации, предпри�
нятых с согласия… профкома? Азбука эффективной
работы профсоюзного комитета – в доскональном
знании трудового законодательства, потому другая
причина тоже известна: уровень правовых знаний
профактива явно слабоват.

Такие жесткие выводы основаны, прежде всего,
на результатах проверок, осуществленных правовы�
ми инспекторами труда Совета профсоюза на До�
нецкой магистрали и специалистами дорпрофсожа,
во время которых и были выявлены многочисленные
нарушения, ущемляющие трудовые права железно�
дорожников.

«День трудового права»
на Попаснянском узле

В
ЫСТУПАЯ перед железнодорожника�
ми, председатель дорпрофсожа До�

нецкой магистрали В.Бубняк твердо заве�
рил, что все права и гарантии, предусмот�
ренные Отраслевым соглашением и до�
рожным колдоговором, должны и будут
выполняться. На это направлены, в том
числе, и усилия правовой инспекции труда:
в 2011 году защищены права 7 тыс. работ�
ников, им возвращено недоплаченных и
незаконно удержанных из заработной пла�
ты 1,9 млн. грн.

Во время личного приема к В.Бубняку,
а также главному правовому и правовому
инспекторам труда Совета профсоюза на
Донецкой магистрали Т.Присяжнюку и
А.Сумскому обратились 17 человек. 

К сожалению, у людей зачастую возни�
кают проблемные вопросы тогда, когда не�
дорабатывает профком. Впрочем, квали�
фицированные ответы и консультации бы�
ли своевременными для обратившихся за
помощью членов профсоюза и полезными
для профактива.

ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа 
Донецкой железной дороги

В ТЕМУ

Донецька 3812,9 3746,2
Львівська 3669,0 3464,9
Одеська 3783,4 3705,6
Південна 3664,1 3666,0
Південно�Західна 3764,2 3715,6
Придніпровська 3775,4 3656,0
По залізницях 3748,7 3661,7

Залізниця З початку
рокуЧервень

Середня  заробітна 
плата працівників (грн.)

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста�
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 липня 2012 р. — 1102 грн.

Індекс споживчих цін  у червні — 99,7 %, з
початку року — 100,1 %.

Інформацію підготовлено за даними управлін�
ня статистики Укрзалізниці.

2012�й — Год молодежи 
в профсоюзе•

П
ОДВОДИТЬ ИТОГИ – стало уже традицией, по�
тому на заседании молодежный совет Знамен�

ского вагонного депо Одесской магистрали сум�
мировал свой положительный опыт второго квар�
тала. Можно сказать, что вместе мы потрудились
на славу.

Итак, после совместного заседания советов мо�
лодежи и ветеранов ребята помогли оборудовать
и оформить новое помещение деповского музея,
приняли активное участие в организации меро�
приятий к празднику Победы. А к Дню защиты де�
тей при содействии администрации и профкома
помогли детсаду «Казачок»: отремонтировали и
покрасили забор.

В мае провели соревнования по мини�футболу
среди команд депо (особую благодарность выра�
зили работникам подсобного цеха А.Прокопьеву,
А.Кривенко, М.Чумакову, взявшим на себя боль�
шинство забот по организации турнира). В июне
соревновались уже с железнодорожниками узла…

Достижения в труде – тоже на высоте: по итогам
конкурса на звание лучшего осмотрщика вагонов
Одесской магистрали первое место занял член мо�
лодежного совета С.Кодак! 

И о проблемах – не молчим. На отчетной проф�
союзной конференции наш представитель – член
профкома, мастер ПТО А.Вербицкий поднял проб�
лемы обеспечения водой, доплаты за работу в осо�
бо тяжелых условиях при температуре свыше
+30°С и другие. Многие его замечания учтены.

Поблагодарив за помощь профком и админист�
рацию, мы поставили новые задачи. Что ж, будем
работать.

Виталий ЯКОВЛЕВ, инженер, председатель
молодежного совета Знаменского вагонного депо

Просто работаем…Просто работаем…

ФФооттоо  ааввттоорраа



П
РОФСОЮЗ прилагает немало
усилий для того, чтобы молодые

кадры все�таки надолго закрепля�
лись в отрасли. Речь идет, конечно, о
социальных гарантиях, заложенных
в Отраслевом соглашении, колдого�
ворах Приднепровской дороги и
предприятий, – подчеркнул на засе�
дании теркома его председатель
А.Нестеренко.

Настойчиво и уверено защищать
свои права и социальные гарантии,
вовлекать активистов в профсоюзную
деятельность, интересно организовы�
вать досуг – на это нацелен молодеж�
ный совет территориальной профор�
ганизации, о чем подробно рассказа�
ла его председатель – инженер ин�
формационно�вычислительного цен�
тра Приднепровской магистрали
Л.Кулишова. И в этом помогает тер�
ком, который проводит разнообраз�
ные семинары, лекции и тренинги: ре�
бят учат эффективно защищать трудо�
вые права, осознанно и от всей души
заниматься волонтерской, благотво�

рительной деятельностью и многому
другому – интересному и полезному.

На заседании теркома в обсужде�
нии важной темы – работа с молоде�
жью и ее конкретная деятельность –
председатели профорганизаций
структурных подразделений региона
и молодежных советов поднимали и
такие животрепещущие проблемы,
как обеспечение молодых железно�
дорожников качественной спец�
одеждой и спецобувью, создание
достойных условий труда и хорошего
производственного быта, повышения
уровня правовых знаний профакти�
ва, организации наставничества и др.

Словом, все усилия должны быть
направлены на мотивацию к труду на
железнодорожном транспорте и
членству в нашем профсоюзе. Зада�
чи ясны и понятны. И мы должны
оправдать доверие и надежды.

Наталья КОВАЛЕНКО,
электромеханик, председатель 

молодежного совета Криворожской
дистанции сигнализации и связи

Ц
ЬОГО літа мо�
лодь вагонного

депо Ворожба Пів�
денно�Західної заліз�
ниці побувала на
фестивалі «Стара
фортеця», що прохо�
див у Тростянці на Сумщині. Ініціативу підхопили і старші
працівники, тож за підтримки профкому та молодіжної
ради 50 деповчан отримали незабутні враження від се�
редньовічних двобоїв на мечах, битв лицарів, штурму
укріплень та змагань лучників.

Понад те, глядачі й самі могли перевірити влучність, на�
вчитись фехтувати та спробувати себе у стародавніх ре�
меслах. Також наші екскурсанти приміряли реконструйо�
вані костюми різних епох, обладунки та зброю. Така атмо�
сфера середньовіччя поряд із сучасністю подарувала нам
дивовижні відчуття.

Анна ТОЛОЧКІНА, бригадир, заступник голови
молодіжної ради профорганізації вагонного депо Ворожба
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П
ОДГОТОВИЛИСЬ ребята осно�
вательно, и буквально через

5 минут председатель молодежного
совета дорожной профорганиза�
ции, слесарь депо И.Кричкин побо�
рол скептицизм присутствующих и
вовлек их в активное обсуждение
этой насущной проблемы. Эстафету
приняли мастер сборочного цеха
Д.Скляренко и бригадир колесно�

роликового цеха С.Прус. Они пред�
ложили своим ровесникам провес�
ти ближайший выходной день без
никотина, а раз в квартал прово�
дить на предприятии «День без ку�
рения». Профком одобряет намере�
ния молодых активистов.

Дмитрий СЫЧЕВ,
председатель профорганизации
вагонного депо Одесса�Застава I
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Фото Валерия ГРОМИКА

альной профорганизации
вместе организовать поездку
выходного дня на берег Днеп�
ра, первыми откликнулись проф�
активисты дирекции железно�
дорожных перевозок и дистан�
ции сигнализации и связи. Нас
поддержали терком и профко�
мы, и жаркий летний день мы
провели за общением, купани�
ем и рыбалкой! А чтобы отдых
был еще более полезным для
здоровья, представитель до�
рожного физкультурно�спор�
тивного клуба «Локомотив»
А.Шмалько помог провести
различные спортивные сорев�
нования», – написала старший
комерційний ревізор, голова
молодіжної ради Знам’янської
дирекції залізничних переве�
зень Анна ТИТАРЕНКО.

Про мальовниче місце від�
починку, яке дуже люблять
краснолиманські залізничники,
написав наш громадський ко�

респондент Віктор МАСЛІЙ:
«Прекрасні Голубі озера Крас�
нолиманщини – це чудо, яке
природа створила на місці ви�
добутку піску. Ветерани ще
пам’ятають тут техніку, колії,
вантажні вагони... Зараз же се�
ред сосен розкинулися казкові
пляжі, а прохолодна прозора
блакить води врятує у найбіль�
шу спеку…». А ми, до речі, вдяч�
ні Віктору Устиновичу за щирі
привітання та добрі слова з на�
годи виходу 600�го номера га�
зети. «Велике спасибі за увагу
до нас, ваших помічників!» –
написав наш активний допису�

вач, ветеран залізничного
транспорту та профспілки. У
конверті разом з листом – його
нове повідомлення, але про це
вже у наступному номері…

Масовий відпочинок орга�
нізовують для спілчан у вихідні
дні профкоми: приміром, на
Азовському морі оздоровилися
працівники локомотивного де�
по Дебальцеве�Сортувальне та
колійної машинної станції № 9.
Про це повідомила провідний
спеціаліст Дебальцевського
теркому профспілки Вікторія
ЩЕРБАТИХ.

Одне з найулюбленіших місць у ма�
леньких відпочивальників дитячої
оздоровниці «Трембіта» Ужго�
родського теркому – басейн: тут і
погратися можна у водні ігри, і пла�
вати навчитися під наглядом вихо�
вателів...

Літо – традиційна пора відпо�
чинку і подорожей. І навіть,
якщо відпустка припадає на
інший час, це не привід від�
мовлятися від цікавих корот�
кочасних поїздок...

Голова первинки станції Во�
рожба Південно�Західної залізниці
Галина СИДОРЕНКО розповіла про
подорож до Глухова, яку профком
організував для працівників та чле�
нів їхніх родин: «Столиця останніх
гетьманів Лівобережної України
неабияк вразила екскурсантів, і не
лише своїм історичним значенням.
Наші працівники побували на огля�
довій екскурсії, ознайомилися з ар�
хітектурними пам’ятками міста та
його святинями. А задоволені по�
смішки і вдячні відгуки спілчан за�
свідчили, що профком попрацював
недаремно».

А працівники локомотивного
депо Щорс Південно�Західної ма�
гістралі завдяки профкому відвіда�
ли перлину України – Софіївський
дендропарк: «Неповторний ланд�
шафт, загадкові гроти, прекрасні
скульптури, таємничі озера, підзем�
на річка й оригінальні фонтани –
побачене було варто довгої доро�
ги», — поділилася спогадами секре�
тар, член профкому депо Анна
ПОЛЮШКО.

«На предложение молодежно�
го совета Знаменской территори�

ФФФФеееессссттттиииивввваааалллльььь    уууу    ТТТТррррооооссссттттяяяяннннцццціііі

С
СПОРТИВНІ уподобання за�
карпатських залізничників –

завжди у центрі уваги громадсь�
кого кореспондента «ВІСНИКА»,
водія Мукачівського будівель�
ного управління № 5 Івана
КОЗАКА: «У нашому містечку –
дев’ять структурних підрозділів
Львівської магістралі, й у кож�
ному з них є прихильники того

чи іншого виду спорту. Ось, на�
приклад, заступник начальника
ПТО станції Королеве Ю.КІШ (на
знімку) ще не пропустив жодно�
го шашкового турніру. Багато за�
лізничників із задоволенням
займаються на спортивних май�
данчиках та беруть участь у зма�
ганнях. Усі вони вважають, що
це і є найкращий відпочинок».
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До речі, сьогодні в Івана Івановича Козака – 
ювілейний день народження. 
Приємно, що до нашого вітання шановному імениннику
приєднується і редактор районної газети «Новини
Виноградівщини» В.КІШ: «Це не просто хороший 
працівник, він є багаторічним депутатом селищної ради, 
а також активним дописувачем. Тож читаємо його 
повідомлення також у вашому «ВІСНИКУ».
Щиро бажаємо І.Козаку творчої наснаги, здоров’я,
успіхів у всьому та чекаємо на нові листи!

Наши профком и молодёжный совет
при поддержке объединенной профор�
ганизации Одесской дирекции желез�
нодорожных перевозок подарили нам и
коллегам со станции Колосовка запо�
минающуюся экскурсию в живописный
уголок нашей Украины – Карпаты.

Н
ЕИЗГЛАДИМЫЕ впечатления оставил
великолепный старинный Львов с пре�

красной архитектурой и доброжелательны�
ми людьми! А в Яремче – жемчужине Карпат
– впечатлили необыкновенной красоты во�
допад Пробий, ресторан «Гуцульщина», по�
строенный без единого гвоздя (!) и, конечно
же, сувенирный рынок, который разнообра�
зием товара напоминает разве что наш одес�
ский «Привоз»… В музее «Писанка» в Коло�
мые – единственном в Украине и занесенном
в книгу рекордов Гиннеса – нас поразило ко�
личество и разнообразие рисунков на яйцах.

Не оставил равнодушным знаменитый пра�
вославный мужской Крестовоздвиженский
монастырь, расположенный между склонами
гор на окраине живописного прикарпатского
села Манява. Ведь скит поражает такой зага�
дочностью и таинственностью, что никакая
другая памятка истории не идет в сравнение с
количеством легенд и преданий…

Из Ивано�Франковска мы отправились в
свою родную Одессу. Об увлекательном, по�
знавательном путешествии красноречивее
слов расскажут фотографии, только, впро�
чем, и они не смогут передать чистоту возду�
ха, которым мы дышали, великолепие пейза�
жей, открывшихся нашему взору, радушие
местных жителей, наконец, вкуса еды, кото�
рой нас кормили…

Татьяна ЧИПКУН,
инженер по нормированию труда 

станции Одесса�Сортировочная
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Письмо�впечатление•
Прекрасней Украины

места  нет!

««««ЯЯЯЯ    ————    ппппррррооооттттиииивввв    ккккуууурррреееенннниииияяяя!!!!
АААА    ттттыыыы????»»»»    

Нужна мотивация…

Молодіжні лідери Конотопської
територіальної профорганізації
взяли участь у програмі однієї з
міських радіостанцій.

М
И РОЗПОВІЛИ слухачам про
профспілкову діяльність, зокре�

ма, соціальний захист молодих заліз�
ничників. Адже за колдоговором ми
отримуємо матеріальну допомогу у
розмірі 3�х середньомісячних заробіт�
ків при народженні або усиновленні
дитини; допомогу у розмірі місячної
тарифної ставки та 5�денну відпустку
при вступі у шлюб; одноразову матері�
альну допомогу у розмірі двомісячних
тарифних ставок при звільненні в за�
пас військовослужбовців; пільгові пу�
тівки на відпочинок та санаторно�ку�
рортне лікування тощо. Було що сказа�
ти й з приводу організації культурно�
масових заходів, спортивних змагань,
проведення благодійних акцій, спря�
мованих на підтримку та допомогу ді�
тям�інвалідам та сиротам. Несподіва�
но дискусійною виявилася тема про�
пагування здорового способу життя.
Ми із задоволенням розповіли про за�
ходи, які було проведено за ініціативи
молоді. Приміром, на День боротьби
з палінням наші молоді профактивісти
організували у конотопських технікумі
та ПТУ № 8 акцію під девізом «Обмі�
няй цигарку на цукерку». А в День бо�
ротьби зі СНІДом у вагонному депо
Конотоп проведено тематичну лекцію
за участі представників лікарні та від�
ділу по роботі з молоддю міської
ради.

Ми вперше брали участь у радіо�
ефірі. Але думаю, що наша інформа�
ція була корисною не лише для заліз�
ничників, а й для молоді міста також.

Тетяна МАЙСТРЕНКО, економіст
локомотивного депо Конотоп, 

голова молодіжної ради теркому

Лист�новина•
Вперше в FM8ефірі

Фото Екатерины 
ПОМОЗИНОЙ

Молодежный совет 
при поддержке 
профкома и администрации 
вагонного депо Одесса�Застава І
провел тренинг на актуальную тему

Фотофакт

2012�й — ГОД МОЛОДЕЖИ В ПРОФСОЮЗЕ•
2,2 тыс. молодых железнодорожников Криворожья – сегодня
это меньше пятой части членов нашей территориальной проф�
организации. И с каждым годом, к сожалению, их становится
меньше… Горько осознавать, но просматривается тенденция:
наблюдается отток молодежи с железной дороги. Не способст�
вуют их уверенности в завтрашнем дне, прежде всего, неконку�
рентоспособность зарплаты и необеспеченность жильем...

Фото Володимира ПАРУНИ, 
правового інспектора праці Ради 

профспілки на Львівській залізниці
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