
Відпочинок для профактивістів та їхніх родин

У профспілкових лавах — поповнення...

Бажаєте отримувати    Вісник  профспілки    —  звертайтеся до профкому

1 серпня в профорганізаціях відзначено День профспілки
залізничників і транспортних будівельників України

ММооввооюю  ццииффрр
У першому півріччі 2010 року —

правовими інспекторами праці
Ради профспілки на залізницях:

перевірено 411 підприємств;
захищено права понад 21,2 тис.

працівників;
повернуто працівникам недопла�

чених або незаконно утриманих кош�
тів на загальну суму понад 3,6 млн
грн.;

скасовано 122 накази, що не від�
повідали вимогам законодавства;

поновлено на роботі 3 працівни�
ків, яких було незаконно звільнено
або переведено на іншу роботу;

притягнуто до дисциплінарної
відповідальності 4 посадових осіб,
винних у порушеннях трудових прав
працівників;

надано спілчанам понад 3,7 тис.
юридичних консультацій, розглянуто
174 письмові звернення спілчан;

технічними інспекторами праці
Ради профспілки на залізницях:

виявлено понад 3,7 тис. порушень
нормативних актів з охорони праці;

надіслано 3 висновки та 257 по�
дань роботодавцям, органам управ�
ління і нагляду, комісіям з трудових
спорів, прокуратурі, судам;

призупинено роботу 295 одиниць
машин, механізмів та устаткування;

перевірено за участю технічних ін�
спекторів праці знання у 871 посадо�
вої особи з охорони праці;

розглянуто 386 письмових та ус�
них звернень членів профспілки з пи�
тань охорони праці, з яких 348 вирі�
шено позитивно.

СПІЛЧАНИ Шевченківської територіальної профорганізації
урочисто відзначили День галузевої профспілки у місько�

му будинку культури міста Сміла.
Із профспілковим святом їх привітали голова теркому

профспілки В.МОТУЗЕНКО (на знімку ліворуч), в. о. началь�
ника дирекції залізничних перевезень А.Остапюк, керівники
місцевої влади та громадських організацій.

Активістів, ветеранів профспілкового руху, керівників
структурних підрозділів, які активно співпрацюють із проф�

спілковими органами у вирішенні соціально�побутових пи�
тань, відзначено почесними грамотами теркому профспілки і
Смілянського виконавчого комітету та подяками. 

Отримали нагороди теркому і спортивні команди – призе�
ри змагань з міні�футболу.

Після урочистостей спілчани ще довго насолоджувалися
чарівними мелодіями у виконанні народного артиста України
Івана Поповича.

НАПЕРЕДОДНІ свята, яке стало пош�
товхом для єднання спілчан, проф�

ком Гайворонської дистанції сигналіза�
ції та зв’язку Одеської залізниці щороку
влаштовує для профактивістів та членів
їхніх сімей незабутній відпочинок у міс�
ті Коблево на чорноморському узбе�
режжі. Навіть з’явилася добра тради�
ція: знайти морський камінець, підпи�
сати його і зберегти на пам’ять, щоб на�
ступного року знову повернутися у це
чудове місце. Спілчани були у захваті
від захоплюючих прогулянок на катері,
відпочили в аквапарку.

П IД головуванням першого заступника Генерального
директора Укрзалізниці М.Сергієнка 28 липня від�

булося засідання робочої групи щодо взаємодії із проф�
спілками, що діють у галузі.

29 липня п. р. на адресу начальників Одеської та
Львівської залізниць і голів дорпрофсожів відправлено
телеграму за підписом Генерального директора Укрза�
лізниці М.КОСТЮКА такого змісту:

«З метою недопущення соціальної напруги в трудових
колективах керівництвом Укрзалізниці відповідно до рі�

шень, прийнятих на зустрічі із профспілками 25 березня
2010 року і на засіданні Ради Укрзалізниці від 26 березня
п. р., запропоновано встановлювати режим робочого
часу для кожного структурного підрозділу в залежності
від обсягів виконуваних робіт за погодженням із проф�
спілками. 

Враховуючи позитивні тенденції до зростання обсягів
роботи (перевезень), пропоную прийняти рішення щодо
встановлення режиму повного робочого часу».

Відділ інформації  Ради профспілки
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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

28 липня завідувач відділу еко�
номічної роботи, організації
праці та заробітної плати С.Ані�
сімова взяла участь у засіданні
робочої групи Укрзалізниці що�
до взаємодії із профспілками,
що діють у галузі.
29 липня правовий інспектор
праці Ради профспілки М.Бєль�
ченко та завідувач відділу орга�
нізаційної та кадрової роботи
О.Гнатюк вивчали стан дотри�
мання трудового законодавст�
ва та організації роботи проф�
кому Державного науково�до�
слідного центру залізничного
транспорту України (стор. 3).
2 серпня відбулося засідання
президії Ради профспілки
(стор. 1).
2 серпня відбулося засідання Ра�
ди Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль».
3 серпня проведено черговий
інформаційний день для голів
профорганізацій прямого під�
порядкування Раді, на якому
виступив перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак.
3–6 і 10–11 серпня завідувач
відділу організаційної і кадро�
вої роботи О.Гнатюк та його за�
ступник Л.Нестеренко вивчали
стан організаційної, кадрової та
інформаційної роботи, відпо�
відно, у профорганізаціях Здол�
бунівського і Тернопільського
вузлів Львівської залізниці та
Ужгородської територіальної
профорганізації.
5–11 серпня делегація проф�
спілки на чолі із заступником
Голови профспілки В.Леськом
взяла участь у Конгресі Міжна�
родної федерації транспорт�
ників.
9 серпня Голова профспілки
В.Ткачов провів переговори з
представниками страхової
компанії «DEVK» щодо вдоско�
налення співпраці зі страхуван�
ня членів профспілки від не�
щасних випадків на вироб�
ництві.

Керівництво Укрзалізниці запропонувало
начальникам Одеської та Львівської залізниць повернути робочі п'ятниці

ПИТАННЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРИ
РОЗ'ЇЗНОМУ ХАРАКТЕРІ РОБОТИ —
КОНТРОЛЬ  І  ГЛАСНІСТЬ… 

РАДІ ПРОФСПІЛКИ 
ВІДПОВІДАЄ ГЛАВК АВТОМАТИКИ,
ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ
УКРЗАЛІЗНИЦІ…

Стор. 2

Стор. 2

Стор. 2

Стор. 3

ЧЧииттааййттее  ттааккоожж  уу  ннооммеерріі::

ППррооффссппііллккооввее  ссввяяттоо  
ннаа  ссттааддііоонніі  ««ЛЛооккооммооттиивв»»  
уу  ммііссттіі  ААппооссттооллооввее……

...Особливо піднесеним цей день став для екіпірувальника
Шевченківської вагонної дільниці А.Сікори та монтера
колії Шевченківської дистанції колії А.КОВАЛЕВСЬКОГО
(на знімку праворуч): у святковій обстановці їм вручено
квитки членів профспілки та пам’ятні подарунки.

Федір САМБОРСЬКИЙ, старший електромеханік, голова профорганізації Гайворонської дистанції сигналізації та зв’язку

Свято для всіх

Фото надано Криворізьким теркомом профспілки

Відповідну телеграму від
5.08.2010 р., № ЦM2/70 за підпиM
сом Генерального директора
Укрзалізниці М.КОСТЮКА наM
правлено на адресу начальниM
ків залізниць, голів дорпрофсоM
жів і всіх причетних:

«Враховуючи виконання обсягів ро�
біт, відповідно до Положення про ви�
плату винагороди за підсумком робо�
ти за рік, затвердженого наказом
Укрзалізниці від 23.12.2003 р., № 327�
Ц, виплатити працівникам підпри�
ємств і організацій залізничного транс�

порту, які пропрацювали повний ка�
лендарний рік, винагороду за підсум�
ками роботи за 2009 рік у розмірі 25 %
посадового окладу (тарифної ставки,
розрахованої на норму 167 год), який
склався на кінець 2009 року. 

Нарахування винагороди провести у

вересні 2010 року, а виплату здійснити
згідно із затвердженим місячним пла�
тіжним балансом.

Із профспілкою залізничників і
транспортних будівельників України
погоджено».

Відділ інформації Ради профспілки

Соціальний діалог•«13'ту» зарплату виплатять у розмірі 25 %

Фестиваль здоров’я
УЖЕ сьомий рік поспіль по�

спортивному відзначають
День профспілки у вагонному
депо Ковель Львівської залізни�
ці. Цього року традиційний
«Фестиваль здоров’я» на березі
озера Пісочного зібрав найбіль�
шу за час свого існування кіль�
кість учасників – спортивну
честь відстоювали чотири місце�
ві команди, а також представни�
ки служби вагонного господар�
ства та гості – колеги з Коломиї.

Під час відкриття лунали уро�
чисті слова привітання від проф�
спілкових лідерів та преставни�
ків адміністрації. Голова проф�
організації вагонного депо Ко�
вель О.Мартинюк вручив квиток
члена профспілки нещодавньо�
му випускнику Чернівецького
технікуму залізничного транс�
порту Т.Кімлайчуку, який відте�
пер працює оглядачем вагонів.

Під звуки Державного Гімну
та Гімну профспілки капітани ко�
манд підняли Державний пра�
пор України та прапор галузевої
профспілки.

...Із перших хвилин запанував
спортивний азарт. Традиційно
найгострішими виявилися фут�
больні баталії. Створюючи чи�
мало напружених моментів,
кожна з команд до останньої
хвилини прагнула здобути пере�
могу і завоювати нагороду пере�
можця з улюбленого виду спор�
ту. Фортуна посміхнулася фут�
болістам з ПТО Ковель...

Стор. 4

Насамперед обговорено хід
виконання попередньої поста�
нови (від 19.07.2007 р.) «Про за�
безпечення залізничників фор�
меним одягом» (детальніше про
розгляд цього питання – у на�
ступному номері газети — ред.).

Підсумок обговорення питан�

ня щодо реорганізації структури
профорганізацій станцій – реко�
мендація дорпрофсожам
Львівської, Південної та При�
дніпровської залізниць, Одесь�
кому дорпрофсожу завершити
цю роботу, використовуючи для
проведення всіх необхідних пе�

ретворень поточну звітну кампа�
нію первинок.

Прийнято рішення про вне�
сення змін і доповнень до Стату�
ту профспілки і рекомендовано
продовжити роботу щодо вдос�
коналення структури та норма�
тивного наповнення головного
документа профспілки.

Затверджено нову редакцію
Інструкції із проведення звітів і

виборів у профспілці залізнич�
ників і транспортних будівель�
ників України, яка набере чин�
ності з 1 січня 2011 року. Дор�
профсожам, теркомам, об’єдна�
ним комітетам та профкомам
первинних організацій запропо�
новано у другому півріччі п. р.
провести навчання щодо засто�
сування норм Інструкції в період
проведення звітно�виборчої

кампанії та організувати конт�
роль за дотриманням її норм.

Заслухано інформацію про до�
свід і перспективи роботи проф�
спілки із центрами соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Постанови засідання  прези�
дії розміщено на сайті проф�
спілки www.zalp.org.ua

Інф. «ВІСНИКА»

•

•

Звідусіль•

На засіданні президії Ради профспілки, що відбулося
2 серпня п. р., розглянуто низку актуальних питань.

У президії•

Текст і фото ПРЕСMЦЕНТРУ
Шевченківського теркому профспілки
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З
НАГОДИ Дня профспілки у Бахмацькій дистанції
сигналізації та зв’язку Південно�Західної залізниці

відбулись урочисті збори. 
Молоді працівники – електромеханіки О.Прокопенко,

О.Ющенко та О.ВОЛОВИК (на знімку в центрі серед спіл�
чан, праворуч від нього — старший електромеханік, го�
лова профорганізації О.ДЕМЧЕНКО), які щойно влилися
до великої профспілкової родини, у святково�піднесе�
ній обстановці отримали квитки членів профспілки за�
лізничників і транспортних будівельників України.

Профком дистанції подбав про сувеніри, щоб ця подія
залишилася у пам’яті молодих спілчан надовго: мульти�
метри, що стануть корисними у їх захопленні радіоелек�
тронікою.
ПРЕСMЦЕНТР Конотопського теркому профспілки

Н
ЫНЕШНИЙ праздник для молодого пополнения
Днепропетровского пассажирского вагонного депо

Приднепровской магистрали особенный: бригадира ко�
лесного цеха Д.Чернова, слесарей по ремонту подвиж�
ного состава П.Гончара, И.Жука, Е.Зубенко, Д.Матвиен�
ко, П.Косова, В.Самойленко и А.Поддубного торжест�
венно приняли в ряды профсоюза.

В торжественной обстановке членские билеты, значки
профсоюза и свидетельства о страховании от несчаст�
ных случаев на производстве выпускникам Днепропет�
ровского национального университета железнодорож�
ного транспорта и профильного Днепропетровского
профессионального железнодорожного лицея вручил
председатель профорганизации К.Желизняк, пожелав
им быстрее освоиться на рабочих местах, не останавли�
ваться в профессиональном росте, быть активными в
общественной жизни.

Не обошли вниманием в праздник и ветеранов орга�
низации – главного технолога, заместителя председате�
ля профкома Я.Солярчина и главного бухгалтера проф�
кома И.Никитину, которые награждены, соответственно,
Почетной грамотой дорпрофсожа Приднепровской ма�
гистрали и Знаком «За активную работу в профсоюзе».

Еще более полусотни профактивистов премированы
за успехи в труде, создание надлежащего быта на рабо�
чих местах и в закрепленных комнатах корпуса № 1 пан�
сионата «Прибой», шефскую работу с ветеранами,
спортивные достижения.

Контроль і гласність
у питанні оплати праці при роз'їзному характері роботи

Гуртом і радимося, 
і вчимося

М
ОЛОДІЖНА рада Конотопської територі�
альної профорганізації відзвітувалася про

свою роботу. Делегати молодіжної конференції
жваво обговорювали доповідь, внесли чимало
суттєвих пропозицій та зауважень. 

З особливою цікавістю прислухалися до висту�
пів колег, які ділилися досвідом роботи, наводи�
ли яскраві приклади з повсякденного профспіл�
кового життя, а воно і справді вирує: співпраця з
дитячими притулками, шкільною молоддю, ор�
ганізація та проведення свят для ветеранів війни
і праці, різноманітних культурно�масових і спор�
тивних заходів...

На альтернативній основі молоді активісти
обрали своїм лідером поїзного диспетчера Ко�
нотопської дирекції С.Пшеничного.

Цього ж дня пройшов і семінар для молодих
працівників. Спеціалісти теркому і представ�

ники місцевої влади висвітлили актуальні пи�
тання виконання колдоговорів, дотримання
трудового законодавства, активізації проф�
спілкового молодіжного руху в колективах за�
лізничників, проведення молодіжної політики
в місті.

Успех приходит

к активным 

В
ТОРОЙ год возглав�
ляет молодежный

совет профорганизации
пассажирского вагонно�
го депо Мариуполь эко�
номист цеха по органи�
зации питания пассажи�
ров И.ЛУБЯНКИНА (на снимке). Благодаря тру�
долюбию, общительности и своему веселому
нраву она может и искорку интереса зажечь, и

привлечь к полезным общественным делам. А
молодежь нашего депо – самая активная на уз�
ле, ведь не случайно по итогам конкурса на луч�
ший молодежный совет Ясиноватской террито�
риальной профорганизации первое место при�
судили именно нашим ребятам. Они активно
участвуют в различных деповских мероприяти�
ях, а молодежный профлидер еще и возглавля�
ет команду КВН. Отличает их и неравнодушное
отношение к острым социальным проблемам:
взяли шефство над детским домом «Солныш�
ко», всеми силами стараются помочь детишкам
и теплым словом, и добрыми делами.

И еще одну свою инициативу хотят реализо�
вать: молодежный совет планирует провести на
узле ряд расширенных собраний, чтобы поде�
литься с другими опытом работы. Ведь важно
понять главное: когда в дело вкладываешь ду�
шу, то и успех не заставляет себя долго ждать!

Марина ШАТУНОВА,
председатель профорганизации 

вагонного депо Мариуполь

Свято для всіх

У наших лавах —
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Н
А НАРАДІ з питань опла�
ти праці при роз’їзному

характері роботи, що відбула�
ся 21 липня п. р. за участі спе�
ціалістів Укрзалізниці, заліз�
ниць, Ради профспілки та
дорпрофсожів, було обгово�
рено ряд актуальних питань,
які на сьогодні не повністю ре�
алізовано при оплаті часу до�
їзду залізничників до місця
виконання робіт і у зворотно�
му напрямку поза межами ро�
бочої зміни.

За перше півріччя доплати
працівникам за проїзд від
основного місця роботи до міс�
ця виконання робіт проведено
в господарствах Донецької за�
лізниці (730,8 тис. грн.), При�
дніпровської (575,9 тис.), Пів�

денної (407,1 тис.), Південно�
Західної (90,3 тис.), Одеської
(1014,6 тис.), Львівської (403,4
тис. грн.).

Незважаючи на те, що наказ
Укрзалізниці № 153�Ц було ви�
дано 25 лютого 2010 р., до його
реалізації залізниці приступили
лише у квітні. При перевірці
структурних підрозділів у черв�
ні—липні спеціалістами Ради
профспілки та Укрзалізниці бу�
ло встановлено, що деякі
структурні підрозділи розпоча�
ли цю роботу в травні і провели
нарахування працівникам тіль�
ки за травень, а попередні мі�
сяці (березень і квітень) проіг�
норували. Таким чином, пра�
цівники втратили певні суми
коштів заробітної плати, що є

грубим порушенням чинного
законодавства.

Враховуючи територіальну
протяжність залізниць України,
робота більшості працівників
пов’язана із забезпеченням
безперебійної роботи з пере�
везення вантажів, пасажирів,
утримання інфраструктури у
безпечному стані. Для вико�
нання своїх трудових і посадо�
вих обов’язків залізничники
постійно виїжджають у вста�
новлених для них межах на
значні відстані від постійного
місця роботи (пункту збору). А
тому роз’їзди та їх тривалість у
різних категорій працівників
має свої особливості: в одних
робота проходить під час слі�
дування залізничного транс�

порту, у інших – пов’язана з
роз’їздами в межах дільниць
обслуговування, а ще має пе�
ресувний характер. Тому і над�
бавку за характер роботи у різ�
них категорій працівників має
бути чітко визначено у локаль�
ному галузевому документі, а
не так, як зараз: усім встанов�
лено однакову надбавку за
роз’їзний характер роботи.

У зв’язку з цим Рада проф�
спілки запропонувала Укрза�
лізниці переглянути цьогоріч
наказ Укрзалізниці «Про поря�
док і умови відшкодування ви�
трат працівникам залізничного
транспорту, робота яких по�
стійно проходить в дорозі або
має роз’їзний характер, а та�
кож при службових поїздках в

межах обслуговуваних діль�
ниць, в тому числі при роз’їз�
дах за межі України» від
10.06.2002 р., № 285�Ц та
«Про порядок і розміри випла�
ти надбавки працівникам за
пересувний характер роботи»
від 19.09.1997 р., № 206�Ц,
щоб вони забезпечували об’єк�
тивну оцінку роботи окремих
працівників на залізничному
транспорті залежно від харак�
теру їх роз’їздів.

Неврегульованим залиша�
ється питання обліку часу доїз�
ду працівникам колійних ма�
шинних станцій та центрів ме�
ханізації колійних робіт, а та�

кож надання їм домашнього
відпочинку після роботи при
тривалих виїздах для виконан�
ня робіт, які тривають дві і біль�
ше діб.

Тож Рада профспілки пропо�
нує обговорити ці питання у
первинних профспілкових ор�
ганізаціях і надати до 1 вересня
п. р. пропозиції щодо змін до
наказів Укрзалізниці про
роз’їзний та пересувний харак�
тер роботи.

Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу 

економічної роботи, організації
праці і заробітної плати 

Ради профспілки

Для захисту економічних інтересів працівників галузі
Рада профспілки звернулася до голів дорожніх

профорганізацій із проханням взяти під контроль
реалізацію на залізницях норм наказів Укрзалізниці

від 10.03.1994 р., № 40MЦ та від 25.02.2010 р., № 153MЦ,
гарантуючи розрахунки з працівниками 

за відпрацьований час та час, витрачений на доїзд
поза межами робочої зміни, починаючи з березня п. р.

Н
АШ профсоюзный праздник год от года
становится все более массовым и отмеча�

ется как общегородское мероприятие в Котов�
ске, Знаменке, Помошной, Cмеле. 

Вместе с железнодорожниками в нем и в
нынешнем году приняли участие и члены их
семей, и жители окрестных поселков, и
представители районных администраций,
городских советов. Поздравления в адрес
членов профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей прозвучали от мэ�
ров, председателей горсоветов, других офи�
циальных лиц.

Творчески подошли к организации и прове�
дению праздника в каждой территориальной
и первичной профсоюзных организациях. Ко�
нечно же, не обошлось без традиционного
подведения итогов работы, награждения
профактивистов и ветеранов профсоюзного
движения, всевозможных конкурсов, спор�
тивных соревнований, семейных дней отдыха,
концертов с участием профессиональных ар�
тистов и участников художественной самодея�
тельности – словом, везде было торжествен�
но, интересно и увлекательно.

Большинство членов профсоюза в столь
жаркое время предпочли отдых на берегу во�
доемов. Традиционно наслаждались, к при�
меру, прогулкой на катамаране по Черному
морю работники структурных подразделе�
ний Одесской дирекции железнодорожных
перевозок и их семьи.

Радостно и весело прошел праздник, орга�
низованный профкомом и молодежным сове�
том дорожного информационно�вычисли�
тельного центра для молодых членов профсо�
юза. На берегу моря они стали азартными
участниками или не менее эмоциональными
зрителями юмористических конкурсов, спор�
тивных пляжных игр. Победителям вручены
призы.

Профсоюзный праздник все всегда ждут с
нетерпением, и он сплачивает людей, способ�
ствует укреплению наших профсоюзных ря�
дов, убеждая в том, что «В единстве – наша
сила».

Галина ПЕРХАЛЮК, ведущий специалист
орготдела Одесского дорпрофсожа

І
АПОСТОЛІВСЬКІ спілчани щороку з нетерпін�
ням чекають свого профспілкового свята, від�

значаючи його активно й цікаво. 
Розпочалися цьогорічні урочистості з проїзду

колони скутеристів із прапорами України, проф�
спілки та Укрзалізниці (стор. 1).

Цього літа профкоми структурних підрозділів
вузла добре подбали про підготовку стадіона
«Локомотив» до свята, тому все пройшло якнай�
краще. Команди провели змагання з міні�футбо�
лу, всі охочі випробували свої сили у традицій�
ному конкурсі «Сильний, спритний, наполегли�
вий», малеча з радістю бавилася на батутах.

Додали доброго настрою святу танці, співи,
розважальна вікторина. А ввечері всі присутні на
стадіоні мали нагоду помилуватися яскравим
фейєрверком.

Найактивніших профпрацівників та активістів,
ветеранів профспілкового руху відзначено гра�
мотами і заохочено цінними подарунками.

Наталія КУРОЧКО, старший інспектор з кадрів
станції Апостолове, заступник голови 

профорганізації, Анатолій ДРОЗД, помічник
начальника з кадрів і соціальних питань, голова
профорганізації Апостолівської дистанції колії

Ц
ЬОГОРІЧНИЙ День профспілки для близь�
ко 700 залізничників Жмеринського регіо�

ну та 100 запрошених став справді святковим:
терком влаштував для спілчан і гостей справжнє
свято із урочистостями і цікавою концертною
програмою (фото на стор. 3).

Квитки розповсюджувались безкоштовно
усім бажаючим членам профспілки через пер�
винні профспілкові організації.

Розпочав святкове дійство неодноразовий
переможець оглядів�конкурсів художньої са�
модіяльності працівників Південно�Західної
залізниці – духовий оркестр Будинку науки і
техніки Жмеринської дирекції залізничних пе�
ревезень.

Голова Жмеринської територіальної профор�
ганізації Ю.Андрушков, вітаючи спілчан із проф�
спілковим святом, окреслив головне завдання
профлідерів і активістів – принципово стояти на
захисті законних прав та інтересів людини праці,
побажав оптимізму та стійкості у цій відпові�

дальній справі. Найкращі побажання працівни�
кам магістралі висловили і представники місце�
вої влади. 

Перед спілчанами виступив легендарний ВІА
«Лейся, песня».

Ігор БІЛИЙ, провідний фахівець 
Жмеринського теркому профспілки

Н
ИНІШНІ активісти і ветерани профспілково�
го руху Фастівського залізничного вузла

Південно�Західної залізниці зібралися у місько�
му будинку культури, де відбулися урочисті збо�
ри. Найактивніших спілчан відзначено проф�
спілковими нагородами. 

Продовжилося свято концертом за участю ан�
самблю «Лейся, песня».

Дмитро ЖИВЧИК, заступник голови
Козятинської територіальної профорганізації

В
СЕ ПЕРВИЧКИ Знаменской территориаль�
ной профорганизации организовали поез�

дки выходного дня, во время которых члены
профсоюза с семьями не только отлично отдох�
нули, но и с удовольствием пообщались.

В активной форме отметили праздник люби�
тели физкультуры и спорта. На Знаменском и
Помошнянском узлах прошли захватывающие
соревнования по мини�футболу, волейболу,
шахматам и шашкам, победители которых тра�
диционно награждены кубками и медалями.

В городском Дворце культуры состоялось
торжественное собрание, после завершения ко�
торого зрителям – членам профсоюза был дан
праздничный концерт с участием народного ар�
тиста Украины И.Поповича.

Людмила СЕМЫНИНА,
заместитель председателя Знаменской

территориальной профорганизации

Д
О ПРОФСПІЛКОВОГО свята на Дарниць�
кому вагоноремонтному заводі традицій�

но проведено спартакіаду. Цьогорічних пере�
можців профком нагородив грамотами і цін�
ними подарунками, а всі учасники змагань з
міні�футболу, волейболу, настільного тенісу,
армрестлінгу, шахів і шашок із задоволенням
відвідали історичне місто Переяслав�Хмель�
ницький, побували у музеях.

Тагір ПОЛАДОВ, голова 
профорганізації Дарницького ВРЗ

МОЛОДЬ•

поповнення!
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Наталія МАКАРЕНКО,
заступник голови Конотопської 
територіальної профорганізації

Гуртом і радимося, 
і вчимося

Звідусіль•

Юрий ШВАЙКО,
внештатный корреспондент «ВІСНИКА»

ПРОФСПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ 

УКРАЇНИ ЧЛЕНСЬКИЙ КВИТОК
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Раді профспілки 
відповідають•

У президії Ради ФПТУ•

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
В УМОВАХ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ 

(грудень 2001 р. — квітень 2005 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Н
А ЗАЛІЗНИЦЯХ проведено пас�
портизацію санітарно�побутових

приміщень, з урахуванням результатів
якої розроблено і затверджено за по�
годженням із дорпрофсожами про�
грами поліпшення стану санітарно�
побутових приміщень і підвищення
якості побутового обслуговування
працівників на виробництві в 2003 –
2005 рр.

З ініціативи Ради профспілки у
2003 р. проведено огляд�конкурс сані�
тарно�побутових приміщень працівни�
ків колійного господарства, який про�
довжено у 2004 р.

Завдяки наполегливості Ради
профспілки, постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 13.05.2003 р.,
№ 675 затверджено нову редакцію
додатків № 1 і № 2 до Списків вироб�
ництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість працівників у яких надає
право на щорічні додаткові відпустки
за роботу зі шкідливими і тяжкими
умовами праці та за особливий ха�
рактер роботи.

Додатком № 1 надано право на до�
даткову відпустку тривалістю 7 кален�
дарних днів за роботу в шкідливих і
тяжких умовах праці машиністам па�
ровозів, тепловозів, дизель�потягів,
електровозів, електропоїздів, що пра�
цюють на магістральних залізницях (зі
збереженням додаткової відпустки за
особливий характер роботи, відпо�
відно до Додатка № 2), надано право
на додаткову відпустку тривалістю
4 календарних дні усім монтерам ко�
лії, а не тільки постійно зайнятим на
зазначених роботах, а також склада�
чам потягів, оглядачам і оглядачам�
ремонтникам вагонів, що працюють
на магістральних залізницях.

За пропозицією Ради профспілки у
Галузевій угоді на 2002–2006 рр. та ко�
лективних договорах залізниць уперше
було передбачено виділення на охоро�
ну праці не менше ніж 2,5 % коштів
фонду оплати праці...

Далі буде

У
ЛИСТІ зазначено, що Го�
ловним управлінням

проведено аналіз викори�
стання робочого часу у госпо�
дарстві сигналізації та зв’язку
за І півріччя п. р. і встановле�
но, що час, витрачений на ро�
боти, не пов’язані з виробни�
чою діяльністю, у господарст�
ві склав 1,0–4,9 % усього від�
працьованого робочого часу,
зокрема, 1,9–2,9 % – на ви�
конання робіт у «вікна» та бу�
дівельно�монтажних робіт
при проведенні модернізації
пристроїв СЦБ та зв’язку;
0,5–2,0 % – на рубку лісу,
прибирання території, сніго�
боротьбу, перевірку квитків
тощо. При розрахунку плано�
вої продуктивності праці вра�
ховується час, необхідний для
усунення пошкоджень при�
строїв та забезпечення робо�
ти сумісних господарств у

«вікна». Будівельно�монтажні
роботи виконуються при ре�
конструкції пристроїв СЦБ та
зв’язку, проведенні електри�
фікації дільниць тощо. Зва�
жаючи на те, що надійна ро�
бота цих пристроїв пов’язана
із забезпеченням безпеки ру�
ху поїздів, при виконанні ви�
щевказаних робіт також пе�
редбачається участь праців�
ників дистанцій сигналізації
та зв’язку.

Телеграмою Генерального
директора Укрзалізниці від
25.06.2010 р., № Ц�2/58 до�
зволено прийом працівників
зі сторони на вакантні посади
у межах середньоспискової
чисельності, яка склалася ста�
ном на 23.06.2010, та плану з
праці.

Затвердженими планами
матеріально�технічного за�
безпечення залізниць на

2010 рік за власні кошти заліз�
ниць передбачено придбання
сучасних вимірювальних
приладів для господарств
сигналізації та зв’язку:

Донецької – 30 приладів
комбінованих Ц4380, 10 муль�
тиметрів для тональних рей�
кових кіл В7–63/2, 3 дефек�
тошукачі «Пошук�210Д2»,
3 рефлектометрів;

Південно�Західної – 11
дефектошукачів «Пошук�
210Д2», 5 приладів для вияв�
лення пошкоджень у кабелі
«ИРК�ПРО», 5 калібраторів
струму та напруги.

На інших залізницях цього�
річ кошти на це не запланова�
но, проте у перспективному
плані на 2011�й по всіх заліз�
ницях кошти на придбання
вимірювальних приладів пе�
редбачено.

3а результатами моніто�

рингу станом на 1.07.2010 р.
продуктивність праці у госпо�
дарстві при плані 1,9 станови�
ла 1,93 технічних одиниць на
людину (101,2 %): Донецька
– 1,8 т. о./люд.; Придніп�
ровська – 2,278 т. о./люд.;
Південна – 1,772 т. о./люд.;
Південно�Західна – 1,85
т. о./люд.; Одеська – 1,745
т. о./люд.; Львівська –
2,116 т. о./люд.

Продуктивність праці в ди�
станціях сигналізації та зв’яз�
ку і господарстві визначаєть�
ся відношенням обсягу робіт
у технічних одиницях до кіль�
кості експлуатаційного штату.
Обсяг робіт господарств по
залізницях обраховується
згідно з «Методикою визна�
чення обсягу робіт дистанцій
сигналізації та зв’язку для об�
числення продуктивності
праці працівників, зайнятих

експлуатацією технічних за�
собів автоматики, телемеха�
ніки та зв’язку» і залежить від
кількості пристроїв і облад�
нання, що знаходиться на
утриманні у кожному госпо�
дарстві. 

Загальна чисельність пра�
цівників на експлуатації на
кожній залізниці встановлю�
ється відповідно до обсягу
виконуваних робіт і плану з
праці, який погоджується в
Укрзалізниці, Мінтрансзв’яз�
ку та Кабміні, а чисельність
працівників по господарствах
визначається кожною заліз�
ницею самостійно.

На залізниці направлено
проект «Типових норм часу на
технічне обслуговування при�
строїв СЦБ» для ознайомлен�
ня і опрацювання в службах
та дистанціях сигналізації та
зв’язку, відзначено у листі.

Про право на... страйк

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради Феде�
рації профспілок транспортників

України, що відбулося 25 червня п. р.,
обговорено питання необхідності про�
ведення наукової конференції, присвя�
ченої проблемі законодавчого врегу�
лювання права на страйк працівників
транспортної галузі.

Зважаючи на суперечливість норма�
тивно�правових актів із цього питання,
було вирішено попередньо провести
зустріч профспілкових юристів та пра�
вових інспекторів праці задля вироб�
лення спільного підходу до проблеми
та пошуку можливих шляхів її вирішен�
ня. І така зустріч відбулася.

Підсумовано: оскільки Кабінет Мі�
ністрів не вніс на розгляд парламенту
пропозицій щодо приведення ст. 18 За�
кону України «Про транспорт», яка міс�
тить певні обмеження щодо права на
страйк, у відповідність до Закону Укра�
їни «Про порядок вирішення колектив�
них трудових спорів (конфліктів)»,
який передбачає таке право для захис�
ту законних прав та інтересів працівни�
ків, прийнято рішення профспілкам
транспортної галузі звернутися до Ко�
мітету з питань соціальної політики та
праці Верховної Ради з пропозицією
ініціювати внесення відповідних змін
до ст. 18 Закону «Про транспорт». 

Такі звернення до Комітету Верховної
Ради вже направили ФПТУ та наша
профспілка.

Інф. «ВІСНИКА»

ПІд час засідання професійної секції працівників господарства автоматики, телемеханіки та зв’язку, що 
відбулося 1 липня п. р., порушувалися гострі проблеми («ВІСНИК» № 13(552)*16 липня п. р.). Рада профспілки
отримала відповідь на пропозиції профсекції за підписом головного інженера Главку Укрзалізниці В.ОСЬМАКА.

У ПРОФСПІЛЦІ

Уже сам — наставник…  

П
ОСЛЕ профтехучилища В.Матирный на�
чинал монтером пути в Краснолиманской

дистанции, а с 2003�го трудится в локомотив�
ном депо: был помощником машиниста теп�
ловоза, со временем — машинистом. Без от�
рыва от производства окончил Донецкий инс�
титут железнодорожного транспорта. И посто�
янно совершенствует свое профмастерство.
Потому руководство не раз доверяло ему вы�
полнять обязанности машиниста�инструктора
колонны и по теплотехнике. Достойно справ�
ляется!

Виталий – ведущий колонны и возглавляет
в ней молодежное профдвижение. Молодежь
узла делегировала его на научно�практичес�
кую конференцию на тему: «Развитие рабоче�
го молодежного движения в Донбассе», кото�
рая проходила недавно в Донецке. Посланец
краснолиманских железнодорожников удос�

тоился грамоты и ценного подарка от облгосадми�
нистрации.

Татьяна БОРИСЕНКО, ведущий специалист 
Краснолиманского теркома профсоюза

Сказка о Паровозике 

М
ОЛОДЕЖНЫЙ совет Славянского локомотивного
депо Донецкой магистрали стал инициатором

проведения акции «Железная дорога глазами детей» в
краматорском детсаду «Яблонька», чтобы научить до�
школьников безопасному поведению. Воспитатели,
дети и родители отнеслись к нашей затее с понимани�
ем – серьезно и… творчески. 

В веселой, развлекательной форме обыгрывались
ситуации, связанные с железной дорогой. Детки, с
присущей им логикой и неординарностью мышления,
давали определения таким словам как «вокзал», «пер�
рон», «машинист» и др., рисовали знаки безопаснос�
ти, рассказывали, как нужно себя вести на объектах
железнодорожного транспорта, дружно сочинили
сказку о приключениях маленького и любопытного
Паровозика. Малыши с увлечением выполнили и «до�

машнее зада�
ние»: вместе с
родителями со�
чинили стихи
на тему транс�
порта, подгото�
вили рисунки
и… учили мам и
пап, дедушек и
бабушек пра�
вилам поведения вблизи стальных магистралей!

Усилия и старания детей были поощрены: всем ре�
бятам мы подарили развивающие игрушки, которые
помог приобрести наш профком. По инициативе чле�
на молодежного совета, библиотекаря депо Яны Треус
и при активной помощи начальника дорожного цент�
ра научно�технической информации Сергея Журавле�
ва была оформлена и подарена детсаду тематическая
брошюра «Железная дорога глазами детей».

Любовь ГОЛУБ, психолог, 
заместитель председателя молодежного совета 

локомотивного депо Славянск

ДО ДНЯ ПРОФ�
СПІЛКИ група
профпрацівни�
ків та активістів
Криворізької
територіальної
профорганіза�
ції в урочистій
обстановці от�
римали відзна�
ки Ради проф�
спілки, дорпрофсожу Придніпровської залізниці, а також грамо�
ти за призові місця у змаганні на найкращу первинку вручено го�
ловам профкомів. До того ж імена найкращих профспілкових ак�
тивістів занесено на Дошку пошани теркому.

Фото ВВааллееррііяя  ГГРРООММИИККАА

КОЖНОМУ при�
ємно, коли його
запрошують на
свято, а особли�
во якщо це свя�
то подвійне –
так трапилося,
що День проф�
спілки збігаєть�
ся із відзначен�
ням дня закар�
патського села
Дубовинка, якому цьогоріч виповнилося 903 роки, тому що май�
же всі дорослі тут працюють на залізниці. В організації святкових
заходів допомогла місцева влада і районні депутати – теж заліз�
ничники.

Спілчани розважалися щосили: грали у футбол, перетягували
канат, піднімали гирі, переможців змагань заохотили цінними
призами, а діти в подарунок від організаторів свята отримали
шкільне приладдя та поласували солодощами.

Іван КОЗАК, водій Мукачівського будівельного 
управління № 5, громадський кореспондент «ВІСНИКА»

ФФооттоо  ЯЯнныы  ТТРРЕЕУУСС

ЖМЕРИНКА.
Такий піднесений

настрій був 

у спілчан у свято

профспілки…
Фото  ІІггоорряя  ББІІЛЛООГГОО

КИЇВ. 29 липня п. р. правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Бєльченко та завідувач від�
ділу організаційної та кадрової роботи О.Гнатюк
під час вивчення стану дотримання трудового
законодавства та організації роботи профкому
Державного науково�дослідного центру заліз�
ничного транспорту України виявили суттєві по�
рушення.

За підсумками перевірки правової інспекції
праці, співробітникам центру вже повернуто
40 тис. грн. заборгованості із заробітної плати за
період відпусток та коштів на оздоровлення, а
також коштів профкому, що заборговані у
2009–2010 роках на культурно�масову, фіз�
культурну та оздоровчу роботу у сумі 12 тис.
267 грн. Крім того, згідно зі ст. 114 КЗпП деяким
працівникам, переведеним у 2010 році на по�
стійну нижчеоплачувану роботу, виплачено се�
редній заробіток у загальній сумі 693 грн.

Як стало відомо, найближчим часом відбу�
деться дострокова звітно�виборча конференція
профорганізації цієї установи.

Відділ інформації Ради профспілки

ПОПАСНАЯ. По требованию правового ин�
спектора труда Совета профсоюза на Донецкой
магистрали А.Сумского за 6 месяцев 2010 года
защищены права 550 железнодорожников, ко�
торым возвращено незаконно удержанных и
недоплаченных 103,9 тыс. грн.

По результатам проверок соблюдения трудо�
вого законодательства в структурных подразде�
лениях 28 работникам выплачены надбавки и
доплаты на сумму 3,2 тыс. грн.; отменено 15 не�
законно изданных приказов; рассмотрено семь
письменных обращений работников.

84 работникам Попаснянской дистанции пу�
ти возвращено 14,7 тыс. грн., недоплаченных по
больничным листам; произведена оплата тех�
нических занятий 48 работникам станции По�
пасная за 2009–2010 гг. на сумму 66,5 тыс. грн.

Выплачено 5,4 тыс. грн. за сверхурочную ра�
боту 48 работникам промывочно�пропарочной
станции Новозолотаревка, а 17 работникам Сен�
тяновской дистанции пути доплачено более

2 тыс. грн за время нахождения в пути. По насто�
янию правового инспектора труда один работник
восстановлен на прежней должности, и отменено
два незаконно изданных приказа о привлечении
железнодорожников к дисциплинарной и мате�
риальной ответственности.

Работнице Попаснянского производственно�
го участка выплачено более 3 тыс. грн. едино�
временного пособия в связи с переездом в дру�
гую местность.

КРАСНЫЙ ЛИМАН. Правовым инспектором
труда Совета профсоюза на Донецкой дороге
А.Роговым в тесном сотрудничестве с ведущим
специалистом по труду теркома профсоюза
Г.Кайдаш проведена большая работа по устране�
нию нарушений трудового законодательства в
структурных подразделениях дирекции железно�
дорожных перевозок. Так, были внесены предло�
жения по устранению 245 нарушений, вследст�
вие чего работникам было возвращено незакон�
но удержанных или недоплаченных 187 тыс. грн.
Отменено 5 приказов о привлечении работников
к дисциплинарной ответственности, изданных с
нарушениями законодательства, и 18 работни�
кам возвращено почти 3 тыс. грн. премиальных.
Произведена также доплата в сумме 58 тыс. грн.
за работу сверх установленной нормы 89 работ�
никам, а 5 – доплачено около 14 тыс. грн за рабо�
ту в пределах нормы часов.

А по требованию технического инспектора тру�
да Совета профсоюза на Донецкой магистрали
А.Шепилова восстановлены права на дополни�
тельный отпуск до 7 календарных дней машинис�
тов железнодорожно�строительной машины
ВПРС�02 дистанции пути Красный Лиман – за
вредные и тяжелые условия труда и водителей
славянского строительно�монтажного эксплуата�
ционного управления – за особый характер тру�
да. Проведена также аттестация рабочего места
рабочей производственных бань краснолиман�
ской ПМС и увеличен процент доплаты к тариф�
ной ставке кузнеца дистанции пути Криничная.

По сообщениям ПРЕССMЦЕНТРОВ
территориальных профорганизаций

Дійти до кожного… І допомогти!
Фотофрагменти

свята
Спілчани мають твердо усвідомлювати, що профспілка надійно стоїть на сторожі їхніх
прав та інтересів, для чого профорганами різних рівнів постійно здійснюються
конкретні кроки на захист людини праці.
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Відлуння Дня профспілки•
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Какие они, наши будни?..

На заседании дорожной профсекM
ции работников локомотивного хоM
зяйства при участии первого замесM
тителя председателя Одесского
дорпрофсожа И.Соловьева рассмотM
рен ряд актуальных вопросов.

выделило средства на капитальный ре�
монт и благоустройство помещения, а
ветераны стали пополнять экспозицию
дорогими сердцу наградами, личными
вещами – свидетелями прошлых лет.

Благодаря неустанной поисковой ра�
боте совета музея появились новые уни�
кальные экспонаты, среди которых – два
профсоюзных билета машиниста паро�
воза паровозного депо Красноармейск
Н.Черного, датированные 1931 и 1941 го�
дами; служебное удостоверение 50�х и
почетные грамоты машиниста�инструк�
тора этого же предприятия З.Аразова.

Сейчас в музее собираются ветераны
войны и труда, приходят на экскурсию
школьники, а в канун Дня Победы му�
зей посетила делегация железнодо�
рожников из Англии, Германии и Поль�
ши, а это значит, что история депо про�
должается, пополняется новыми стра�
ницами.

И чтобы не прерывалась эта нить исто�
рии, найдите свободную минутку, загля�
ните в музей своего предприятия…

Людмила ЕВСТРАТОВА,
заведующая отделом дорпрофсожа

Донецкой железной дороги

Здоровье каждого — богатство всех

Чтобы не прервалась нить истории…

ВОТ уже мало�помалу лето подходит
к концу, и оставшиеся жаркие дни

каникул детвора вовсю использует для
отдыха и развлечений. Работники Одес�
ской магистрали за досуг своих детей не
переживают: о том, чтобы он был инте�
ресным и прошел с пользой, позаботи�
лись администрация и дорпрофсож.

Кроме всего прочего, благодаря
большому количеству развлекатель�
ных, познавательных, культурных и
спортивных программ, дискотек и кон�
курсов ребята получают замечательную
возможность проявить и реализовать
свой творческий потенциал.

Принимать юных гостей в возрасте
от 7 до 14 лет дорожные детские здрав�
ницы начали еще в июне. На водно�
гребной базе «Чемпион» все места за�
полнены, не пустует и «Юный железно�
дорожник», в «Гайдаровце» с 27 июля
начался третий, последний заезд. А вот
в лагере им. Л.Шевцовой нынешним
летом недобор – занято только
328 мест из 400, предыдущие смены
также не отличались полной заполняе�

мостью. Детей в этом лагере ждут, и та�
кую возможность грех упускать –
школьникам полезно оздоровиться пе�
ред началом нового учебного года, тем
более, что родители оплачивают всего
10–20 % от полной стоимости путевки.

Оксана КРИЖАНОВСКАЯ,
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

ДЛЯ працівників вагонного депо Ко�
зятин Південно�Західної залізниці

цьогоріч було організовано відпочинок
для 88 сімей у дорожніх оздоровчих
закладах на Чорному та Азовському
морях. Євпаторійські оздоровниці гос�
тинно прийняли 24 дітей, а 12 набира�
лися сил та відпочивали у місцевих
оздоровчих таборах. Крім того, проф�
ком влаштовує екскурсії, попитом ко�
ристуються і одноденні путівки
вихідного дня на місцеву базу відпо�
чинку «Світанок».

*   *   *
Голова профорганізації лінійних стан�

цій Козятинської дирекції М.Комар по�

відомив, що для 48 дітей з лінійних
станцій організовано відпочинок у євпа�
торійському таборі «Променистий», са�
ме зараз розпочався останній, п’ятий за�
їзд. Ще 58 сімей мали нагоду поніжити�
ся на сонечку на чорноморському та
азовському узбережжях. Працівники та�
кож охоче користуються путівками ви�
хідного дня до Одеси. Добре налагод�
жена екскурсійна програма: Почаїв,
Умань, Канів... А до Дня профспілки
профком влаштував для спілчан цікаву
подорож на кораблі по Південному Бугу.

*   *   *
Профком апарату Козятинської ди�

рекції подбав про літній відпочинок
6 дітей та 20 сімей своїх працівників:
вони набиралися сил і наснаги в оздо�
ровницях біля моря, ще 6 дорослих і
4 дитини – в санаторії�профілакторії
станції Козятин. А у святкові дні праців�
ники із задоволенням влаштовують по�
їздки до Кам’янця�Подільського,
Яремчі, Верховини тощо.

Олександр БАРД, позаштатний 
кореспондент «ВІСНИКА»

РАБОТА общественных советов музеев
структурных подразделений Донец�

кой магистрали активно развивается вот
уже на протяжении многих лет.

В апреле–июле 2010�го, который
объявлен Годом ветеранов Великой Оте�
чественной войны, более 30 музеев, за�
лов, комнат боевой и трудовой славы
структурных подразделений приняли
участие в дорожном смотре�конкурсе.
Лучшими признаны народный музей
оборотного локомотивного депо Ники�
товка, музей боевой и трудовой славы
станции Красный Луч, комната�музей
Волновахской дистанции пути, зал�музей
локомотивного депо Дебальцево�Пасса�
жирское и другие.

…Победа в конкурсе зала�музея локо�
мотивного депо Красноармейск в кото�
рый раз подтверждает, что работа проф�
лидера многообразна и распространяет�
ся на все сферы деятельности членов
профсоюза. «Новую жизнь» этому храни�
лищу истории дала председатель проф�
организации Н.КЛИМОВА (на снимке
третья справа). Неравнодушная к былой
славе родного депо, она сплотила вокруг
себя таких же энтузиастов. Руководство

ППррееддссееддааттееллии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ссооввееттоовв  ммууззеееевв  ——  ппооббееддииттееллеейй
ддоорроожжннооггоо  ссммооттрраа<<ккооннккууррссаа,,    вв  ццееннттррее  ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа

ввееттеерраанноовв  ДДооннееццккоойй  ммааггииссттррааллии  НН..ДДООННЧЧЕЕННККОО

В НЫНЕШНЕМ году День профсоюза в
Иловайске отмечался на стадионе спор�

тивного комплекса им. И.Казаринова и в
городском парке культуры железно�
дорожников. 

Председатели первичек структурных под�
разделений региона вручили членские би�
леты и подарки молодому пополнению,
влившемуся в большую профсоюзную
семью.

После торжественной части самодеятель�
ные артисты Дома науки и техники локомо�
тивного депо, хор ветеранов (на снимке) и
ребята, приехавшие из детского лагеря
«Звездочка», порадовали всех зрелищным
праздничным концертом.

Завершилось празднование красочным
фейерверком.

Текст и фото ПРЕССMЦЕНТРА
Иловайского теркома профсоюза

ЖИТЕЛИ поселка железнодорожников
Купянск�Узловой в первое воскресе�

нье августа с удовольствием празднуют
День профсоюза. 

На главной площади поселка, а также на
реке Оскол было, как всегда, интересно, ве�
село и красиво. Нынешняя жара, правда,
внесла свои коррективы: днем – речная про�
хлада, а ближе к вечеру – массовое гуляние. 

Программа была разнообразной: кон�
курс детского рисунка на асфальте, надув�
ные горки и аттракционы для детворы, вы�
ставки декоративно�прикладного и изобра�
зительного искусства, цветочных компози�

ций и фотовыставки. В союзе художников
Купянщины — в основном железнодорож�
ники, и его председатель, работник вагон�
ного депо Купянск Южной магистрали
А.Петренко собрал вокруг себя талантли�
вых  людей. Кстати, картины, изделия из
дерева, вышитые рушники наших
умельцев пользуются спросом не только в
Украине, но и за рубежом.

Праздник прошел под музыкальное со�
провождение духового оркестра. А на сцене
Дома науки и техники дирекции железнодо�
рожных перевозок коллективы художест�
венной самодеятельности и команды КВН
представили чудесную концертную про�
грамму. Были не только  игры, но и даже…
показ мод от ателье «Стимул�стиль».

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный
корреспондент «ВІСНИКА»

Председатель профкома строительно<
монтажного эксплуатационного 

управления №7  С.ЛАЩЕНОВА (справа) 
с молодыми членами профсоюза 

В исполнении популярного в Иловайске 
хора ветеранов<железнодорожников

прозвучали народные песни

Засідання профкому станції Орілька відбувається 
за участю... «ВІСНИКА» 

ВІДЛУННЯ ДНЯ ПРОФСПІЛКИ•
Початок на 1 M 3Mй стор.

Щиро вдячні читачам за цей приємний лист...

Свято для всіх

Закінчення. Початок на 1 Mй стор.

...Свою переможну силу команда вагонного депо
Коломия продемонструвала у змаганнях з армрест�
лінгу. А найвидовищнішими на фестивалі, безпереч�
но, були змагання з перетягування каната. Гаряча
підтримка вболівальників, які щосили підбадьорю�
вали силачів, додавала їм ще більше спортивного
запалу та енергії. У фінальному поєдинку перемогу
«витягнула» команда ПТО Ковель.

Кращих на фестивалі визначили й у змаганнях із
настільного тенісу, шашок, дартсу. Окремо було про�
ведено конкурси капітанів та вболівальників. Під�
бивши всі результати, на закритті фестивалю журі
оголосило переможців та нагородило команди гра�
мотами та кубками. Перше місце посіла команда
ПТО Ковель, другою фінішувала команда вагонного
депо Коломия.

Як зазначив головний суддя змагань О.Мартинюк,
цьогоріч конкурсної інтриги і спортивної боротьби
не бракувало: «У наших працівників є бажання долу�
чатися до громадського та спортивного життя. Так, у
фестивалі взяла участь наша нова команда – праців�

ників АУРу і електромонтажного цеху. Особливо від�
значу активність і допомогу їхнього профгрупорга
Наталії Богдан. Щоправда, вони зайняли передос�
таннє місце, але думаю, що наступного року, вже із
досвідом, покажуть кращий результат. Як організа�
тори, ми теж прагнемо з кожним роком вдоскона�
люватися, вводимо нові конкурси. Щороку вручаємо
членські квитки працівникам, які приєдналися до на�
шої профспілки. Безперечно, цей урочистий
факт їм запам’ятається.

Багато допомагає в організації фестивалю
керівницт�
во вагон�
ного депо
Ковель».

...Із радіс�
них облич
учасників і
г л я д а ч і в
фестивалю
відразу по�

мітно, що людям
подобається при�
ємно проводити
час на березі озера,
демонструвати свої
спортивні досяг�
нення, святкуючи
День профспілки.

Сюрпризом на�
прикінці конкурсно�
го дня стало часту�
вання смачним ко�
зацьким кулешем.
Але головною «при�

правою» до кулешу, мабуть, таки була неймовірна
атмосфера свята, напруга спортивних емоцій, які то�
го дня панували на мальовничому березі озера.

Галина КВАС, відповідальний секретар 
«Львівського залізничника» (для «ВІСНИКА»)

Фестиваль здоров’я
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ЧЛЕНЫ профсекции вместе с начальни�
ком службы локомотивного хозяйства

И.Ремезом и специалистами обсудили во�
просы выполнения коллективного догово�
ра в структурных подразделениях, а также
очертили круг проблем, требующих неза�
медлительного решения. Речь шла о не�
удовлетворительных условиях отдыха ло�
комотивных бригад в бригадном доме на
станции Черноморская; неравномерном
распределении плечей обслуживания меж�
ду бригадами локомотивных депо Котовск,
Знаменка, Помошная; недостаточном обес�
печении локомотивного депо Помошная
моющими средствами и спецодеждой; не�
обходимости приобретения грузового ав�
томобиля для перевозки запчастей в локо�
мотивном депо Шевченко, а также ремонта
кровли в подъемном, колесном и других
цехах.

Эти вопросы отражены в протоколе, кото�
рый направлен в службу локомотивного хо�
зяйства для принятия соответствующих мер.

На накопившиеся у локомотивщиков во�
просы, касающиеся прохождения периоди�
ческих медосмотров, квалифицированный
ответ дал начальник медицинской службы
дороги В.Заберебиский.

Члены профсекции приняли обращение
к Министру транспорта и связи Украины
К.Ефименко о необходимости повышения
заработной платы железнодорожникам.

Владимир СКИБА,
председатель дорожной профсекции,

председатель  профорганизации 
локомотивного депо Одесса�ЗаставаІ

Фотофакт

Звідусіль•


