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ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

«У Львівському апеляційному ад)
міністративному суді відстояно право
колишнього працівника Ужгородсь)
кої пасажирської вагонної дільниці
П.Богдана на призначення пенсії за
вислугу років на пільгових умовах з
грудня 2012 року: доведено, що
Управління пенсійного фонду в Мука)
чевому та Мукачівському районі За)
карпатської області безпідставно від)
мовляло у включенні у стаж роботи,
що дає право на пільгову пенсію, пері)
оду праці старшим оглядачем ваго)
нів», – повідомив правовий інспектор
праці Ради профспілки на Львівській
залізниці Володимир ПАРУНА.

«Правовий інспектор праці Ради
профспілки на Південній залізниці
Микола Гриценко в першому півріччі
2014)го провів перевірки дотримання
законодавства про працю в 14 струк)
турних підрозділах Сумського регіону.
За їх результатами роботодавцям вне)
сено 10 подань на усунення виявлених
порушень. Всього захищено трудові
права 254 працівників, яким поверну)
то незаконно утриманих та недоплаче)
них коштів на суму майже 50 тис.
грн.», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Сумського теркому профспілки.

Так, на виплату доплат і надбавок,
які перераховано у Додатку № 1 до
Галузевої угоди, витрачено майже
537,3 млн грн., щомісячної надбавки
за вислугу років – 844 млн грн. (за І
півріччя 2013)го, відповідно 482,2
млн грн. і 755,3 млн грн.). Майже у
3,5 раза у порівнянні з минулорічним
періодом зросли витрати залізниць
на індексацію заробітної плати і ста)
новили 29,7 млн грн.

Залізничникам, які перебувають на
квартирному обліку, надано 493 тис.
грн. безпроцентної позики на будів)
ництво.

Працівникам відшкодовано по)
над 95,9 млн грн. надбавки за
роз’їзний (пересувний) характер
роботи, 98,5 млн грн. – на оплату
додаткових відпусток, передбаче)
них законодавством, Галузевою уго)
дою і колективними договорами.
Виплачено 140,3 млн грн. грошової
допомоги при звільненні у зв’язку з
виходом на пенсію вперше і
198,4 млн грн. матеріальної допо)
моги на оздоровлення. Понад
119 млн грн. спрямовано на добро)
вільне медичне страхування праців)
ників і пенсіонерів. На забезпечення

побутовим паливом непрацюючих
пенсіонерів, сімей загиблих пенсіо)
нерів та інвалідів І, ІІ групи спрямо)
вано 7,8 млн грн.

А от фінансування заходів з охоро)
ни праці зменшилося: 127,9 млн грн.
проти минулорічних 141,4 млн грн.
Також дещо скоротилися видатки за)
лізниць на відрахування профоргані)
заціям коштів на культурно)масову і
фізкультурну роботу, надання проф)
працівникам соціальних пільг і га)
рантій.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Галузева угода: підсумки півріччя

Профспілка пропонує надати роботу залізничникам із зони АТО

ЗЗЗЗ         ДДДД нннн ееее мммм         НННН ееее зззз аааа лллл ееее жжжж нннн оооо сссс тттт іііі ,,,,         УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн оооо !!!!

ВІТАННЯ 24 серпня відзначено День Незалежності  України
Шановні залізничники!

Прийміть найщиріші вітання з річницею Незалежності України!
Двадцять три роки тому український народ відкрив золоту сторін)

ку в історії нашої країни, здійснивши віковічне прагнення бути госпо)
дарем у власному домі. Тепер завдання кожного українця – зробити
наш спільний дім міцним, заможним, красивим та затишним.

Нехай Ваше серце наповнюється гордістю та любов’ю до Украї)
ни, а плідна праця буде надійною запорукою її щасливого майбут)
нього.

Хай у цей день у Вашій оселі панує аромат духмяного українсь)
кого хліба й уся родина дружно збереться за святковим столом.

Міцного здоров’я Вам, щастя, миру й добробуту.
З повагою Борис ОСТАПЮК,  Генеральний директор Укрзалізниці

Дорогі спілчани!  

Відзначення головного свята нашої країни – 23)ї річ)
ниці Незалежності з року в рік набуває особливого зна)
чення, адже зміцнюються національні традиції, ми
стверджуємося як держава, доводячи всьому світу свою
самобутність.

У цей непростий час важливо пам’ятати, що віддана
спільна праця, взаємопідтримка і незламність духу є за)
порукою побудови сильної, заможної України.

Бажаю вам і вашим родинам миру, злагоди, здоров’я
і добробуту.

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

П
РАВОВИМИ інспекторами праці Ради
профспілки у першому півріччі п. р. пере)

вірено стан дотримання трудового законо)
давства у 320 структурних підрозділах залізниць, у результаті
чого виявлено 2421 порушення. Роботодавцям внесено 307 по)
дань, відсоток виконання яких на сьогодні становить 85,9.

Загалом за півроку 2014)го захищено права 14,8 тис. спіл)
чан, трьох із них – у судах. Скасовано 117 наказів, виданих з по)
рушеннями законодавства про працю. П’ятьох залізничників

поновлено на роботі, одному змінено формулювання причин
звільнення. До відповідальності за порушення трудового зако)
нодавства притягнуто шістьох посадових осіб.

Всього правовими інспекторами праці Ради профспілки на)
дано кваліфіковані юридичні консультації майже 4 тис. спіл)
чан, розглянуто 141 письмове звернення, проведено 103 «Дні
трудового права». Працівникам, чиї трудові права було відсто)
яно, профорганами надіслано понад 1,6 тис. персональних по)
відомлень.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, завідувач відділу правового захисту, 
головний правовий інспектор праці Ради профспілки

Підсумки роботи правової і технічної інспекцій праці Ради профспілки у першому півріччі 2014 року

У
ПЕРШОМУ півріччі 2014 року технічними ін)
спекторами праці Ради профспілки переві)

рено стан охорони праці у 415 структурних під)
розділах залізниць, у тому числі 81 – спільно з органами держав)
ного нагляду та відомчого контролю. Виявлено майже 3,4 тис.
фактів порушень вимог нормативних актів з охорони праці.

Технічні інспектори праці взяли участь у спеціальних розслі)

дуваннях 36 нещасних випадків, внаслідок чого з трьох потер)
пілих було знято безпідставне звинувачення.

На вимогу технічних інспекторів праці призупинялася робота
199 цехів, виробничих дільниць, машин, механізмів, устатку)
вання.

За цей період розглянуто 344 письмових та усних звернення
спілчан, із них на сьогодні 319 вирішено позитивно.

Володимир ДОРОШЕНКО,
завідувач відділу охорони праці, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

НА  ЗАХИСТІ  СПІЛЧАН

млрд грн. виділено залізни)
цями у І півріччі поточного ро)
ку на виконання положень
Галузевої угоди, що переви)
щує відповідні минулорічні
показники приблизно на 20 %.

2,58

ЦИФРА

Г
ОЛОВНЕ управління охорони і органі)
зації праці Укрзалізниці надало Раді

профспілки інформацію про виконання
положень Галузевої угоди між Держав)
ною адміністрацією залізничного транс)
порту України і профспілками за перше
півріччя 2014)го.

Г
ОЛОВА ФПТУ, Голова профспілки
Вадим ТКАЧОВ 20 серпня п. р. напра)

вив листа на адресу Генерального ди)
ректора Укрзалізниці Бориса
ОСТАПЮКА з приводу стурбованості си)
туацією, в якій опинилися залізничники
Донецької магістралі.

У зверненні, зокрема, йдеться: «Час)
тина працівників Донецької залізниці
працює практично в умовах бойових дій,
знаходячись в зоні АТО, а значна кіль)
кість змушена покидати зону АТО з відо)
мих поважних причин, у тому числі і з
причин недоступності своїх робочих
місць.

Ми високо цінуємо ті заходи, які вжи)
ваються керівництвом галузі для соці)

ального захисту таких працівників в умо)
вах вимушеного простою ряду структур)
них підрозділів.

Поряд з тим до Ради профспілки над)
ходять звернення залізничників, які ви)
їхали із зони АТО та з різних причин не
можуть повернутись на свої робочі міс)
ця. Вони змушені на новому місці пере)
бування власним коштом винаймати
житло, забезпечувати свої сім'ї продук)
тами харчування, медичною допомогою
тощо. Проте матеріальні ресурси заліз)
ничників для проживання поза зоною
АТО вичерпуються, а терміни повернен)
ня на свої робочі місця залишаються не)
визначеними.

На нашу думку, вирішенню такої

проблеми може сприяти тимчасове пра)
цевлаштування цих працівників за міс)
цем їх перебування на вакантні посади у
структурних підрозділах інших заліз)
ниць. Це допоможе працівникам, які з
незалежних від них причин змушені бу)
ли покинути місця свого постійного про)
живання та втратили роботу, власною
працею забезпечити себе та свої сім'ї.
Таке рішення продемонструє турботу про
них керівництва галузі.

З огляду на вищевикладене, Рада
профспілки пропонує надати керівницт)
ву залізниць (структурних підрозділів)
право прийому на роботу працівників,
які вимушено залишили свої робочі міс)
ця у зоні проведення АТО».

У Болгарії
пройшов 

43�й конгрес
МФТ

10–16 серпня в Софії (Бол�
гарія) відбувся 43�й конг�
рес Міжнародної федера�
ції транспортників. У його
роботі взяли участь май�
же 2000 профспілкових
активістів із 379 організа�
цій, що представляли 116
країн світу.

П
РОФСПІЛКУ залізнични)
ків і транспортних буді)

вельників України, яка є чле)
ном МФТ з листопада 1996
року, представила делегація
на чолі з Головою Федерації
профспілок транспортників
України, Головою профспіл)
ки Вадимом Ткачовим.

У ході конгресу обговоре)
но пріоритетні проблеми
транспортників усього світу і
їх галузевих профспілок. За)
слухано звіт про роботу у
2010–2013 роках, що тривала
під гаслом «Міцні профспілки
– стійкий розвиток транспор)
ту», також на конференціях
про свою діяльність відзвіту)
вали секції за видами транс)
порту, жінки)транспортники
та молодь. Особливу увагу
під час обговорення в секціях
звернуто на розробку нової
стратегії безпеки на залізнич)
ному транспорті.

Намічено плани роботи на
наступні чотири роки, що
проходитимуть під гаслом
«Від глобальної кризи – до
глобальної справедливості».
Обрано Генерального секре)
таря МФТ, яким став Стів Кот)
тон, та керівні органи Феде)
рації.

Вперше захід було прове)
дено повністю у цифровому
форматі, тобто без паперово)
го документообігу. Усі матері)
али й теми дискусій викладе)
но в он)лайн режимі.

Робота конгресу заверши)
лася першим засіданням но)
вообраного Виконавчого ко)
мітету.

Сергій ІВАНСЬКИЙ,
завідувач відділу 

міжнародних зв’язків 
Ради профспілки

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

18 серпня заступник Голови проф)
спілки О.Мушенок взяв участь у за)
сіданні спільної робочої комісії
повноважних представників Сторін
власників і профспілок з підбиття
підсумків виконання положень Ге)
неральної угоди станом на 1 липня
2014 року.
18–22 серпня завідувач відділу ор)
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк вивчав роботу з організа)
ційно)кадрових питань у первин)
ках, підпорядкованих Одеській до)
рожній профорганізації та об’єдна)
ному профкому Одеської дирекції
залізничних перевезень.
26–29 серпня завідувач відділу
соціально)трудових відносин і по)
бутової роботи Я.Мальський у
складі комісії Укрзалізниці взяв
участь у роботі щодо визначення
приналежності оздоровчих закла)
дів Одеської магістралі.
27–28 серпня провідний фахівець
відділу соціально)трудових відно)
син і побутової роботи А.Єрмолен)
ко вивчав стан дотримання прав і
гарантій працівників підприємств
залізничного транспорту на працю,
практику застосування нетипових
форм зайнятості у структурних під)
розділах Жмеринського та Хмель)
ницького залізничних вузлів Пів)
денно)Західної магістралі.

Рада профспілки
проводить широку

інформаційну роботу
щодо залучення 

до ПНПФ«Магістраль» 
спілчан — працівників 

залізничного 
транспорту
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;

4, 6, 14, 15* 2014 р.

У
2005 році в рамках програми TACIS за фінансової підтримки
Євросоюзу Радою профспілки спільно з німецькою профспіл)

кою залізничників TRANSNET розпочато дворічний навчальний
проект «Зміцнення профспілки залізничників і транспортних буді)
вельників України».

6–7 серпня, у День профспіл)
ки, в Красному Лимані відбула)
ся II спартакіада трудових колек)
тивів залізниць України. Прой)
шли змагання з легкої атлетики,
плавання, волейболу, гирьово)
го спорту, армрестлінгу та шахів.
У Спартакіаді взяли участь
130 спортсменів)залізничників,
серед яких були майстри спорту міжнародного класу, України,
кандидати у майстри спорту, першорозрядники. Унікальність ІІ
Спартакіади полягала у тому, що її учасниками були залізнични)
ки різних професій.

На XII Всеукраїнській
міжгалузевій спартакіаді
трудящих промислової
сфери і транспорту збірна
команда нашої профспілки
виборола перше місце. 

Рада профспілки розгля)
нула ситуацію, що склалася

на залізничному
транспорті України, внаслідок чого ухвалено текст від)
критого листа Президентові України В.Ющенку, Голові
Верховної Ради В.Литвину, Прем’єр)міністру Ю.Єхануро)
ву. На адресу Ради профспілки надійшли відповіді з різ)
них інстанцій, в яких наголошувалося, що з боку держа)
ви, Мінтрансзв’язку, Укрзалізниці вживатимуться заходи
щодо поліпшення ситуації.

17 листопада в «Укрінформі» відбулася прес)конферен)
ція голови Федерації профспілок транспортників України,
голови Ради профспілки В.Ткачова. Профлідер висловив
позицію профспілки у зв’язку із ситуацією, що склалася на
залізничному транспорті і веде до занепаду галузі.

На залізничних вузлах Луганськ, Родакове, Кондра)
шівська)Нова Донецької магістралі, Рівне і Ковель –
Львівської відбулися виїзні дні Ради профспілки...
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Далі буде

П
РЕДСЕДАТЕЛЮ дорпрофсожа Южной
магистрали Вячеславу Залозных испол)

нилось 60 лет. Он встретил эту юбилейную
дату, не отступив от привычного режима
трудовых будней. Таков его жизненный на)
строй: он – рабочий человек, и этим все
сказано.

Вся трудовая деятельность Вячеслава
Анатольевича связана с Южной железной
дорогой. Из Белопольского ПТУ он вышел
помощником машиниста, позже в Белго)
родской технической школе окончил курсы
машиниста тепловоза. Полученные навыки
отрабатывал в локомотивном депо Харь)
ков)Сортировочный и одновременно заоч)
но учился в ХИИТе.

В 90)х годах он руководил Люботин)
скими авторемонтными мастерскими, до)
рожным «Авторемом», около двух лет
возглавлял локомотивное депо Люботин.
Но самое родное для него – депо на Сор)
тировке, где за 16 лет прошел путь от по)
мощника машиниста до заместителя на)
чальника депо по ремонту и научился ра)
ботать не только с техникой, но и с людь)
ми. Его дважды избирали председателем
профкома депо. Первый раз – в августе
1981)го, а уже через год назначили по)
мощником начальника депо по кадрам.

Второй раз – в ноябре 1985)го – теперь
уже на четыре года.

Вячеслав Анатольевич проявил себя и в
производственной, и в общественной сфе)
ре. И этот опыт в немалой степени опреде)
лил его дальнейшее продвижение по ка)
рьерной лестнице. Вячеслав Залозных бо)
лее десяти лет занимал высокий пост на)
чальника локомотивной службы дороги, а
на ХХV дорожной отчетно)выборной
профсоюзной конференции, проходив)
шей 29 сентября 2011 года, его единодуш)
но избрали председателем дорожной
профорганизации. За минувшие годы ра)
боты в этой должности он не просто сохра)
нил традиции, заложенные предшествен)
никами, но и еще более развил и укрепил
социальное партнерство с руководством
дороги, а внедренные им новации были
направлены на пользу трудовому коллек)
тиву.

Реформирование железнодорожного
транспорта осложнено непростой ситуаци)
ей в стране. В такое время особенно нужны
инициативные руководители, не пришед)
шие извне, а выросшие и сформировавши)
еся в рабочей среде, для которых подход к
решению задач государственного уровня
неотделим от защиты прав и интересов ра)

бочего человека. Вячеслав Анатольевич –
на своем месте, он нужен дороге и дорож)
ной профсоюзной организации.

Марина МАСЛАК,
председатель Полтавской 

территориальной профорганизации

Совет профсоюза и редакционная
коллегия газеты «Вісник профспілки»
сердечно поздравляют В. А. Залозных
с юбилеем. От души желаем успехов в
защите трудовых прав и интересов ра�
ботников Южной магистрали, здоро�
вья и благополучия!

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, сделано
немало: исправлены мно)

гие недостатки, на которые ука)
зывал дорпрофсож, в норма)
тивные документы станций и са)
мой дирекции внесены необхо)
димые дополнения и измене)
ния, работникам доначислена и
выплачена заработная плата на
общую сумму 41,8 тыс. грн.
Организовано обучение руко)
водителей и специалистов, от)
ветственных за учет рабочего
времени, начисление заработ)
ной платы, организацию и опла)
ту труда, что в немалой степени
способствовало искоренению
ошибок и нарушений. Но, к со)
жалению, не всех…

Так, проверки показали, что
по)прежнему, вразрез с требо)
ваниями приказа Укрзализны)

ци от 24.03.2011 г., № 098)Ц,
ревизорам по безопасности
движения при поездках на свои
участки обслуживания не опла)
чивается время доезда к месту
выполнения работ и в обратном
направлении. Пяти дежурным
по станции І класса Черкассы и
двенадцати (из 17) дежурным
по внеклассной станции им.
Т.Шевченко в нарушение тре)
бований постановления Каб)
мина от 21.02.2001 г., № 163 не
установлена 36)часовая рабо)
чая неделя, соответственно, не)
правильно производится опла)
та труда. Не устранены недо)
статки в оплате труда при осу)
ществлении переписи грузовых
вагонов, что создает предпо)
сылки и для дальнейших нару)
шений.

Не соблюдается требование
колдоговора дороги о компен)
сации в виде оплаты в двойном
размере тарифной ставки (дол)
жностного оклада) за каждый
час участия в совещаниях в не)
рабочее время. По)прежнему
не оплачивается руководите)
лям станций и ревизорам дви)
жения осуществление внезап)
ных, целевых, ночных прове)
рок. Не проведена работа по
устранению нарушений и заме)
чаний по оплате труда водите)
лей автотранспортных средств
за вечерние и ночные часы, а
также за время командировок.
До сих пор отдельным руково)
дителям линейных станций не
оплачена работа «в окно» в не)
рабочее время и выходные дни,
к которой они привлекались
еще в 2013)м.

Остается нерешенным вопрос
так называемых «посадочных
бригад»: такая работа, на кото)
рую постоянно отвлекаются же)
лезнодорожники разных про)
фессий, не предусмотрена их

трудовыми договорами, отсут)
ствует и нормативный документ
отраслевого или дорожного
уровня, который давал бы пра)
во на ее проведение.

Вместе с тем, президиум дор)
профсожа отметил, что пробле)
мы с устранением ряда наруше)
ний возникли не по вине руко)
водства и специалистов дирек)
ции и связаны с неоднозначным
и односторонним разъяснением
отдельных вопросов организа)
ции и оплаты труда причастны)
ми службами управления Одес)
ской железной дороги. Решено
обратить особое внимание ру)
ководства магистрали и служб
на этот момент.

Рассматриваемый вопрос
снят с контроля дорпрофсожа,
а  устранение оставшихся не)
достатков проконтролирует
Шевченковский терком проф)
союза.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом

социально)экономических
отношений Одесского

дорпрофсожа

В сторону улучшений

«День трудового права» 
на Запорожском узле

провел дорпрофсож Приднепровской магистрали 14 августа т. г.

м. Коломия (Івано)Франківська обл.):
аптека «Калина», вул. С. Бандери, 90 – знижка 5 % на товари

за умови наявності картки.

міста Одеса, Ізмаїл, Іллічівськ:
компанія «Інто�Сана» – м. Одеса, вул. Варненська, 2, вул. Не)

жданової, 32, вул. Заболотного, 26, вул. Троїцька, 33)А; м. Ізмаїл,
вул. Железнякова, 182; м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 1 – знижка 10 %
на магнітно)резонансну і комп’ютерну томографію, страхування за
програмою «Швидка медична допомога». Якщо за медичними по)
казниками в ході дослідження необхідно використання контрастної
рідини, то рідина оплачується окремо без знижки. Користувачі кар)
ти мають повідомити про користування послугою не пізніше ніж за
24 години, зателефонувавши до контакт)центру за номером
307–500 для запису на медичну послугу.

м. Шепетівка (Хмельницька обл.):
дитячий магазин «Лесюня», вул. К.Маркса, 76 – знижка 2 %

на весь асортимент дитячих товарів, окрім дитячого харчування,
підгузків, косметики, при купівлі на суму від 100 грн.

м. Херсон:
меблево�будівельний центр «Палаццо», смт Антонівка, вул.

Кутузова, 34 – знижка 3 % на будівельні матеріали, ламіновану
підлогу, м’які меблі, 5 % – на керамічну плитку, шпалери, корпусні
меблі, електричні товари, 7 % – на сантехніку, фасадні матеріали.
Знижка не поширюється на акційні товари і комісійні меблі.

м. Запоріжжя:
«АльфаТехноЦентр», вул. Дзержинського, 83 – знижка 5 % на

ремонт великої побутової техніки (пральних і посудомийних ма)
шин, холодильного обладнання, витяжок, плит, поверхонь), аудіо),
відеотехніки, кондиціонерів, дрібної побутової техніки (кухонних
комбайнів, прасок, хлібопічок, м’ясорубок, пилососів тощо), каво)
машин і кавоварок, підключення побутової техніки, продаж запчас)
тин та аксесуарів до побутової техніки, чистильних засобів для до)
гляду за побутовою технікою.

З повним списком партнерів, а також іншою інформацією
щодо реалізації програми можна ознайомитися на сайті
профспілки www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ… Надежный лидер

Президиум Одесского дорпрофсожа на заседании 
20 августа отметил значительную работу, проведенную
руководством Шевченковской дирекции железнодорожных
перевозок по выполнению прошлогоднего постановления.
Тогда речь шла о необходимости устранения нарушений в
организации и оплате труда работников дирекции.

В
МЕРОПРИЯТИИ на станции За)
порожье)Левое приняли учас)

тие специалисты дорпрофсожа и
дороги, теркома профсоюза.

Замести)
тель пред)
с е д а т е л я
дорожной
профорга)
низации –
г л а в н ы й
технический инспектор труда Совета
профсоюза на Приднепровской ма)
гистрали А.Лейко первым делом
поднял актуальную сейчас тему
предстоящей реорганизации желез)
нодорожного транспорта Украины.
Речь шла о будущей структуре доро)
ги, продлении трудовых отношений
с акционерным обществом, шагах,
предпринятых профсоюзом для со)
циально)экономической защиты ра)
ботников во время и после рефор)
мирования.

Не менее актуальная проблема,
которой подробно коснулись специ)
алисты дорпрофсожа и дороги, – га)
рантии работникам, призванным на
военную службу во время мобилиза)
ции, а также внесенные в связи с
этим изменения в действующее за)
конодательство Украины.

Как полагает)
ся, львиная до)
ля обсуждения
пришлась на

проблемы оплаты и организации
труда, совмещения профессий,
оплаты сверхурочной работы, рас)
ширения зоны обслуживания и т. п.
Хотя лето уже на исходе, многие ин)
тересовались порядком предостав)
ления ежегодных и социальных от)
пусков, разделением их на части.
Поднимались также вопросы, свя)
занные с охраной труда, прохожде)
нием медкомиссии, непроизводст)
венным травматизмом и проч.

Все темы компетентно освещены
специалистами. А те, кто не решился
задать вопрос публично, смогли сде)
лать это на личном приеме, которым
завершился «День трудового права».

Алексей СЕМЕРУНЬ,
правовой инспектор труда 

Совета профсоюза на 
Приднепровской железной дороге

Фото 
ААннддррееяя

ХХИИЗЗННЕЕГГОО

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА
ЦИФРА

тис. грн. незаконно утриманих або недо)
плачених коштів повернуто працівникам
структурних підрозділів Жмеринського за)
лізничного вузла Південно)Західної заліз)
ниці у першому півріччі 2014)го.

«За підсумками роботи правового інспектора
праці Ради профспілки на Південно)Західній заліз)
ниці Василя Горіна (Жмеринський терком) за
шість місяців 2014 року майстру лісу Жмеринської
дистанції захисних лісонасаджень виплачено май)
же 3 тис. грн. за заміщення тимчасово відсутнього
начальника дільниці, у результаті скасування неза)
конних наказів повернуто 973 грн. провідникам
Жмеринської вагонної дільниці і понад 3 тис. грн.
– квитковим касирам, лінійним квитковим каси)
рам і інженеру)технологу пасажирського сектору
дирекції.

Усунено виявлені перевірками порушення, внас)
лідок чого 21 залізничнику станції Жмеринка повер)
нуто недоплачених коштів на суму 146 тис. грн.;
майже 5,5 тис. грн. виплачено працівникам Жме)
ринської дистанції навантажувально)розвантажу)
вальних робіт.

На вимогу правового інспектора праці оплачено
технічне навчання у неробочий час і матеріальну до)
помогу при звільненні працівників Хмельницької
вагонної дільниці на суму 183 тис. грн.

Виконано подання правового інспектора праці в
грудні 2013 року, у результаті залізничникам станції
Вінниця доплачено понад 32 тис. грн. премії. Зага)
лом захищено трудові права 5058 спілчан», – пові)
домив ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського теркому
профспілки.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ,  ПЕРВИЧКА?

ПОЛУЧИВ три года назад от кол)
лег право представлять их инте)

ресы, члены профкома Днепропет)
ровской дистанции пути Приднеп)
ровской железной дороги незамед)
лительно включились в профсоюз)
ную деятельность.

Основные усилия нового состава
профкома – десяти активистов раз)
личных профессий – сразу были
направлены на решение вопросов
социальной защиты работников,
создание труженикам дистанции
достойных условий труда и произ)
водственного быта, и, конечно же,
организации оздоровления членов
профсоюза и их детей.

Вопросы охраны труда, состоя)
ния санитарно)бытовых помеще)
ний, обеспечения спецодеждой
работников дистанции профком
на своих заседаниях рассматрива)
ет постоянно. На эти встречи при)
глашаются руководители дистан)
ции, инженеры по охране труда:
вместе детально анализируют си)
туацию на производственных
участках. Любой вопрос здесь рас)
сматривается основательно: соз)
дается временная комиссия из

профакти)
вистов и
к в а л и ф и )
ц и р о в а н )
ных специ)
а л и с т о в
дистанции,
тему все)
с т о р о н н е
изучают, и
к заседанию готовится исчерпыва)
ющая справка. Такой подход по)
зволяет избегать голословных за)
явлений, а предметно освещать
существующие проблемы и в слу)
чае необходимости – оперативно
исправлять недостатки.

На особом контроле пребывают
вопросы технического состояния
и текущего ремонта санитарно)
бытовых помещений и их подго)
товка к работе в осенне)зимний
период.

Так, при активном участии чле)
на профкома, дорожного мастера
10)го околотка С.Гоменюка и ин)
женера по охране труда М.Емец
отремонтировано рабочее поме)
щение околотка на 164 км. Кроме
того, улучшены бытовые условия

путейцев, обслуживающих стан)
цию Правда, а на станции Баглей
отремонтировано рабочее поме)
щение.

Согласно плану мероприятий по
ремонту санитарно)бытовых поме)
щений в третьем квартале т. г. пла)
нируется отремонтировать рабочее
помещение 7)го околотка на 175 км.
Намечен ряд мероприятий, выпол)
нение которых будет на постоян)
ном контроле профкома.

В целях профилактики травма)
тизма совместно с инженерами по
охране труда дистанции системати)
чески проводят обучение профгру)
поргов цехов и околотков.

Ольга ФИСЬКОВА, 
председатель профорганизации

Днепропетровской дистанции пути

ВОПРОС соблюдения трудового законо)
дательства при предоставлении и опла)

те очередных отпусков работникам пункта
технического осмотра Одесса)Сортировоч)
ная рассмотрен на заседании профкома
эксплуатационного вагонного депо Одесса)
Застава І.

В заседании приняли участие начальник депо
В.Шульга и заведующий отделом организационной и
кадровой работы Совета профсоюза А.Гнатюк.

Приняв к сведению информацию руководства депо,
профком установил срок для устранения выявленных
проверками нарушений и обратил внимание админис)
трации на необходимость косметического ремонта бы)
товых помещений ПТО Одесса)Сортировочная. Также
были высказаны замечания по оплате часов техничес)
кого обучения работников.

Члены профкома обсудили вопросы оказания мате)
риальной помощи членам профсоюза, подготовки се)
минара для председателей цехкомов и профгрупоргов
и другие.

В заключение профком принял решение подгото)
вить и направить в адрес руководства государства
письма против передачи отраслевых медицинских уч)
реждений в коммунальную собственность.

Дмитрий СЫЧЕВ, председатель профорганизации
эксплуатационного вагонного депо Одесса)Застава І

ВИРІШУВАТИ проблеми до їх
загострення – такий принцип

роботи профкому пасажирського
вагонного депо станції Бахмач
Південно)Західної залізниці. Вда)
ється це завдяки конструктивному
діалогу з керівництвом.

Профорганізація об’єднує
762 працівників і 362 пенсіонерів
депо. Члени профкому здійсню)
ють контроль за дотриманням ад)
міністрацією законодавчих та нор)
мативних актів, беруть участь у
виробничих та оперативних нара)
дах.

В цілому, адміністрація підпри)
ємства дотримується виконання
всіх розділів колективного дого)
вору – для профкому це першо)

чергове питання, і йому приділя)
ється особлива увага. Заробітна
плата виплачується у встановлені
законодавством терміни, але ін)
коли у зв’язку з недостатнім фі)
нансуванням бувають випадки
несвоєчасної виплати відпуск)
них. Перевіряється правильність
нарахування виплат за колдого)
вором: виявивши у третьому
кварталі поточного року дві по)
милки при нарахуванні надбавки
за вислугу років, профком звер)
нувся до начальника депо, і всі
порушення адміністрацією було
усунено.

Здійснюється принциповий кон)
троль за дотриманням законодав)
ства при прийомі та звільненні

працівників. Приміром, профком
не знайшов достатніх підстав для
звільнення з роботи зварювальни)
ка механічного цеху і не дав на це
згоди.

А в першому кварталі профком
опікувався вирішенням проблеми
з видачею працівникам відповід)
них категорій спецмолока. Спіль)
ними зусиллями профкому й ад)
міністрації після звернення до ке)
рівництва пасажирської служби
залізниці питання фінансування
видачі спецмолока було вирішено
в повному обсязі.

Анжела РОЖНОВА,
голова профорганізації 

пасажирського вагонного 
депо Бахмач

Недержавна пенсія виплачується додатково до державної та незалежно від неї. Наявність і
розмір недержавної пенсії ніяк не впливає на розмір державної.

Чинним законодавством заборонено проголошення процедури банкрутства щодо не)
державного пенсійного фонду. Існує особлива процедура переведення пенсійних коштів від
однієї пенсійної установи до іншої з метою унеможливлення втрати пенсійних коштів кож)
ного учасника НПФ.

Ефективність діяльності НПФ та адміністраторів контролює Національна комісія, що здійс)
нює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (www.dfp.gov.ua), діяльність
компанії з управління активами та банка)зберігача – Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (www.ssmsc.gov.ua), а банка)зберігача ще й Національний банк України
(www.bank.gov.ua). Додатковий контроль за діяльністю фонду здійснює Рада фонду, яка є
органом управління, що формується з представників засновників.

Недержавні пенсійні фонди та компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевір�
ку незалежними аудиторськими компаніями. Один і той самий аудитор не може провадити
перевірку двох і більше юридичних осіб, що обслуговують фонд.

Оподатковується лише 60 % суми виплат пенсії на визначений термін. Не підлягають опо�
даткуванню будь)які види виплат пенсії учасникам НПФ віком старше 70 років та інвалідам 
І групи.

Учасники недержавного пенсійного фонду можуть повернути 15 % внесків за минулий рік у
вигляді податкової знижки.

Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у недержав)
ному пенсійному фонді, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним
контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу кожна із сторін
визначає, відповідно, пенсійний фонд чи банківську установу для переведення коштів.

Учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це за)
яви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсій)
ного віку.

Вік для отримання недержавної пенсії визначається за заявою учасника, яка подається не піз)
ніше ніж за два місяці до обраної дати. Такий вік може бути меншим від пенсійного віку, який
надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не
більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.

Учасник НПФ один раз на рік може безоплатно отримати письмову інформацію про су)
му належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному
пенсійному рахунку, і частіше – за письмовим запитом та за плату. Учасники ПНПФ «Магіст)
раль» можуть оформити на сайті Адміністратора Фонду постійний он)лайн доступ до інфор)
мації про свій індивідуальний пенсійний рахунок.

Довідкова інформація за залізничними телефонами: 5–62–62 (Адміністратор
Фонду), 5–92–04 (Рада профспілки).

Запорука успіху — контроль і діалог

Донецька 4644,2 4230,6
Львівська 4737,7 3879,5
Одеська 5009,2 4240,9
Південна 4675,3 4186,6
Південно)Західна 4727,1 4228,9
Придніпровська 4826,2 4281,4
По залізницях 4765,6 4175,8

Залізниця З початку
2014 рокуЛипень

Середня 
заробітна плата
працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у липні – 100,4 %, 
з початку року – 112,0 %. 

Розмір мінімальної зарплати в Україні 
з 1 грудня 2013 року становить 1218 грн.

Інформацію підготовлено за даними управлін)
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

«Недержавне пенсійне забезпечення
треба розвивати»

ПРЯМА  МОВА
Богдан ЛИСИЙ, 
старший електромеханік зв’язку 
Львівської дистанції зв’язку

– Мабуть, і не пригадаю точно, коли
вперше почув про недержаний пенсійний
фонд «Магістраль». Були статті в галузевій
газеті, постійно зустрічаю відповідні матері)
али на сторінках «Вісника профспілки», з ці)
кавістю, до речі, читав думки колег)заліз)
ничників. Про роботу ПНПФ розповідав і го)
лова нашої профорганізації. Коли глибше
зацікавився цією темою, зайшов на сайт
профспілки, знайшов і сайт Адміністратора
Фонду. Тому, коли вирішив укласти угоду з
Фондом, вже володів достатнім об’ємом ін)
формації. Залишалося лише роздрукувати
договір, підписати і відправити поштою в
Київ. Бланк договору, до слова, також роз)
друкував з інтернету. Так зручніше, ніж вирі)
зати з газети.

З відповіддю Адміністратор Фонду не за)
барився, тож вже маю на руках усі необхід)
ні документи, аби бухгалтерія могла пере)
раховувати з моєї зарплати кошти на осо)
бистий пенсійний рахунок, який мені, як і
всім залізничникам, вже відкрито. Я пер)
шим у нашій дистанції вирішив накопичува)

ти недержавну пенсію, але у фахівців бух)
галтерії жодних питань не виникло.

Мені до пенсії лишилося небагато, мо)
же, і не встигну накопичити кошти для от)
римання щомісячних виплат. Але скільки
буде, стільки й буде. За умовою догово)
ру, у цьому випадку отримаю одразу всю
суму.

Зрозуміло, що недержавний пенсійний
фонд розрахований, в першу чергу, на мо)
лодь. Адже така система успішно працює за
кордоном, люди самостійно забезпечують
своє майбутнє, і в нас також треба її розви)
вати. Можливо, я і стану прикладом для мо)
лодших колег. Бо в нас як: бачать, що на)
чальник не підтримує якийсь проект, і самі
не будуть.

Хоч зараз я обіймаю керівну посаду і не
можу займатися профспілковою роботою,
але як колишній профгрупорг про соціальні
питання не забуваю і думкою колег цікавлю)
ся. Обговорювали у колективі і недержавне
пенсійне забезпечення. Але поки що колеги
не наважуються ставати учасниками ПНПФ
«Магістраль», можливо, чекають, чи вико)
нає Укрзалізниця домовленість щодо сплати
частки пенсійних внесків за працівників, як
це передбачено Галузевою угодою і фінан)
совим планом.

«ВІСНИК» продовжує друкувати відгуки працівників галузі, які вирішили уклас)
ти контракт з Професійним недержавним пенсійним фондом «Магістраль».

КОРИСНО  ЗНАТИ

Охрана труда — в приоритете

Будни 
профкома

ФФооттоо  ВВллааддииммиирраа  РРООММААННЕЕННККОО

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 

В ПРОФСПІЛЦІ» –

АНДРУШКОВА Юрія Сергійовича – 
голову Жмеринської територіальної профоргані)
зації;

АРТЕМЕНКА Олександра Вікторовича – заступни)
ка голови дорожньої профорганізації Південної
залізниці;

СВИЩОВУ Олену Андріївну – головного бухгалте)
ра Ясинуватського теркому профспілки;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ЗАРІЦЬКОГО Віталія Григоровича – бригадира,
голову профорганізації станції Основа Південної
залізниці;

ПЕЛІШЕНКО Ольгу Миколаївну – бухгалтера, го)

лову профорганізації колійної машинної станції
№ 213 Південної залізниці;

РОМАНЕНКО Ніну Миколаївну – головного пра)
вового інспектора праці Ради профспілки на При)
дніпровській залізниці;

ХОДАКІВСЬКУ Валентину Олексіївну – голову проф)
організації Луганського будівельно)монтажного
експлуатаційного управління Донецької залізниці;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ГАРКУШУ Ольгу Миколаївну – інженера, голову
профорганізації Полтавської дистанції енергопос)
тачання Південної залізниці;
ГОЛУБ Світлану Леонідівну – голову профоргані)
зації Дніпропетровського науково)виробничого
комплексу «Електровозобудування»;
ДРОЗДА Анатолія Андрійовича – помічника на)
чальника Апостолівської дистанції колії з кадрів і

соціальних питань Придніпровської залізниці, го)
лову профорганізації;
ЛАПШИНА Анатолія Миколайовича – начальни)
ка технічного відділу, голову профорганізації
Куп’янської дирекції залізничних перевезень Пів)
денної залізниці;
ЛЕВИЦЬКУ Олександру Орестівну – завідуючу фі)
зіотерапевтичним відділенням, голову профорга)
нізації вузлової лікарні станції Тернопіль Львівсь)
кої залізниці;
НЕСТЕРЕНКО Надію Григорівну – завідувача фі)
нансового відділу Дніпропетровського теркому
профспілки;
ОХРИМЕНКО Зою Валентинівну – бухгалтера, го)
лову профорганізації Попаснянської колійної ма)
шинної станції № 134 Донецької залізниці;
ПШИГРОЦЬКУ Галину Михайлівну – провідного
бухгалтера дорпрофсожу Львівської залізниці.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

З
А БАГАТОРІЧНУ активну роботу щодо захисту трудових, соціальних і економічних інтересів членів профспілки та з нагоди відзначення профспілкового
свята – Дня профспілки нагороджено:

ФФооттоо  ИИввааннаа  ЮЮХХИИММЧЧУУККАА
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Олена РОМАНОВА

Редакційна колегія:
Михайло СІНЧАК —
перший заступник 

Голови профспілки, 
голова редакційної колегії; 
Олександр МУШЕНОК —

заступник Голови  профспілки,
заступник голови 

редакційної колегії; 
Ольга АРТЕМ’ЄВА —

завідувач відділу інформації;
Світлана АНІСІМОВА —

завідувач відділу економічної 
роботи, організації праці 

і заробітної плати; 
Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо)
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози)
цією редакції. Листування з чита)
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали.
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З
НАГОДИ відзначення проф)
спілкового свята профком Бах)

мацької дистанції сигналізації та
зв’язку Південно)Західної залізниці
влаштував урочистий прийом до
лав профспілки молодих працівни)
ків, з врученням їм профспілкових
квитків, дисконтних карток і корис)
них подарунків.

Олександр ДЕМЧЕНКО, голова
профорганізації Бахмацької

дистанції сигналізації та зв’язку

Н
ЕЗАБУТНЮ подорож
до Дністровського

каньйону ініціював проф)
ком вокзалу станції Терно)
піль Львівської залізниці.
Такі поїздки до Дня проф)
спілки вже стали для ко)
лективу традиційними.
Тож і цього року залізнич)
ники розширили кругозір,
мандруючи цікавими міс)

цями рідного краю, поба)
чили унікальні природні
краєвиди, покаталися на
катері, відвідали Бакотсь)
кий Михайлівський печер)
ний скельний чоловічий
монастир, що розташова)
ний на березі Дністра.

Любов БАТАЛКІНА,
голова профорганізації

вокзалу станції Тернопіль

П
РАЗДНИЧНЫЕ мероприятия собрали железнодорожников
Южной магистрали в Центральном доме науки и техники в

Харькове. Звучали искренние слова поздравлений, отметили луч)
ших профработников и активистов наградами Совета профсоюза и
дорпрофсожа. Настоящим подарком стало выступление коллекти)
ва «Триода» – участника популярного шоу «Х)фактор».

Отличный подарок к празднику получили молодые профакти)
висты – дорпрофсож предоставил им возможность приобрести
путевки выходного дня в оздоровительный комплекс «Райский
уголок» в Бердянске, а для троих лучших молодежных лидеров
эта поездка стала наградой за победу в смотре)конкурсе. Здесь
прошла уже ставшая традиционной к Дню профсоюза спартакиа)
да по пляжным видам спорта, в которой приняли участие 8 ко)
манд из всех регионов Южной. В нынешнем году победа доста)
лась сумчанам.

ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа Южной железной дороги

Н
ЕСПОДІВАНУ ідею щодо відзначення Дня проф)
спілки запропонував цехком станцій Біла Церква

і Роток Південно)Західної залізниці: спілчан було за)
прошено до дендропарку «Олександрія», де вони із
захопленням пройшли нелегкі випробування на тра)
сах спортивно)тренувального комплексу «Канатний
парк RunCоrd». Приємною несподіванкою для всіх
був плакат, яким працівники канатного парку приві)

З
УРАХУВАННЯМ ситуації, що склалася в країні, підійшли
до святкування у Козятинському теркомі. Від деяких

планів довелося відмовитися, та все ж свято відбулося. На
урочистих заходах зібралися всі голови первинок структур)
них підрозділів Козятинської дирекції залізничних переве)
зень та профактивісти, для них лунали слова вітання, най)
активніших заохочено відзнаками теркому.

Дмитро ЖИВЧИК, заступник голови 
Козятинської територіальної профорганізації

Б
ЛИЗЬКО 300 профактивістів Жмеринської територіаль)
ної профорганізації отримали нагороди теркому та

профкомів до свята. Серед багатьох заходів традиційно про)
ведено футбольні турніри між командами)аматорами та
юніорами, організовані теркомом спільно з міською феде)
рацією футболу. Спілчани із задоволенням беруть участь у
спортивних баталіях і з азартом вболівають за колег.

ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського теркому профспілки

МОЛОДЕЖЬ  В  ПРОФСОЮЗЕ

Під крилом «Орлятка»

С
ТИХАЮТЬ дитячі голоси в улюбле)
них оздоровницях…

За три зміни нинішнього літа
«Орлятко» Сумської територіальної
профорганізації гостинно прийняло
майже 700 дітлахів із Харківської,
Сумської, Полтавської та Київської
областей.

Ювілейний, 55)й сезон дітворі за)
пам’ятається надовго, адже тут було
зроблено все для їх зручності й пов)
ноцінного відпочинку: відремонтова)
ний комплекс вбиралень, сучасна
їдальня, два басейни, комфорта)
бельні корпуси, футбольне поле з но)
вими глядацькими трибунами. Ке)
рівництво Південної залізниці й дор)
профсож подарували надувну водну
гірку, від структурних підрозділів і
профорганізацій відпочивальники
отримали ноутбук та інші різноманітні
приємні сюрпризи.
Марія БЄЛЬСЬКА, голова Сумської

територіальної профорганізації

«Молода гвардія» об'єднує

Н
АПРИКІНЦІ серпня роз’їхалися по
домівках 300 відпочивальників

третьої зміни оздоровниці «Молода
гвардія», що на Полтавщині. За попе)
редні дві тут набралися сил і наснаги
понад 600 школярів.

Для дітвори було створено найкра)
щі умови для повноцінного здорово)
го відпочинку: кожний день був за)
повнений важливими і цікавими
справами, вони купалися, засмагали,
знайомилися з новими друзями, бра)
ли участь у змаганнях, конкурсах. До
речі, цьогорічна табірна програма бу)
ла спрямована на підтримку традицій
і збереження зв’язку поколінь. Спіль)
ні заходи, якими наповнювалася
кожна зміна, єднали дітей у прагненні
до миру й злагоди в країні, виховува)
ли у кожному з них творчість, силу
волі і впевненість у собі.

Марина МАСЛАК,
голова Полтавської 

територіальної профорганізації

Відлуння Дня профспілки

ВВВВззззгггглллляяяядддд    вввв    ббббууууддддуууущщщщееееееее

«За шесть месяцев 2014)го в струк)
турных подразделениях Донецкой
железной дороги двум членам проф)
союза, получившим травмы на произ)
водстве, выплачено 1000 грн. по
профсоюзной страховке.
Техническими инспекторами труда
Совета профсоюза на Донецкой ма)
гистрали проведено 67 проверок со)
стояния охраны труда, в том числе 11 –
совместно со специалистами службы
охраны труда дороги, руководителям
направлено 60 представлений. 24 ра)
ботникам возвращены доплаты за
вредные условия труда на общую
сумму почти 5 тыс. грн.
Устранена задолженность по обеспе)
чению работников: спецмолоком в
вагонных депо Щетово, Мариуполь,
дистанциях пути Дебальцево и Сла)
вянск за январь и февраль т. г. – на
общую сумму почти 21 тыс. грн.; спец)
одеждой в Краснолиманском центре
по грузовой и коммерческой работе –
на сумму 1,2 тыс. грн.; в Славянской
дистанции пути спецмылом за январь
– 281 грн. Составителям поездов ло)
комотивного депо Славянск выплаче)
но 263 грн. за техническое обучение в
нерабочее время.
В локомотивном депо Попасная отре)
монтированы крыша в комнатах отды)
ха локомотивных бригад, проход меж)
ду смотровыми канавами на пункте
экипировки локомотивов, восстанов)
лена система вентиляции в мужском
душевом помещении механических
мастерских Краснолиманского центра
по грузовой и коммерческой работе,
завершены работы по обустройству
комнаты приема пищи в администра)
тивно)бытовом здании производст)
венного участка станции Красный Ли)
ман», – проинформировал главный
технический инспектор труда Совета
профсоюза на Донецкой железной до)
роге Андрей ПИСАРЕНКИН.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
Після того, як відгомонить День профспілки,
профактивісти і спілчани традиційно діляться з
«ВІСНИКОМ» спогадами про святкування. 

Цьогоріч більшість профорганізацій обмежили розважальні
заходи, приділивши більше уваги відпочинку спілчан,
спортивним зустрічам і благодійним акціям…

ФФФФ оооо тттт оооо фффф аааа кккк тттт До речі, спілчани не
забарилися із відгука)
ми про святкування:
«Дуже дякую за чудово
організоване свято!
Для кожного з нас такі
заходи є просто необ)
хідними, адже так при)
ємно, коли вся родина
збирається разом та
підтримує один одно)
го. Мене вразила згур)
тованість і підтримка
колективу, якою за)
хоплювалися навіть
працівники траси. Цей
день нам запам’ята)
ється надовго!», – чи)
таємо на інтернет)сто)
рінці Козятинського
теркому на форумі
сайта профспілки
www.zalp.org.ua

Фото автора

В
АВГУСТЕ Одесса госте)
приимно встретила

участников конференции на
тему евроинтеграции и
профсоюзной деятельности,
организованной фондом
им. Ф.Эберта в Украине.
Молодые профсоюзные ли)
деры разных сфер деятель)
ности со всех уголков Укра)
ины и делегаты из Беларуси

обсуждали вопросы нацио)
нальных особенностей со)
циал)демократии, европей)
ских ценностей, гендерного
равенства.

Участники высказывали
свои мысли и идеи, строили
планы на будущее и дого)
варивались о партнерстве
профорганизаций. А вы)
полняя практические зада)

Поповнення
дружини
залізничників
П

РИДНІПРОВСЬКА залізни)
ця прийняла до своїх лав

126 молодих фахівців, які ще
вчора були студентами на)
вчальних закладів залізнич)
ного профілю. Одинадцять з
них працевлаштовано на по)
сади керівників, 50 – інженер)
но)технічного персоналу, а
решта на практиці опановува)
тимуть робітничі професії.

А профільні виші тим часом
готуватимуть нову зміну. Цьо)
горіч від Придніпровської ма)
гістралі за цільовими догово)
рами на навчання до внз було
направлено 76 осіб.

За інформацією 
ПРЕС�ЦЕНТРУ Укрзалізниці

П
РОФКОМ Конотопської ди)
станції сигналізації та зв’яз)

ку Південно)Західної залізниці
та молодіжна рада привітали
сімох діток)першокласників на)
ших працівників і вручили їм
подарунки. Вже ось)ось для
цих дітлахів вперше продзве)
нить шкільний дзвоник, і по)
чнеться новий етап в їхньому
житті. Тож канцтовари і шкіль)
не приладдя стануть їм у при)
годі.

Анна КУЛЄЙ,
електромеханік, голова

молодіжної ради первинки
Конотопської дистанції

сигналізації та зв’язку

1 вересня — 
День знань

ния, посвященные страте)
гии развития профсоюзно)
го движения в Украине,
молодежь в который раз
показала готовность рабо)
тать в команде и умение
сообща достигать общей
цели.

За четыре дня конферен)
ции ребята почерпнули мно)
го полезной информации,
получили практические на)
выки работы, а также очень
сдружились. Всем участни)
кам мероприятия были вру)
чены соответствующие сер)
тификаты.
Сергей ГАЛУША, инженер
службы организации труда, 

заработной платы и
структур управления,

председатель молодежного
совета первички 

аппарата управления
Одесской магистрали

Погожі літні дні спілчани Криворізь)
кої дистанції сигналізації і зв’язку Придніп)
ровської залізниці використовують з корис)
тю, поділилася голова профорганізації Іри�
на ПОГАН: «Нещодавно наш колектив по)
бував у чудових містах – Кам’янці)Подільсь)
кому і Вінниці. Всі були вражені величчю ста)
родавньої фортеці, казковою природою,
незвичайним лазерним фонтаном, завітали
у затишні кав’ярні і поласували шоколадом».

Не відстають від колег у прагненні від)
кривати цікаві куточки нашої країни і пра)
цівники Марганецького центру професій)

ного розвитку персоналу Придніпровської
залізниці: «Профком влаштував для спіл)
чан поїздку до Національного заповідника
Хортиця, – розповіла секретар, голова
первинки Тетяна КЛЕПКО. – Пройшли
місцями козацької слави, а виступ січових
козаків додав кожному з нас справжнього
бойового духу. Після відвідування істори)
ко)культурного комплексу «Запорізька
Січ» всі разом відпочили на березі Дніпра».

Для того, щоб цікаво й активно від)
почити, не потрібно багато грошей, ствер)
джує наш громадський кореспондент, во)

дій Мукачівського будівельного управлін)
ня № 5 Іван КОЗАК: «Цього літа для на)
ших дітлахів було влаштовано захоплюю)
чу екскурсію на ферму, яка не має рівних у
всій Україні. А заснувала й утримує її ро)
дина залізничників зі станції Королеве
Львівської магістралі. Тут проживають
карпатські буйволи – зникаючий вид
свійських тварин, вівці, коні, корови та
карликові свині. Діти запам’ятали цей
день як один із найкращих за все літо».

«Працівники вагонного депо Коно)
топ Південно)Західної залізниці відсвятку)

вали чергову, 81)шу річницю з дня його за)
снування. З цієї нагоди до депо завітали
династії залізничників та активісти. На уро)
чистій церемонії відзначено кращих пра)
цівників. А в змаганнях першої спартакіа)
ди вагонного депо спортсмени)залізнич)
ники виборювали першість з волейболу,
настільного тенісу, армрестлінгу та доміно.
Сюрпризом для всіх стали виступи із сило)
вого жонглювання і виконання авторської
коломийки», – розповіла старший інспек)
тор з кадрів, член молодіжної ради вагон)
ного депо Конотоп Тетяна КОЦУБЕНКО.

тали нас зі святом. Особливо сподобалося наймен)
шим учасникам – дітлахам наших працівників, які
розважалися на повну – стріляли м’якими іграшками
з велетенської рогатки, фотографувалися в екіпіру)
ванні, і, звичайно, були «на висоті». Та й дорослі от)
римали свою порцію задоволення й адреналіну.

Лариса ЗАДОРОЖНА, начальник штабу
цивільної оборони станції Біла Церква,

голова цехкому станцій Біла Церква і Роток

Фото предоставлено дорпрофсожем


