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П
РАВОВИМИ
інспектора%

ми праці Ради
профспілки у до%
рожніх і терито%
ріальних проф%

організаціях протягом перших шести мі%
сяців поточного року виявлено 2790 по%
рушень вимог трудового законодавства
і положень чинних Галузевої угоди та
колективних договорів під час переві%
рок, здійснених у 242 виробничих і
структурних підрозділах ПАТ «Українсь%
ка залізниця».

З метою негайного усунення пору%
шень правовими інспекторами праці
було складено майже 200 актів і внесе�
но адміністрації 196 подань із 2973
вимогами щодо:

нормування та оплати праці (43,4 %),

надання відпусток (18,1 %),
використання робочого часу та часу
відпочинку (12,4 %),
виконання зобов’язань Галузевої уго%
ди та колдоговорів (5,7 %),
трудової дисципліни (4,3 %),

прийому–звільнення, переводу (2,9 %),
праці жінок і молоді (2,8 %),
інших порушень (19 %).
На сьогодні виконано 167 подань,

що становить 85,2 %. При цьому на
вимогу правових інспекторів праці Ради
профспілки було скасовано 129 наказів,
виданих роботодавцями з порушенням
норм чинного законодавства.

Притягнуто до відповідальності двох
посадових осіб.

У першому півріччі 2018%го поновлено
на роботі незаконно переведених вісь%
мох працівників – членів профспілки.

2348 спілчанам (35,3 %) надіслано
персональні повідомлення про захист
профспілковими органами всіх рівнів
їхніх трудових прав, соціальних гарантій
та інтересів.

Надано також 2,6 тис. юридичних
консультацій, розглянуто 134 письмо%
вих звернення членів профспілки.

До обговорення на засіданнях проф%
органів різних рівнів підготовлено
134 матеріали з актуальних тем право%
захисної роботи (дорожніх комітетів –
63, територіальних комітетів – 49,
профкомів первинних і об’єднаних проф%
організацій – 23).

Правові інспектори праці брали
участь в організації та проведенні на
залізничних вузлах та у виробничих
підрозділах 70 «Днів трудового пра%
ва».

П
РОТЯГОМ цього часу загалом перевірено
17 структурних підрозділів регіональної

філії «Донецька залізниця». Виявлено 195 по%
рушень, переважно стосовно нормування та
оплати праці, на усунення яких адміністрації
внесено 20 подань. 

Скасовано 12 незаконно виданих наказів
про притягнення працівників до дисциплінар%
ної відповідальності та поновлено права 33
працівників, яким повернуто премію на
загальну суму понад 39 тис. грн.

140 залізничникам повернуто незаконно не
виплачених 360 тис. грн., а 115 — за недотри%
мання передбачених колективними догово%
рами пільг і гарантій – донараховано до зар%
плати 21,5 тис. грн. 

Загалом сума повернутих спілчанам коштів
становить 445 тис. грн. 

За півроку захищено трудові права 356 пра%
цівників.

Проведено три «Дні трудового права» та
низку семінарських занять. 

Проконсультовано з юридичних питань 116
спілчан і розглянуто 25 письмових звернень.

Галина КАЙДАШ,
головний правовий 

інспектор праці Ради профспілки 
у Лиманській  дорожній профорганізації

З
А 6 МІСЯЦІВ 2018%го вивчено стан до%
тримання трудового законодавства у

17 виробничих підрозділах регіональної
філії «Львівська залізниця». 

Виявлено 21 порушення вимог законо%
давства про працю та надіслано три подан%
ня роботодавцям. 

Сума повернутих незаконно утриманих
або недоплачених коштів становить 60 тис.
грн. Захищено трудові права 53 працівни%
ків.

Юридичні консультації під час особисто%
го прийому отримали 120 залізничників.

Представники правової інспекції праці
брали участь у селекторних нарадах,  атес%
тації посадових осіб, були членами комісії
з перевірки знань щодо питань трудового
та профспілкового законодавства,  присво%
єння класу кваліфікації машиністам локо%
мотивів і моторвагонного рухомого скла%
ду, комісії з розслідування нещасних ви%
падків на виробництві тощо.

Володимир ШРАМКО,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Львівської залізниці

П
РОТЯГОМ першого півріччя вивчено
стан дотримання трудового законо%

давства в 54 виробничих підрозділах ре%
гіональної філії «Одеська залізниця». Пра%
вовими інспекторами праці зафіксовано
622 порушення, за якими складено 64 ак%
ти, а також спрямовано роботодавцям
55 подань з 669 пропозиціями щодо
усунення виявлених недоліків, зокрема з
питань: законодавства про відпустки – 178,
робочого часу та відпочинку – 168, вико%
нання Галузевої угоди, колективних дого%
ворів – 64, прийому/звільнення працівни%
ків – 45, трудової дисципліни – 39 та ін.

За півроку виконано 52 подання, в резуль%
таті чого скасовано 35 наказів про притягнен%
ня до дисциплінарної і матеріальної відпові%
дальності працівників та повернуто незакон%
но утриманих коштів на суму понад 685 тис.
грн. Загалом захищено трудові права 935
залізничників.

Розглянуто 39 письмових звернень,
пов’язаних з правовими питаннями, та на%
дано 838 юридичних консультацій спілча%
нам.

Наталія РАКОВИЧ,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
в Одеській дорожній профорганізації —

завідувач юридичною 
консультацією дорпрофсожу

З
А ПІДСУМКАМИ здійснених перевірок
стану охорони праці у 46 виробничих

підрозділах регіональної філії «Південна
залізниця» зафіксовано 112 порушень. 

За їх результатами складено 31 акт та
33 подання з усунення виявлених недоліків
невідповідності нормам трудового законо%
давства. Загалом за перше півріччя праців%
никам повернуто незаконно утриманих або
недоплачених 62 тис. грн.,  а також 450
спілчан отримали допомогу із захисту своїх
трудових прав.

Проведено 21 «День трудового права»,
зокрема на Харківському, Основ’янському,
Лозівському залізничних вузлах і на лінійних
станціях Харківської дирекції залізничних
перевезень, із залученням профспілкових
спеціалістів.

За юридичними консультаціями протягом
першого півріччя звернулися 180 спілчан.

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ, 
завідувач відділу 

правового захисту – 
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південної залізниці

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

16 серпня Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк зустрівся
з Головою Наглядової ради
ПАТ «Укрзалізниця» Ш.Аджу%
нером. У зустрічі також взяли
участь незалежний член Нагля%
дової ради Товариства К.Кун,
член Наглядової ради – предс%
тавник держави І.Юрик та в. о.
Голови правління ПАТ Є.Крав%
цов (стор. 1).

16 і 23 серпня перший за%
ступник Голови профспілки
О.Мушенок, завідувач відді%
лу фінансової роботи – го%
ловний бухгалтер С.Про%
коф’єва і завідувач відділу
соціально%трудових відносин
Я.Мальський взяли участь у
засіданні робочої групи з
розробки Положення про по%
рядок виділення путівок на
оздоровлення та відпочинок
у Товаристві. До складу робо%
чої групи також увійшли
представники дорожніх, те%
риторіальних та об’єднаних
профорганізацій.

20–22 серпня на базі на%
вчально%методичного центру
Федерації профорганізацій
Чернігівської області відбули%
ся засідання комісії Ради
профспілки з питань організа%
ційно%масової та інформацій%
ної роботи і методологічної
ради профспілки з фінансових
питань, проведено спільну на%
раду (стор. 2). 

На варті трудових прав та інтересів спілчан

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ пра%
возахисної роботи проф%

органів усіх рівнів праців%
никам «Укрзалізниці» по%
вернуто незаконно не ви%
плачених коштів на загаль%
ну суму понад 7 млн грн.

Протягом першого пів�
річчя захищено трудові
права 6736 працівників.

«ВІСНИК» розпочинає
публікацію матеріалів 
про підсумки роботи 

правової інспекції праці 
Ради профспілки 

у першому півріччі 
2018%го

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

ДОПОМОГЛА
ТЕМА   НОМЕРА

Щодо виплати
винагороди 
за підсумками
роботи 
за 2017 рік
ЗА В К А З І В К О Ю П А Т

« У к р з а л і з н и ц я »  в і д
16.08.2018 р., № Ц%26/2377–18,
відповідно до рішення правлін%
ня ПАТ від 07.08.2018 р., 
№ Ц%64/61 Ком.т., працівники
регіональних філій, філій от%
римають винагороду за під%
сумками роботи за 2017 рік.
Вона буде нарахована протя%
гом серпня, вересня, жовтня
п. р. рівними частинами та
виплачена у строки, встанов%
лені для виплати заробітної
плати за підсумками кожного
місяця, в якому проведено її
нарахування.

Соціальний діалог: крок назустріч? Сподіваємося…
В

АДИМ БУБНЯК звернув
увагу Шевкі Аджунера та

членів Наглядової ради на
відсутність державної під%
тримки галузі протягом більш
ніж 26 років, як це передбаче%
но Законом України «Про за%
лізничний транспорт», а та%
кож на неповну компенсацію
галузі витрат за перевезення
пільгових категорій грома%
дян.

Самоусунення держави від
виконання визначених зако%
ном зобов’язань ускладнює ро%
боту компанії та призвело до
накопичення багатомільярд%
них боргів. Саме через це у
Публічного акціонерного то%
вариства на сьогодні немає
можливості для суттєвого під%

вищення заробітної плати йо%
го працівникам, щоб вийти на
конкурентоздатний рівень
оплати праці, подолати вкрай
негативну тенденцію, що на%
бирає справді катастрофічних
обертів, тобто зупинити відтік
висококваліфікованих кадрів.
Крім цього, значно затягується
процес виплати винагороди
працівникам за підсумками
роботи в 2017 році, не реалізо%
вуються в повному обсязі інші
соціальні програми тощо.

Голова профспілки В.Буб%
няк передав Голові Наглядо%
вої ради ПАТ «Укрзалізниця»
відповідного листа та висло%
вив сподівання, що в процесі
соціального діалогу на рівні
такого органу, як Наглядова

рада, сторонам вдасться
ефективно вирішувати питан%
ня соціально%економічного
захисту залізничників.

Ш.Аджунер з порозумінням
поставився до висловленої
позиції та запевнив про готов%
ність до відкритого соціально%
го діалогу з профспілкою за%
лізничників і транспортних бу%
дівельників України з роз%
в’язання усіх зазначених пи%
тань.

Своє бачення щодо вирі%
шення проблем, що накопи%
чилися на залізничному
транспорті, також висловили
незалежний член Наглядової
ради ПАТ «Укрзалізниця» К.Кун
і член Наглядової ради –
представник держави І.Юрик.

В. о. Голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцов
підтвердив свою позицію що%
до подальшої співпраці в рам%
ках соціального діалогу з
профспілкою залізничників і
транспортних будівельників
України.

Голова Наглядової ради
Ш.Аджунер запросив Голову
профспілки В. Бубняка, як під%
писанта чинної Галузевої уго%
ди, до участі у засіданнях На%
глядової ради Товариства.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Текст листа на адресу Голови
Наглядової ради ПАТ «Укр%
залізниця» Ш.Аджунера роз%
міщено на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

16 серпня 
Голова ФПТУ 
і профспілки 

залізничників 
і транспортних 

будівельників України
Вадим Бубняк зустрівся 

з Головою Наглядової
ради ПАТ «Українська

залізниця» 
Шевкі Аджунером. 

У зустрічі також взяли
участь незалежний

член Наглядової ради
Товариства Крістіан

Кун, член Наглядової
ради – представник
держави Іван Юрик 

та очільник «Укрзалізниці» 
Євген Кравцов.
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7, 12—14* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2011�й

Гасло року: «Сильний лідер —
сильна профорганізація»

У круговерті подій минулих років профспілка 
знову підійшла до свого чергового з'їзду... 

П
ЕРЕД делегатами VI з’їзду профспілки 15 грудня 2011 року
виступив Генеральний директор Укрзалізниці Володимир

Козак. Він подякував Раді профспілки за плідну співпрацю, хоч
і визнав, що діалог не завжди був простим, а також відзначив
вимогливість і наполегливість керівництва профспілки, про%
фесіоналізм її фахівців.

Зупинившись на питанні реформування, яке дуже хви%
лює працівників галузі, В.Козак зазначив, що це – єдина
можливість розвитку для залізниць. Водночас керівник га%
лузі запевнив, що Укрзалізниця опікуватиметься добробу%
том працівників і робитиме все можливе для його покра%
щання.

Делегати з’їзду у своїх виступах відзначили досягнення і недо%
ліки в роботі Ради профспілки, висловили свій погляд на проб%
леми, які потребують особливої уваги профспілки у найближ%
чий час. Зокрема, це захист трудових прав і соціально%економіч%
них інтересів працівників галузі під час реформування, запобі%
гання масовим звільненням, збереження за працівниками соці%
альних пільг і гарантій, визначених Галузевої угодою, робота з
молоддю тощо... Далі буде

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21%22* 2016 р.; 1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.
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Початок на 1�й стор.

З
А ШІСТЬ місяців п. р. було перевіре%
но 65 підприємств, установ і органі%

зацій регіональної філії «Південно%За%
хідна залізниця». Виявлено 1171 пору%
шення норм трудового законодавства
та положень чинного колдоговору за%
лізниці, за якими складено 54 акти.

Роботодавцям внесено 66 подань із
1622 пропозиціями щодо усунення ви%
явлених порушень. 

У повному обсязі з них виконано 48
подань, зокрема, скасовано 46 наказів
про притягнення працівників до дис%
циплінарної відповідальності, а 8 заліз%
ничників, котрих незаконно переведе%
но на іншу роботу, поновлено на попе%
редньому місці тощо.

Спілчанам повернуто близько 5 млн
грн. незаконно утриманих або недо%
плачених коштів.

За вказаний період захищено трудові
права майже 3400 осіб, 910 з яких –
сповіщені про це персонально.

Понад 1 тис. спілчан отримали юри%
дичні консультації, а профактивістам і
представникам адміністрації за необхід%
ності надавалась вичерпна інформація з
питань застосування норм законодавст%
ва про працю та умов колдоговору. 

Правовими інспекторами розгля%
нуто 24 письмових звернення. Про%
ведено 25 «Днів трудового права».

Володимир ВОРОПАЄВ, 
завідувач відділу 

соціально%економічних відносин 
та правового захисту – 

головний правовий інспектор праці 
Ради профспілки 

в дорожній профорганізації 
Південно%Західної залізниці

П
РАВОВОЮ інспекцією праці здійсне%
но 33 перевірки структурних підроз%

ділів Придніпровської залізниці. Особ%
ливу увагу приділено питанням обліку
робочого часу, оплаті за фактично від%
працьований час, своєчасності виплати
заробітної плати за час відпустки, вико%

нанню умов Галузевої угоди та колдого%
вору, притягненню працівників до дис%
циплінарної та матеріальної відпові%
дальності тощо.

За результатами перевірок виявлено
319 порушень, за якими складено
27 актів. Із 319 пропозицій щодо усу%
нення порушень найбільше стосували%
ся питань робочого часу і часу відпо%
чинку працівників – 133.

Спілчанам за вказаний період було
повернуто майже 640 тис. грн. неза%
конно утриманих або недоплачених
коштів. До того ж 1232 залізничникам
здійснено захист трудових прав, про що
440 з них поінформовано в індивіду%
альному порядку.

Під час особистого прийому надано
222 юридичні консультації і розглянуто
28 письмових звернень працівників.

Ніна РОМАНЕНКО,
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

П
РЕЗИДИУМ Одесского
дорпрофсожа рассмотрел

вопрос о ходе выполнения ра%
нее принятого постановления
от 20 декабря 2016 года об
осуществлении общественно%
го контроля за соблюдением
законодательства о труде в
хозяйстве перевозок регио%
нального филиала «Одесская
железная дорога» и мерах по
улучшению ситуации.

Отмечено, что администра%
цией Одесской дирекции же%
лезнодорожных перевозок
были предприняты меры по
укомплектованию диспетчер%
ского аппарата, однако по со%
стоянию на март т. г. в связи с
текучестью кадров поездных
диспетчеров оставалось пять
вакансий, в том числе одна –
локомотивного. Так, за ян%
варь 2017%го локомотивным
диспетчерам Одесской ди%
рекции железнодорожных
перевозок за сверхурочную и
работу в выходной день было
выплачено более 10 тыс. грн.

При проверке режима ра%
боты и оплаты труда дорож%
ных диспетчеров за ян%
варь–февраль т. г. у всех бы%
ли выявлены неоплаченные
часы сверхурочной работы
(компенсация сверхурочных
работ путем предоставления
«отгула» действующим трудо%
вым законодательством не
допускается).

Правовой инспекцией тру%
да установлены и другие на%
рушения, касающиеся в том

числе режима работы и отды%
ха: графики работы на месяц
не заполнялись должным об%
разом и по%прежнему не
утверждались руководством,
не согласовывались с проф%
комом, а также не доводи%
лись до сведения работников
под подпись за три дня до на%
чала работы в смену и т. д.

Что касается билетных кас%
сиров, не имеющих дисцип%
линарных взысканий, то конт%
ракт с ними продлевался не
на пять лет, а лишь на один
год, что является нарушением
Положения о составлении
контрактов с работниками
железнодорожного транс%
порта, обслуживающими пас%
сажиров.

Президиум дорпрофсожа
рекомендовал руководству
службы перевозок и Одес%
ской дирекции железнодо%
рожных перевозок устранить
нарушения трудового законо%
дательства в вопросах оплаты
труда дорожных диспетче%
ров, а дирекции – еще и ре%
шить вопрос по продлению
контрактов с билетными кас%
сирами.

На правовую инспекцию
труда дорпрофсожа и объе%
диненный профком Одесской
дирекции возложен контроль
по выполнению принятого
постановления.

Вера КОСТОВСКАЯ,
правовой инспектор труда

Совета профсоюза в Одесской
дорожной профорганизации

Исправить ситуацию…

28 серпня Голова Федерації профспілок транспортни�
ків України, лідер профспілки залізничників і транспорт�
них будівельників В.Бубняк спрямував офіційного листа
на адресу Прем’єр�міністра В.Гройсмана та Міністра інф�
раструктури В.Омеляна, в якому висловив занепокоєння
можливістю відкриття вільного доступу до інфраструкту�
ри приватних перевізників без відповідної адаптації ПАТ
«Укрзалізниця» до нових умов.

У листі, зокрема, зазначено, що значна кількість учасників рин%
ку залізничних вантажних перевезень підтримує його відкриття
вже найближчим часом, але такі кроки є дуже ризикованими.

Як свідчить досвід країн Європи, що діяли аналогічно, це,
насамперед, загрожує масовими звільненнями працівників,
дестабілізацією соціально%трудових відносин і швидким відто%
ком висококваліфікованих кадрів.

Приватні перевізники можуть створити недобросовісну конку%
ренцію «Укрзалізниці» за рахунок низьких соціальних стандартів
для своїх працівників, що, у свою чергу, негативно позначиться
на доходах бюджетів усіх рівнів та внесках до соціальних фондів.

Крім цього, приватні перевізники, в разі відкриття найближ%
чим часом ринку залізничних вантажних перевезень, не бу%
дуть висувати жорстких вимог до технічного стану тягового ру%
хомого складу, систем контролю безпеки, навчання, тренувань
і медичних оглядів локомотивних бригад та інших заходів, від
яких безпосередньо залежить безпека залізничних переве%
зень, що врешті%решт призведе до збільшення ризику виник%
нення транспортних подій. Тож відсутність чітких правил та ви%
мог до перевізників, а також спеціального регуляторного орга%
ну, відповідального за їх ліцензування, спричинить появу ри%
зику зниження рівня безпеки залізничних перевезень.

До того ж непокоїть відсутність державної підтримки заліз%
ничного транспорту. Приватні перевізники займуть найпри%
бутковіші сегменти ринку вантажних перевезень, у такий спо%
сіб унеможливлюючи для Товариства виконувати соціальні зо%
бов’язання держави.

У разі надання вільного доступу до залізничної інфраструк%
тури, у найближчій перспективі отримаємо зменшення доходів
«Укрзалізниці», що призведе до втрати можливості ПАТ вико%
нувати свої зобов’язання, насамперед, соціальні. Вимушена
відмова від збиткових видів перевезень стане причиною ско%
рочення персоналу, з чим профспілка не погодиться.

«Враховуючи викладене вище, прошу посприяти розробці від%
повідної нормативно%правової бази та забезпеченню ПАТ «Укрза%
лізниця» справедливої конкуренції на ринку залізничних переве%
зень до відкриття вільного доступу до залізничної інфраструктури,
на що необхідно не менше 5 років з моменту прийняття нової ре%
дакції Закону України «Про залізничний транспорт». Профспілка
готова долучитися до роботи над цими важливими для залізнич%
ників документами», – наголошено у листі Голови ФПТУ і проф%
спілки В.Бубняка до керівників Уряду  та Мінінфраструктури.

Відділ інформації Ради профспілки

Звернення до Уряду 
та Міністерства інфраструктури

…і запобігти новим порушенням
Н

А ЗАСІДАННІ президії Лиманського дорпрофсожу
розглянуто питання про дотримання законодавства

з охорони праці у Бахмутській автобазі та Лиманському
центрі з вантажної та комерційної роботи.

Зазначено, що згідно із розробленими комплексними
заходами щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, умов праці та виробничого середовища, пра%
цівники забезпечуються молоком за шкідливі умови
праці, милом, отримують спецодяг, який є на складах.
При цьому відзначено неповну забезпеченість літнім
спецвзуттям через несвоєчасне централізоване поста%
чання.

Виявлено недоліки з утримання виробничих та побу%
тових приміщень у Бахмутських авторемонтних майс%
тернях. В автобазі висунуто вимоги з усунення пору%
шень щодо зберігання матеріалів, атестацій робочих
місць за умовами праці, проведених у 2014–2016 роках,
встановлення відповідних пільг і компенсацій за шкід%
ливі умови праці робітникам Попаснянської автоко%
лони.

У Лиманському центрі з вантажної та комерційної ро%
боти необхідно усунути порушення з безпечної експлу%
атації вантажопідіймальних кранів, зварювального об%
ладнання, драбин, привести кутки та інструкції з охоро%
ни праці до нормативних вимог. Наразі тут проводяться
роботи з підготовки будівель до зимового періоду: за%
плановано, зокрема, ремонт покрівель дахів у коваль%
ському та підсобному відділеннях механічних майсте%
рень. Кімнати прийому їжі, чоловічі душові, гардеробні
приміщення механічних майстерень і Лиманської ви%
робничої дільниці утримуються відповідно до норм.
Водночас жіноча душова і санвузол ремонтної дільниці
механічних майстерень залишаються в неробочому ста%
ні через відсутність водопостачання.

Керівникам Бахмутської автобази і Лиманського цен%
тру з вантажної та комерційної роботи регіональної фі%
лії «Донецька залізниця» президія дорпрофсожу запро%
понувала забезпечити усунення виявлених порушень
законодавства з охорони праці та виконати зобов’язан%
ня колдоговору залізниці.

Андрій ШЕПІЛОВ,
головний технічний 

інспектор праці Ради профспілки 
у Лиманській дорожній профорганізації

На варті трудових прав та інтересів спілчан

Розглянуто актуальні питання профспілкової діяльності
Н

А БАЗІ навчально%методичного центру
Федерації профорганізацій Чернігівсь%

кої області під головуванням лідера проф%
спілки В.Бубняка відбулися засідання комі%
сії Ради профспілки з питань організаційно%
масової та інформаційної роботи і методо%
логічної ради профспілки з фінансових пи%
тань.

Детально розглянуто запропоновані змі%
ни та доповнення до Статуту профспілки.
Всебічно обговорено й доопрацьовано інші
питання порядку денного.

За підсумками обговорення проведено
спільне засідання, під час якого також від%
булися дискусії з узгодження окремих пунк%
тів напрацьованих проектів документів. 

Процес  роботи над матеріалами триває.
ППіідд  ччаасс  ссппііллььннооггоо  ззаассііддаанннняя......    

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ



В
ОТ И ЗА%
ВЕРШИЛСЯ

61%й сезон в на%
шей «Смене» –
9 августа со%
стоялось тор%
жественное за%
крытие летнего
детского лаге%
ря. Стоит отме%
тить, что руко%
водство регио%
нального фи%
лиала «Южная
железная до%
рога», Харь%
ковской дирек%
ции железно%
дорожных пе%
ревозок, а так%
же дорпрофсо%
жа и Харьков%
ского теркома профсоюза приложили макси%
мум усилий, чтобы все было подготовлено
добротно и в срок. Как и в предыдущие годы,
в нынешнем к ремонту и обустройству всех
объектов серьезно подошли специалисты
Харьковского территориального управления
филиала «Центр строительно%монтажных
работ и эксплуатации зданий и сооружений»
и производственных подразделений Лозов%
ского узла. А дружный коллектив здравницы
во главе с ее директором А.Натяговым

создал такие условия для ре%
бят, чтобы они чувствовали се%
бя так же  уютно, как дома, и
наслаждались отдыхом с мас%
сой развлечений – настольны%
ми играми, просмотром видео%
фильмов, занятиями в ком%
пьютерном зале, азартным
участием в спортивных сорев%
нованиях (турнирах по мини%
футболу, волейболу, баскетбо%
лу, плаванию, шахматам и
шашкам), посещением круж%
ков по интересам...

Весело и познавательно про%
ходила каждая из трех смен,
где в течение 18 дней всего от%
дохнуло 475 детей членов на%
шего профсоюза.

Благодарная и талантливая
детвора на церемониях закры%
тия смен дарила для гостей и
своих друзей незабываемые и
яркие музыкальные номера и
танцевальные выступления.

Андрей НЕЧИПОРЕНКО, 
заместитель председателя

Харьковской 
территориальной

профорганизации

У
ДИТЯЧОМУ таборі «Дуб%
ки» 21 серпня закінчилася

третя зміна. Загалом за літній
період тут оздоровилося 530 ді%
тей наших спілчан. Зауважимо,
що діти учасників АТО, по%
страждалих внаслідок Чорно%
бильської катастрофи, батьків,
які втратили працездатність че%
рез професійне захворювання,
нещасний випадок на вироб%
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З
А РІШЕННЯМ президії Ради профспілки від 26 липня п. р. з нагоди Дня проф%
спілки залізничників і транспортних будівельників України нагороджено:

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
БАБАЄВУ Тетяну Сергіївну – техніка, голову молодіжної ради

профорганізації Харківської дистанції колії регіональної філії «Пів%
денна залізниця»;

ВАЩЕНКО Тетяну Василівну – інженера з нормування праці
Дніпровського локомотивного депо, заступника голови молодіж%

ної ради дорожньої профорганізації Придніпровської залізниці;
ВЛАСЕНКА Євгена Олексійовича – начальника відділу непрофільних доходів,

голову профорганізації управління Харківського метрополітену;
МЕДЯНИКА Євгена Олеговича – в.о. провідного інженера служби сигналі%

зації та зв’язку регіональної філії «Донецька залізниця», голову молодіжної ра%
ди Лиманської дорожньої профорганізації;

ШВЕД Ірину Василівну – інженера станції Знам’янка регіональної філії «Одеська
залізниця», голову молодіжної ради Знам’янської територіальної профорганізації.

Початок публікації — у попередньому номері «ВІСНИКА»

Дисконтна  
програма  
профспілки

Заощаджуємо,
приєднуючись

Г
ОЛОВА
ФПТУ і

профспіл%
ки В.БУБ%
НЯК та ди%
р е к т о р
Центру со%
ц іальних
п о с л у г
Я.ЛУНГА%
ФЕДОРО%
ВИЧ під%
писали 24
липня п. р.
Меморандум про співробітництво, що надає
нашим спілчанам – власникам дисконтних
карток і електронних профквитків можливість
отримувати більш якісні соціальні послуги, у
тому числі додаткові. 

На підставі цього документа для учасників
дисконтної програми профспілки покращено
умови користування такими додатковими со%
ціальними послугами, як: 

«Гаряча лінія» (цілодобова юридична кон%
сультація), 

«Адвокат24» (за рішенням спеціаліста call%
центру безкоштовний виклик адвоката на міс%
це пригоди), 

«Допомога в дорозі» (можливість цілодо%
бово отримувати інформацію про найближчі
заклади обслуговування – СТО, АЗС, кафе
тощо).

За інформацією Центру, за період дії
попереднього договору послугами юри%
дичного контакт%центру скористалися
майже 2,9 тис. членів нашої профспілки,
яким надано послуги за 14,5 тис. звер%
нень.

П
АРТНЕР дисконтної програми профспіл%
ки «Оранта» нагадує, що спілчани мо%

жуть отримати знижку до 50 % на обов’яз%
кове страхування цивільно%правової відпо%
відальності для водіїв в усіх відділеннях
страхової компанії, пред’явивши дисконтну
картку або електронний профквиток (їх но%
мери є унікальними, тому оформити два і
більше поліси неможливо).

Е
ЛЕКТРОННИЙ профспілковий квиток діє. За
його допомогою можна заощаджувати

власні кошти, адже спілчани, які вже отримали
нові профквитки, користуються знижками у
мережах страхової компанії «Оранта»,
«AMICEnergy», «WOG», Еко%маркет та інших.
На сьогодні  партнерів дисконтної програми —
понад 3 тис.

Нагадуємо:
отримання картки є абсолютно безкоштов%

ним, без прихованих комісій і оплати за обслу%
говування;

запроваджена технологія повернення кош%
тів – 1 % від суми усіх здійснених розрахунків
карткою;

діє функція безоплатного поповнення карт%
ки через сервіс інтернет%переказів на сайті бан%
ка%партнера;

активація кредитної лінії відбувається ви%
ключно за особистою заявкою;

діє потужна дисконтна програма, до
якої постійно долучаються нові партне%
ри;

зняття власних коштів у будь%яких банко%
матах України – без комісії;

смс%супроводження та інтернет%банкінг є
безкоштовними.

Щоб отримати електронний профспілковий
квиток, необхідно звернутися до голови пер%
винної профорганізації.

Фото 
ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА  

Фото на память с победителями 
соревнований по плаванию, теннису и шашкам...

Фото ВВллааддииммиирраа  ММААТТУУШШККИИННАА

Проконтролюємо!

П
ИТАННЯ
у м о в

праці  завж%
ди належа%
ли до пер%
шорядних, і
результати
атестації ро%
бочих місць
є основою
для вияв%
лення факторів і причин виникнення несприятливих
умов праці, а також для розроблення та реалізації орга%
нізаційних, технічних, економічних та соціальних захо%
дів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру
і безпеки праці на виробництві.

Так, у Криворізькій дистанції колії регіональної філії
«Придніпровська залізниця» постійно діючою атестацій%
ною комісією, до складу якої входить голова профорга%
нізації, та за участі представників Запорізького експерт%
но%технічного центру Держпраці відбулась атестація
43 робочих місць. За її результатами буде видано наказ
і внесено відповідні зміни до колдоговору.

Юрій ШЕЛАМКОВ,  голова первинки 
Криворізької дистанції колії.  ФФооттоо  ннааддаанноо    ппррооффккооммоомм

В
ІД ПРОФКОМУ лінійних станцій Конотопської ди%
рекції залізничних перевезень регіональної філії

«Південно%Західна залізниця» 20 першачків наших спіл%
чан отримали чудові і такі необхідні подарунки до шко%
ли – ранці, зошити, набори для малювання та письма,
канцтовари та багато іншого. Приємно робити добрі
справи, адже така допомога сім’ям залізничників сприяє
хорошому настрою дітей і батьків, поінформував
профком первинки.

П
РОФАКТИВ Бахмацької дистанції сигналізації та
зв’язку регіональної філії «Південно%Західна заліз%

ниця» подбав про першокласників своїх спілчан. Цього
року вперше до школи підуть 12 дітей – 5 хлопчиків та
7 дівчаток. Кожен з них отримав зручний сучасний порт%
фель Smart, а дві дівчинки (на знімках), обоє батьків
яких працюють у дистанції, – ще й набори шкільного
приладдя.

Подарунки першачкам
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БУДНI  ПЕРВИНОК

Олександр ДЕМЧЕНКО,
старший електромеханік, голова первинки

У літопис профспілки•

Ц
ЬОГОРІЧ загалом майже тисяча дітей на%
ших спілчан із Львівської, Рівненської, Во%

линської, Чернівецької та Тернопільської об%
ластей відпочили в оздоровчих таборах, до
яких вони організовано супроводжувалися
профспілковими та медичними працівниками.

Трускавецький дитячий санаторій «Джере%
ло», «Трембіта» у Циганівці, «Ровесник» у
Червонограді, окрім цілющої води, надавали
різноманітні оздоровчі процедури, тішили
дітлахів і гірське повітря, просторі зелені галя%
вини, а також веселі забави та гучні пісні. Ну,
а яке ж літо без теплого моря?! Тож оздоров%
ниці «Чайка» і «Прибрежний» радо зустріча%
ли школярів у Лазурному, що на Херсонщині.

Упродовж оздоровчого періоду юним від%
почивальникам не давали сумувати кваліфі%
ковані вихователі%культорганізатори, запро%
понувавши їм безліч цікавих і пізнавальних
заходів: запальні естафети на пляжі, інші
спортивні змагання, різноманітні конкурси,
квести, щоденні тематичні концертні програ%
ми, під час проведення яких діти проявляли
свої таланти, а також здобували нові знання у
гуртках іноземних мов, миловаріння, петри%
ківського розпису, малювання тощо.

Проте канікули завершуються і школярі з
гарним настроєм, здорові та енергійні повер%
нулися додому, щоб як слід підготуватися до
нового навчального року.

Наталія ВИШНЕВСЬКА,
заступник завідувача відділу 

організаційної та кадрової роботи 
дорпрофсожу Львівської залізниці

ФФооттоо  
ННааттааллііїї
ХХААРРЧЧЕЕННККОО

ництві або померли внаслідок «раптової
смерті» мали можливість отримати путівку
безкоштовно.

У червні та липні Жмеринським теркомом
також було організовано відпочинок на чор%
номорському узбережжі: для 100 дітей членів
профспілки – в оздоровниці «Прибрежний»,
що у смт Лазурному, а семеро дітлахів відпо%
чивали у «Факелі» в Бердянську.

В усіх закладах оздоровлення було створе%
но безпечні умови для проживання, організо%
вано належне харчування, забезпечено охо%
рону, проводилися санітарно%гігієнічний та
протиепідемічний нагляди, облаштовано ме%
дичні пункти, спортивні майданчики, басейн,
санітарно%побутові приміщення, працював
кваліфікований медичний та педагогічний
персонал.

Для корисного дозвілля маленьких відпо%
чивальників було організовано культурно%
освітні та фізкультурно%спортивні програми,
діяли різноманітні гуртки.

ПРЕС�ЦЕНТР
Жмеринського теркому профспілки

Н
АШ ПРОФКОМ приділяє значну увагу
оздоровленню спілчан та членів їхніх сі%

мей. Особливо багато бажаючих відпочити,
як завжди, влітку. От уже і промайнув літній
сезон та можна стверджувати, що він був
вдалим.

Для спілчан придбано 19 путівок вихідного
дня в оздоровниці Чорного моря і сім –
Азовського, а також ще сім – у санаторії Трус%
кавця та на базу відпочинку «Ворохта», що у
Карпатах. Від дорпрофсожу Південно%Захід%
ної залізниці в пансіонат «Сонячна Долина»
отримано 36 санаторно%курортних путівок, у
тому числі 10 – з обстеженням залізничників.
А для тих, хто полюбляє мандрувати, були
організовані екскурсії до Одеси, Бердянська,
Закарпаття, Буковеля, Ворохти, Сорочиного
Яру, Новгорода%Сіверського, Великих
Сорочинців та інших міст.

Ми робимо все можливе, щоб кожен ба%
жаючий спілчанин зміг відпочити влітку та
протягом усього року цікаво та корисно для
себе і членів своїх сімей та дякуємо всім, хто
нам у цьому допомагав.

Наталія ДЗЮБА,
голова профорганізації 

лінійних станцій 
Конотопської дирекції 

залізничних перевезень

Ф
от

о 
ЛЛ

іілл
ііїї

  ЯЯ
СС

ЬЬ
КК

ОО



З
НАГОДИ Дня профспілки
за активну роботу із за%

хисту трудових і соціальних
гарантій спілчан, особистий
внесок у забезпечення єд%
ності в профспілці грамота%
ми Лиманського дорпроф%
сожу нагороджено найкра%

щих профлідерів. Серед них
інженер Волноваської ди%
станції електропостачання
А.Дорошенко, інженер Ма%
ріупольської дистанції сиг%
налізації та зв’язку, голова
первинки В.Дьомкіна, голо%
ва первинки Попаснянсько%

го вагонного депо О.Бутен%
ко, диспетчер учбової части%
ни, голова первинки Арте%
мівського коледжу транс%
портної інфраструктури
Я.Мальцева та інші.

В урочистій обстановці вру%
чено також нагороди Ради
профспілки: знак «За актив%
ну роботу в профспілці» –
завідувачу відділу організа%
ційної і кадрової роботи Ли%
манського дорпрофсожу
Т.Борисенко, а Молодіжну
відзнаку Ради профспілки –
в.о. провідного інженера
служби сигналізації та зв’яз%
ку регіональної філії «До%
нецька залізниця», голові
молодіжної ради дорожньої
профорганізації Є.Медя%
нику.

ПРЕС�ЦЕНТР
Лиманського дорпрофсожу

Д
О 15%ї річниці святкуван%
ня Дня профспілки мо%

лодіжній раді Конотопської
територіальної профоргані%
зації урочисто від імені Ради
профспілки вручено премію
у розмірі 2 тис. грн. за вибо%
рене творчою групою третє
місце у конкурсі мотивацій%
них короткометражних відео%
роликів. Профактивісти

представили цікаву відеоро%
боту на тему «Молодь у
профспілці».

Члени президії теркому
побажали талановитій моло%
ді подальших творчих напра%
цювань та цікавих і сміливих
ідей.

ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського теркому

Д
О СВЯТА
п р о ф %

спілки у парку
залізничників
п р о в е д е н о
змагання з
пляжного во%
лейболу се%
ред спілчан
Пологівської
дистанції колії регіональ%
ної філії «Придніпровська
залізниця». Голова пер%
винки М.Шелудько приві%
тав зі святом гравців і вбо%
лівальників, побажав усім
міцного здоров'я та спор%
тивних досягнень.

У змаганнях брало
участь шість команд. Пе%
реможцями стали А.За%
мирайло і Є.Москаленко, а
кращим гравцем визнано
монтера колії П.Тонєва. Ко%
манди%призери нагороджені

кубками і подарунками від
профкому.

Учасників прийшли під%
тримати їхні сім’ї та колеги.
Після змагань усі разом свят%
кували День профспілки і ді%
лились позитивними емоція%
ми, не забули і про малечу –
для них організували розва%
ги та накрили солодкий стіл.

Текст і фото  
Олени КОШКАЛДИ, 

економіста, 
члена профкому 

Пологівської дистанції колії 
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«Щоб вшанувати
пам’ять Т.Шевченка моло%
діжна рада Попаснянської
дистанції сигналізації та
зв’язку регіональної філії
«Донецька залізниця» прове%
ла Шевченківські читання, на
яких молоде покоління із за%
доволенням поринуло у світ
чудової поезії Кобзаря», –
повідомив голова молодіж%
ної ради первинки Олек�
сандр Байрачний.

Цікаво було дізнатися з
листа слюсаря Нікопольського
моторвагонного депо регіо%
нальної філії «Придніпровсь%
ка залізниця» Максима Мі�
щенка про те, як до них у де%
по завітали на екскурсію дітла%
хи, які відпочивали у при%
шкільному таборі при міській
середній загальноосвітній
школі № 24: «Вони уважно та
із захопленням слухали про
особливості професії
залізничника і навіть
спробували пройти
спеціальні ком%
п’ютерні тести для ло%
комотивних бригад.
Відвідали музей під%
приємства, а також
піднялися до кабіни
машиніста вагона%
музею».

Багато спілчан, як%от
голова Запорізької територі%
альної профорганізації мину%
лих років А.Каліберда, по%
любляють гори: «І цього року
він підкорив ще одну верши%
ну, до речі, що приємно і вра%
жаюче, – Анатолій Олексійо%
вич там здійняв прапор проф%
спілки залізничників і транс%
портних будівельників Украї%
ни», — повідомив фахівець з
організаційно%масової та со%
ціально%побутової роботи За%
порізького теркому Андрій
Хижній.

«Представники адмініст%
рації і первинки Смородинсь%
кої дистанції колії регіональ%
ної філії «Південна залізниця»
тепло привітали з ювілеєм ве%
терана праці, колишнього ре%
монтника штучних споруд
О.Бочарова. Справжній про%
фесіонал, який завжди допо%

магав молодим робітникам
оволодіти навичками профе%
сії і стати такими фахівцями,
щоб гідно продовжувати
спільну справу», – написала в
листі голова первинки Лілія
Сугак.

«У нас
багато тала%
н о в и т и х
спортсменів%
залізничників,
серед них –
Ю.РЯБУХА,
яка працює
черговим по
парку на станції Хутір%Михай%
лівський регіональної філії
«Південно%Західна залізниця»
і при цьому неодноразово
брала участь у спартакіадах
різного рівня з шахів, де зай%
мала призові місця», — поба%
жав спілчанці подальших успі%
хів ПРЕС�ЦЕНТР Конотопсь�
кого теркому.

Із зацікавленням читаємо листи, які надходять до
«ВІСНИКА» від наших постійних і нових авторів. І щоразу
ділимося з читачами інформацією про заходи, що відбува%
ються у профорганізаціях, тощо...

ВІДЛУННЯ  
СВЯТА

5 серпня відзначено День профспілки

К
РИВОРОЖСКИМ терко%
мом профсоюза и сове%

том ветеранов региона была
организована встреча моло%
дежного совета с «бер%
линской регулировщицей»
Л.БЕЛЕНЬКОЙ –
в е т е р а н о м
Второй миро%
вой войны
(видеоматери%
алы и фотогра%
фии героини
легли в основу
фильма «Регу%
лировщица Победы» и пе%
редано в архив музея же%
лезнодорожной славы).
Сейчас Любови Евгеньевне
93 года и она с радостью
встречает гостей, читает им
авторские стихотворения и
с удовольствием поет пес%

ни военных
лет.

Время ле%
тит неумо%
лимо, но
всегда нуж%

но помнить о «живых ле%
гендах», из уст которых мож%
но услышать правду о войне,
а это Н.Репешко, И.Бескров%
ный, П.Кармазин и другие.

Наталья БАЙБАРАК,
главный бухгалтер 

Криворожского теркома

Память вне времени...

Початок у № 15 (746)* 16 серпня п. р.

У
РАМКАХ святкових заходів до 15%річчя Дня профспілки залізничників і транс%
портних будівельників 2 серпня дорпрофсожем та адміністрацією регіональної

філії «Південно%Західна залізниця» у Будинку науки та техніки Жмеринської дирек%
ції залізничних перевезень було проведено форум «Соціальне партнерство».

Член правління ПАТ «Укрзалізниця» Ж.Марчек, в. о. директора регіональної філії
Р.Веприцький, голова дорожньої профорганізації О.Логошняк привітали спілчан із
профспілковим святом. Відбулося урочисте вручення почесних дипломів і знака дор%
профсожу «За розвиток соціального партнерства» та нагород від Ради профспілки.

Свято завершилось концертною програмою.
ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу Південно%Західної залізниці

У
МІСТІ ЧОП на стадіоні «Локомотив» 28 липня п. р. відбув%
ся XV міжнародний турнір з міні%футболу, присвячений

пам’яті Г.Кірпи.

Цьогоріч у традиційних змаганнях взяли участь понад
25 команд. Серед переможців представники Ужгородської
дистанції електропостачання, станції Чоп і філії «Українська
залізнична швидкісна компанія».

Текст і фото ПРЕС�ЦЕНТРУ Ужгородського теркому 

Міжнародний турнір

Н
А ПОЧАТКУ ОСЕНІ колектив Київського електровагоно%
ремонтного заводу відзначає 150%річчя. Щиро вітаю ко%

лег%спілчан з прийдешнім святом!
Півтора сторіччя наше підприємство забезпечує безпере%

бійну роботу залізничних магістралей, в різні часи повертаю%
чи до життя паровози, вагони і вже понад п’ятдесят років –
електропоїзди.

Цей ювілей об’єднує не одне покоління заводчан. Велика
шана ветеранам і пенсіонерам, які самовідданою працею у
скрутні часи підтримували КЕВРЗ, для яких він став другою
домівкою, і вдячність всім нині працюючим, адже вони гідно
несуть звання «кеверзовець»!

Бажаю всім міцного здоров’я, родинного затишку, тепла в
оселях, миру та упевненості в майбутньому.

Вадим ЧЕМЕРИС, ветеран праці, голова профорганізації
Київського електровагоноремонтного заводу в 1990–2016 рр.

З нагоди ювілею
ЛИСТИ  У  НОМЕР

На 74%му році після важкої хвороби пішов з життя колишній за%
ступник голови Жмеринської територіальної профорганізації,
Почесний залізничник, нагороджений Почесним знаком «За за%
слуги перед профспілкою»  ШЕЛЕП  Олексій  Петрович.
Рада профспілки висловлює щирі співчуття рідним і близьким. 
У пам’яті колег О. П. Шелеп залишиться справжнім професіона%
лом своєї справи. Світла пам’ять...

Співчуваємо...

Фото ВВааллееннттииннии  ЧЧЕЕЛЛЮЮССККІІННООЇЇ (надано дорпрофсожем)

ССввііттллииннаа  зз  ддооммаашшннььооггоо
ааррххііввуу  АА..ККААЛЛІІББЕЕРРДДИИ

До Дня профспілки


