
ІСНИК
ПРОФСПІЛКИ

Наймасовіша профспілкова газета в Україні

залізничників і транспортних будівельників України

Газета видається 
з 16 серпня 1996 року

Індекс  94922
№ 16 (771) 

29 серпня 2019 року В www.zalp.org.ua

Офіційний 

сайт 

профспілки

З
А ПІДСУМКАМИ перевірок, здійс%
нених у першому півріччі 2019 року

технічною інспекцією праці Ради проф%
спілки в 713 виробничих підрозділах,
виявлено понад 1,8 тис. порушень нор%
мативних актів з охорони праці.

Роботодавцям, органам управління і
нагляду, комісіям з трудових спорів,
прокуратурі, судам надіслано 138 по%
дань і висновків, за 133 із них винесено
позитивні рішення.

За поданнями технічних інспекторів
праці призупинялась робота 62 машин,
механізмів та устаткування.

Загалом на підконтрольних підпри%
ємствах трапилося 22 нещасних ви%

падки, три з яких – зі смертельними
наслідками. Якщо порівнювати з пер%
шим півріччям минулого року, в яко%
му допущено 28 таких випадків, п’ять
із яких зі смертельними наслідками,
то кількість їх зменшилася.

Технічні інспектори праці брали
участь у спеціальному розслідуванні
20 нещасних випадків на виробницт%
ві, по одному було знято безпідстав%
не звинувачення з потерпілого, а та%
кож у роботі комісій з прийняття в
експлуатацію чотирьох нових і ре%
конструйованих об’єктів виробничо%
го та соціально%культурного призна%
чення.

Позитивно вирішено 333 із 354 пись%
мових та усних звернень спілчан з пи%
тань охорони праці.

За звітний період проведено 209 за%
ходів з навчання профактиву. У 450
структурних підрозділах проведено пе%
ревірки знань посадових осіб з охоро%
ни праці.

На 65 підприємствах технічні інс%
пектори праці брали участь у форму%
ванні та укладанні колективних дого%
ворів щодо зобов’язань з охорони
праці.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
головний технічний інспектор праці 

Ради профспілки

Г
ОЛОВА ПРОФСПІЛКИ В.Бубняк 14 серпня п. р. спрямував на
адресу керівника Спільного представницького органу всеук%

раїнських об’єднань профспілок на національному рівні Г.Осово%
го листа із пропозицією до законопроєкту «Про державний бюд%
жет на 2020 рік» – передбачити видатки на пільгу залізничній
галузі на податок за земельні ділянки, що належать до зе&
мель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на
яких знаходяться окремо розташовані культурно&побутові
будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальній
підставі) в обсязі не менше ніж планується сплатити у
2019 році.

У листі наголошено, що з 1 січня 2019 року залізнична галузь
позбавлена пільги на сплату земельного податку у розмірі 25 %
від нарахованого податку, обчисленого відповідно до статей
274 і 277 Податкового кодексу України. Враховуючи, що загаль%
на площа земельних ділянок залізничного транспорту становить
209,4 тис. га, зазначені зміни призведуть до суттєвого збіль%
шення щорічних витрат АТ «Укрзалізниця». За прогнозними да%
ними, скасування цієї пільги з 1.01.2019 р. призведе до збіль%
шення сплати Товариством земельного податку порівняно з
2018 роком у 3,4 рази, тобто сплата становитиме майже
4,2 млрд грн.

Тож зазначену пропозицію внесено з метою забезпечення ста%
лого функціонування залізничного транспорту як однієї з важли%
вих базових галузей економіки України, діяльність якого сприяє
соціальному й економічному розвитку та зміцненню обороно%
здатності держави, міжнародному співробітництву тощо. А що
найголовніше – це дасть можливість повноцінно виконувати То%
вариством зобов’язання за чинною Галузевою угодою, насампе%
ред щодо підвищення рівня заробітної плати працівників.

З ініціативи Ради профспілки у перелік пропозицій СПО всеук%
раїнських об’єднань профспілок на національному рівні до
проєкту Державного бюджету України на 2020 рік включено пи%
тання державної підтримки галузі, як це передбачено статтею 10
Закону України «Про залізничний транспорт».

Г
ОЛОВА ПРОФСПІЛКИ В.Бубняк 15 серпня п. р. спрямував
офіційні листи з цього приводу  на адресу керівництва

держави. У зверненнях до Президента України В.Зеленського,
Прем’єр%міністра В.Гройсмана та Парламенту наголошено, що
профспілка неодноразово привертала увагу керівництва дер%
жави до розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням ста%
більної та безпечної роботи залізничного транспорту і виконання
Закону України «Про залізничний транспорт», зокрема статті 10,
проте ані звернення, ані проведення 14 травня п. р. акції протес%
ту під стінами Кабінету Міністрів не мали позитивного відгуку на
справедливі вимоги трьохсоттисячного колективу залізнич%
ників.

Наразі вкрай актуальна одна із вимог профспілки до Уряду,
що підтримана численними зверненнями спілчан до державних
органів влади та під час цьогорічної акції протесту, – зменшен%
ня фінансового навантаження на АТ «Укрзалізниця» шляхом
встановлення мінімального розміру податку на землю.

Рада профспілки чекатиме від владних структур адекватного
реагування на порушене питання і надалі послідовно та систем%
но здійснюватиме заходи для захисту  інтересів галузі та її пра%
цівників.

ДО ТЕМИ

Щоб забезпечити стабільну, безперебійну і безпечну роботу
основної транспортної артерії України – залізниць, – необ%
хідні значні кошти. Проте самотужки залізничникам не впора%
тись з нагальними проблемами щодо оновлення рухомого
складу, залізничної інфраструктури тощо, а введення податку
на землю цей процес ще більше загальмує.

Невиконання державними органами влади Закону України
«Про залізничний транспорт» призводить до серйозних на%
слідків, насамперед за рахунок того, що з Державного бюдже%
ту 28 років поспіль не виділялись кошти на придбання рухо%
мого складу, будівництво та ремонт об’єктів залізничної інф%
раструктури. Знос рухомого складу досяг критичної межі –
90–95 %.

На  варті  трудових  прав  спілчанПрофспілка надала 
пропозиції 
до законопроєкту
«Про державний бюджет
на 2020 рік»

«ВІСНИК»  продовжує публікацію матеріалів про підсумки роботи 
правової інспекції праці Ради профспілки за шість місяців поточного року.ТЕМА   НОМЕРА

У
ПЕРШОМУ півріччі 2019%го переві%
рено 10 виробничих підрозділів,

окремі – двічі. Виявлено 180 порушень,
про що складено 8 актів із викладен%
ням 23 пропозицій щодо усунення по%
рушень трудового законодавства. Ке%
рівництву внесено 17 подань зі 180 про%
позиціями, 15 з яких адміністрацією ви%
конано у повному обсязі та два – част%
ково.

Відстояно трудові права 1228 членів
профспілки. Загальна сума повернутих
їм недонарахованих або незаконно
утриманих коштів становить понад
3,1 млн грн. Спілчанам спрямовано
365 персональних письмових повідом%
лень про захист їхніх соціально%еконо%
мічних інтересів.

За звітний період проведено два «Дні
трудового права», розглянуто 11 пись%
мових звернень та надано консульта%
ційну допомогу 278 членам профспілки
під час особистого прийому.

Дмитро ЖИВЧИК,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно%Західної залізниці 

(Козятинський терком)

У
ЗВІТНОМУ періоді здійснено
16 перевірок у виробничих і

структурних підрозділах, під час яких
виявлено порушення законодавства
про працю,  умов колективних догово%
рів тощо.

Вжито необхідних заходів щодо їх
усунення. Це стосується, зокрема, ска%
сування незаконних наказів про при%
тягнення працівників до дисциплінар%
ної відповідальності, встановлення до%
плат, виплати недонарахованих пре%
мій та ін. 

Загалом спілчанам повернуто неза%
конно утриманих або недоплачених
коштів на суму понад 2,6 млн грн. 

Захищено трудові права та соціальні
гарантії 1035 членів профспілки.

На залізничних вузлах проведено чо%
тири «Дні трудового права».

Розглянуто 17 письмових заяв, у тому
числі одна – групова. Під час особисто%
го прийому надано консультаційну до%
помогу 143 працюючим членам проф%
спілки та пенсіонерам.

Василь ГОРІН,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південно%Західної
залізниці (Жмеринський терком)

П
РОТЯГОМ першого півріччя прове%
дено 12 перевірок, за результата%

ми яких складено 12 актів та внесено
12 подань адміністрації.

Під час перевірок ретельно вивча%
лись питання дотримання трудового
законодавства про оплату праці, ро%
бочий час і час відпочинку тощо. Ви%
явлено, зокрема, що існує системна
проблема з виплати виробничої пре%
мії згідно із Положенням про премію%
вання.

Правова інспекція праці сприяла
профактиву в здійсненні громадського
контролю за дотриманням трудового
законодавства, виконанням Галузевої
угоди та колдоговорів. Надавалась
консультативна та всебічна практична
допомога головам первинок.

Проведено чотири консультативні
дні для представників адміністрації з
актуальних питань трудового законо%
давства, виконання колдоговорів тощо
та семінар для молодих профактивістів.
Під час особистого прийому 41 члену
профспілки надано кваліфіковані
роз’яснення.

За звітний період відстояно соціально%
економічні права та інтереси 473 спіл%
чан. Загалом їм було повернуто майже
1,1 млн грн. незаконно утриманих або
недоплачених коштів.

Олена КОЛЯДНА, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південно%Західної
залізниці (Конотопський терком)

З
А ШІСТЬ МІСЯЦІВ поточного року
здійснено сім перевірок у шести ви%

робничих і структурних підрозділах ре%
гіональної філії «Південно%Західна за%
лізниця». Виявлено 153 порушення
норм трудового законодавства та чин%
них колдоговорів і за результатами цієї
роботи адміністрації внесено шість по%
дань, п’ять з яких станом на 1 липня п. р.
виконано у повному обсязі.

Так, 32 працівникам Дарницької
дистанції сигналізації та зв’язку ви%
плачено понад 31 тис. грн. компенса%
ції за дні проходження медичного
огляду, відмінено виданих з порушен%
нями два накази про позбавлення
13 робітників премії, яким повернуто
13,6 тис. грн. 15 працівникам Київсь%
кої дистанції колії доплачено 5,8 тис.
грн. за суміщення професій та вико%
нання обов’язків тимчасово відсут%

нього робітника. У Київській дистанції
електропостачання шести робітникам
здійснено доплату у сумі понад 11 тис.
грн. за роботу у шкідливих умовах, ще
дев’ятьом за виконання обов’язків тим%
часово відсутнього робітника доплаче%
но 3,6 тис. грн., а 53 залізничники от%
римали загалом понад 56 тис. грн. за
дні проходження медогляду. 

Загалом протягом першого півріч%
чя повернуто незаконно утриманих і
недоплачених 676 тис. грн., захище%
но трудові права 257 членів проф%
спілки.

Консультативну правову допомогу
надано 37 спілчанам. Проведено два
«Дні трудового права».

Юлія ШЕВЧЕНКО, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно%Західної залізниці

У
ПРОДОВЖ першого півріччя 2019%
го перевірки здійснено у 16 ви%

робничих і структурних підрозділах із
виконання трудового законодавства
та умов чинних Галузевої угоди і кол%
договорів. Виявлено 78 порушень,
складено 16 актів. Внесені адміністра%
ції 20 подань на сьогодні виконані у
повному обсязі, зокрема скасовано
незаконно видані чотири накази про
притягнення працівників до дисциплі%
нарної відповідальності, проте відпо%
відно до внесених керівникам подань
притягнуто до дисциплінарної відпові%
дальності двоє посадових осіб.

Захищено трудові права та соціальні
гарантії 697 спілчан. Робітникам було
повернуто незаконно утриманих або
невиплачених коштів на загальну суму
2,7 млн грн.

Під час особистого прийому кон%
сультаційну та практичну допомогу з
правових питань надано 587 залізнич%
никам, розглянуто також шість письмо%
вих звернень.

Проведено 17 «Днів трудового пра%
ва», що сприяло підвищенню рівня
правового захисту працівників – членів
профспілки.

Валерій НАЗАРЧУК, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно%Західної залізниці 

(Коростенський терком)
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Памяти В.М.Ткачева —

лидера профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей Украины 

в 2001—2015 годах

Н
АМ его не хватает… Мы постоянно вспоминаем и говорим:
«Это было сделано при Вадиме Марьяновиче». Наследие

ушедшего от нас год назад лидера профсоюза многогранно. Это
своеобразная дорожная карта, часто используемая профсоюз%
ными работниками и активистами в повседневной работе. Одна
из главных ключевых задач, которая была решена в период его
деятельности – завершение процесса становления профсоюза,
что в первую очередь заключается в приобретении профсоюзом
независимости, причем не формальной – по Закону Украины
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель%
ности» и Уставу профсоюза, а фактической, которая утвержда%
лась в баталиях с работодателями, органами государственной
власти и местного самоуправления. Коллеги знают, что это явля%
ется основой, краеугольным камнем деятельности профсоюз%
ных организаций в современных условиях.

Вадим Марьянович был приверженцем демократических
принципов в работе, которыми неуклонно руководствовался,
когда вносились соответствующие поправки, изменения в
Устав профсоюза, а коллегиальность в принятии решений вы%
борных органов стала обязательной нормой. Ушли в прошлое
волюнтаристские, а также другие решения, принятые едино%
лично, и т. д. Вроде бы, так было всегда, но при В.Ткачеве эти
принципы стали незыблемыми.

Особое место занимало профсоюзное строительство. Осо%
бенно это стало актуальным в период реформирования же%
лезнодорожного транспорта. Заблаговременно выдвинутая
концепция построения вертикали профорганизаций в филиа%
лах АО «Укрзалізниця» оказалась жизнеспособной и, по сути,
единственной реальной моделью.

Отдельная тема: детище В.Ткачева – Профессиональный
негосударственный пенсионный фонд «Магистраль». Этот
долгосрочный перспективный проект уже дает результаты. 
К примеру, автор этих строк, выйдя на пенсию, получает
дополнительную пенсию от ПНПФ «Магистраль».

Задача нынешнего профактива состоит в том, чтобы сохра%
нить все это наследие и умело им пользоваться, творчески
развивая и совершенствуя.

Память о В.М.Ткачеве не станет тленной, она уже увековечена в
виде мемориальной доски в вагонном депо Одесса%Застава%1, где
начиналась его трудовая деятельность, и памятника на месте захо%
ронения. Надо отдать должное и поблагодарить Одесский дорож%
ный комитет профсоюза и его председателя А.Прокопенко за ор%
ганизацию мероприятий, посвященных памяти В.М.Ткачева.

…Но память, воплощенная в граните и мраморе, не заменит
памяти в наших сердцах. Профсоюз вечен и память о Вадиме
Марьяновиче будет жить всегда!

Михаил  СИНЧАК, первый заместитель 
Председателя профсоюза в 2002–2016 годах

Відеосюжет з відкриття 16
квітня 2019 року мемо%
ріальної дошки пам’яті
В.М.Ткачова у вагонному
депо Одеса%Застава%1 (за
відеоматеріалами, нада%
ними Одеським дорпроф%
сожем) розміщено на YouTube%каналі профспілки
www.youtube.com/zalporgua

На  варті  трудових  прав  спілчан
«ВІСНИК»  продовжує публікацію матеріалів про підсумки роботи 
правової інспекції праці Ради профспілки за шість місяців поточного року.ТЕМА   НОМЕРА

У
ХОДІ  ПЕРЕВІРОК, здійснених у пер%
шому півріччі 2019%го у 12 виробни%

чих підрозділах регіональної філії «Пів%
денна залізниця», філій «Пасажирська
компанія» та «Центр будівельно%мон%
тажних робіт та експлуатації будівель та
споруд», виявлено 15 порушень трудо%
вого законодавства. За їх результатами
складено 12 актів та внесено робото%
давцям 15 подань. Усі подання викона%
но у повному обсязі.

За звітний період спілчанам поверну%
то 297,4 тис. грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів. Захищено
трудові права 637 залізничників.

Проконсультовано з юридичних пи%
тань понад 90 працюючих залізнични%
ків і ветеранів, розглянуто два письмо%
вих звернення, за якими надано квалі%
фіковані відповіді.

Проведено п’ять «Днів трудового
права» на вузлах Полтава, Кременчук,
Гребінка, Прилуки, Ромни.

Тетяна ГОЛУБИЦЬКА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південної залізниці

(Полтавський терком)

П
РОТЯГОМ перших шести місяців
2019 року перевірено 10 виробни%

чих підрозділів. Встановлено 17 фактів
порушень трудового законодавства,
складено вісім актів та стільки ж подань
внесено роботодавцям щодо усунення
недоліків, які, зокрема, стосувалися
виконання Галузевої угоди і колдого%
ворів, нормування та оплати праці, ро%
бочого часу і час відпочинку, дотри%
мання законодавства про відпустки то%
що. Усі подання виконано у повному
обсязі.

За цей період спілчанам повернуто
296,9 тис. грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів. Відстояно
трудові права 109 залізничників. Чле%
нам профспілки надано 28 юридичних
консультацій.

Проведено два «Дні трудового пра%
ва» на Харківському, Основ’янському,
Лозівському вузлах і лінійних станціях
дирекції залізничних перевезень

Андрій НЕЧИПОРЕНКО,
заступник голови 

територіальної профорганізації —
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південної залізниці

(Харківський терком)

П
РОТЯГОМ першого півріччя 2019%го
перевірено 12 структурних підрозді%

лів на достовірність обліку робочого ча%
су, оплату праці, надання відпусток то%
що. Виявлено 27 порушень, за якими
складено два акти та внесено робото%
давцям вісім подань, які виконано у
повному обсязі.

Так, працівникам вагонного депо За%
поріжжя%Ліве регіональної філії «При%
дніпровська залізниця», позбавлених за
минулий рік і три місяці поточного доплат
за суміщення професій, роботу у важких і
шкідливих умовах праці, високу проф%
майстерність тощо, було донараховано
та виплачено 51,5 тис. грн. Крім того, пра%
цівникам проведено доплату за суміщен%
ня професій та розширення зони обслу%
говування на загальну суму 66,9 тис. грн.

Загалом спілчанам повернуто 263 тис.
грн. незаконно утриманих або невипла%
чених коштів. Захищено трудові права
181 члена профспілки, 59 із них спрямо%
вано персональні повідомлення.

Консультації з правових питань нада%
но 58 працівникам, розглянуто 11 пись%
мових звернень.

У першому півріччі проведено два те%
матичних семінари для голів первинок і
профактиву.

Наталія ФІЛОБОК,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Придніпровської
залізниці (Запорізький терком)

У
ПЕРШОМУ півріччі 2019 року здійс%
нено перевірки у семи виробничих

підрозділах. За їх результатами виявлено
45 порушень, складено сім актів і внесе%
но адміністрації чотири подання, що ви%
конано у повному обсязі. Внаслідок цьо%
го, зокрема, скасовано два неправомір%
них накази про притягнення працівників
до дисциплінарної відповідальності.

Загалом захищено трудові права
45 членів профспілки, про що їх персо%
нально сповіщено.

Протягом звітного періоду повернуто
114,2 тис. грн. незаконно утриманих та
недоплачених коштів.

Проведено один «День трудового
права». Юридичні консультації отрима%
ли 59 спілчан.

Володимир ПАРУНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації регіональної філії

«Львівська залізниця» 
(Ужгородський терком)

У
ЗВІТНОМУ періоді здійснено пере%
вірки у 10 виробничих підрозділах.

За їх результатами виявлено 185 по%
рушень та складено 10 актів, робото%
давцям внесено 12 подань із 198 про%
позиціями щодо усунення недоліків,
зокрема з питань дотримання законо%
давства про відпустки, нормування та
оплати праці, невиконання Галузевої
угоди і колдоговорів, обліку робочого
часу і часу відпочинку працівників
тощо.

Відмінено три накази про притягнен%
ня до дисциплінарної відповідальності
робітників.

Сума повернутих незаконно утрима%
них або недоплачених коштів становить
111,3 тис. грн.

Відстояно трудові права 307 праців%
ників.

Розглянуто 15 звернень спілчан. Під
час особистого прийому надано 147
юридичних консультацій. Проведено
два «Дні трудового права».

Олена МОТУЗЕНКО,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Одеської залізниці

(Шевченківський терком)

У
РЕЗУЛЬТАТІ перевірок, проведених
у першому півріччі п. р. у 21 вироб%

ничому підрозділі, було виявлено
290 порушень, більшість з яких стосу%
ється робочого часу і часу відпочинку,
нормування та оплати праці, дотриман%
ня законодавства про відпустки, прийо%
му%звільнення, переведення на іншу
роботу. 

Роботодавцям внесено 21 подання,
які виконано у повному обсязі. Зокре%
ма, скасовано 10 незаконних наказів
про притягнення працівників до дис%
циплінарної відповідальності, їм по%
вернуто неправомірно утримані премії
на загальну суму 25 тис. грн.

Захищено трудові права 290 спілчан,
132 з них спрямовано персональні пові%
домлення.

Членам профспілки надано 293
консультації з юридичних питань,
розглянуто п’ять письмових звер%
нень, проведено два «Дні трудового
права».

Леонід КАРПЕНКО,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Одеської залізниці

(Херсонський терком)

М
ИНУЛОЇ п’ятниці, 23 серпня, відбулася зустріч Голови
профспілки В.Бубняка та його першого заступника О.Му%

шенка з народним депутатом від партії «Слуга народу» Г.Тре%
тьяковою за участі заступника директора ТОВ «Пенсійно%
актуарний консультант», експерта з пенсійних систем ГО «Реаніма%
ційний пакет реформ» О.Ткача.

В.Бубняк наголосив на необхідності продовження роботи
над прийняттям закону, який би повертав право окремим ка%
тегоріям залізничників на достроковий вихід на пенсію за ви%
слугу років, а також стимулюванні роботи недержавних пен%
сійних фондів, зокрема Професійного недержавного пенсій%
ного фонду «Магістраль».

Відбувся обмін думками щодо позицій сторін у реформуван%
ні трудового законодавства України, зокрема розробки проєк%
ту Кодексу законів про працю, та подальшої співпраці.

Обмінялися думками…Затверджено заходи щодо виконання постанови президії Ради профспілки 

ФФооттоо  ««ВВІІССННИИККАА»»

А
КТУАЛЬНІ питання обговоре%
но під час чергового засідання

об’єднаного комітету профспілки
філії «Пасажирська компанія».

Зокрема, на виконання постано%
ви президії Ради профспілки від
25 липня («ВІСНИК» № 15 (770)*
15 серпня 2019 р.) затверджено
конкретні заходи щодо усунення
порушень з охорони праці, вияв%
лених технічною інспекцією праці
Ради профспілки під час перевірок.

Обговорено також питання що%
до оздоровлення спілчан і членів
їхніх сімей за підсумками реаліза%
ції відповідного пілотного проєкту
Товариства. Головами первинок
висловлено критичні зауваження.

У засіданні взяли участь дирек%
тор з управління персоналом та со%
ціальної політики АТ «Укрзалізни%
ця» Є.Козак і директор філії «Паса%
жирська компанія» М.Міняйло (на
знімку ліворуч вгорі зліва направо).

Голові профорганізації пасажирського вагонного депо Бахмач А.РОЖНОВІЙ голова об’єднаної профорганізації В.КУКСА
урочисто вручив Почесний знак «За заслуги перед профспілкою», яким Рада профспілки відзначила багаторічну 
плідну працю профлідера первинки із захисту трудових прав і соціальних гарантій спілчан.  ФФооттоо  ««ВВІІССННИИККАА»»
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В о л н о в а х а
регіональної
філії «До%
нецька заліз%
ниця» – при%
х и л ь н и к и
спортивних
змагань. Приємно, що організатором ба%
гатьох заходів була молодіжна рада пер%
винки.

Світлана ГОЛОДОК, голова 
профорганізації станції Волноваха

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 16 (771)* 29 серпня  2019 р. 3
ВІДЛУННЯ  СВЯТА

У літопис профспілки•

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ 
РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –

ТОЛМАЧОВА Сергія Олександровича —
голову Покровської територіальної профор%
ганізації;

ПОДЯКОЮ  РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ІВАНСЬКОГО Сергія Михайловича — за%
відувача відділу міжнародного співробітницт%
ва Ради профспілки.

З
А БАГАТОРІЧНУ плідну роботу із захисту
трудових прав спілчан нагороджено:

4 серпня відзначено день профспілки

Первинки заохотили 
активістів... відпочинком

14 серпня головний правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Бєльченко вивчав стан до%
тримання трудового законодавства у моторва%
гонному депо Харків регіональної філії «Пів%
денна залізниця».
15 і 21 серпня Голова профспілки В.Бубняк
брав участь у засіданнях правління АТ «Укр%
залізниця».
20 серпня перший заступник Голови проф%
спілки О.Мушенок взяв участь у нараді членів
робочої групи Спільного представницького
органу всеукраїнських профоб’єднань з опра%
цювання проєкту Кодексу законів про працю.
27 серпня головний правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Бєльченко взяв участь у
звітній конференції Куп’янської територіаль%
ної профорганізації та виступив перед делега%
тами, поінформувавши їх про актуальні питан%
ня профспілкової діяльності, що були на часі
протягом звітного періоду.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

«Завдяки втручанню технічного інспектора
праці Ради профспілки у дорожній профорга%
нізації Придніпровської залізниці (Запорізь%
кий терком) Андрія Хижного вдалося запо%
бігти незаконному притягненню до дисциплі%
нарної відповідальності в порушення вимог
статті 6 Закону України «Про охорону праці»
двох електрозварювальників Пологівського
локомотивного депо», – повідомив прес&
центр Запорізького теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

Фото 
РРууссллааннаа  ККААММИИШШЕЕННККАА

ФФооттоо  ннааддаанноо  ммооллооддііжжннооюю  ррааддооюю  ппееррввииннккии

П
РОФКОМ експлуатаційного вагонного депо Батуринська
регіональної філії «Придніпровська залізниця» організу%

вав для молоді масовий захід поблизу Карачунівського водо%
сховища. Активісти подякували за змістовний відпочинок,
який видався напрочуд цікавим, а колеги – учасники худож%
ньої самодіяльності приємно вразили виконанням власних
композицій.

Наталя КОРОВАЙНЮК, голова профорганізації 
експлуатаційного вагонного депо Батуринська

З
А ПІДТРИМКИ профкому Апостолівської дистанції сигналізації
та зв’язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» моло%

ді спілчани вирушили нещодавно до Зеленодольська. Відпочинок
усім дуже сподобався, адже спільні заходи згуртовують. Дякуємо
профкому за турботу!

Тетяна РУДНЄВА, інженер Апостолівської дистанції 
сигналізації та зв’язку, голова молодіжної ради первинки

Звітують, отримують нагороди

У
ЛИМАНСЬКІЙ дорожній профорганізації 2,4 тис. працюючих
спілчан віком до 28 років, а також півтори тисячі студентів та

учнів. Цьогоріч відбулися звітно%виборчі заходи у 38 молодіжних
радах – первинок, Покровської і Попаснянської територіальних та
Лиманської дорожньої профорганізацій, і всіх обраних голів мо%
лодіжних рад введено до складу відповідних профорганів.

Проводиться успішна робота з реалізації «Програми підтримки
молодих членів профспілки залізничників і транспортних буді%
вельників України на 2017–2022 роки», затвердженої V Форумом
молоді профспілки, який відбувся 19 жовтня 2016 року.

Трирічну роботу 5 серпня п. р. підсумувала звітно%виборча
конференція молоді дорожньої профорганізації, на якій обра%
но новий склад ради на чолі з майстром Лиманського локомо%
тивного депо регіональної філії «Донецька залізниця» О.Пар%
шиним.

Завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради проф%
спілки О.Гнатюк вручив Молодіжну відзнаку Ради профспілки
найкращим активістам.

Тетяна БОРИСЕНКО, завідувач відділу 
організаційної і кадрової роботи Лиманського дорпрофсожу

Н
А ЗВІТНО%ВИБОРЧІЙ конференції лідером молодіжної ради
дорожньої профорганізації Південно%Західної залізниці об%

рано А.Абашидзе. Він користується повагою не тільки серед моло%
дих активістів, а й у виробничих колективах.

Ця конференція запам’ятається ще й
тим, що серед заохочених кращих го%
лів молодіжних рад та найактивніших
їх членів – електромеханік Конотопсь%
кої дистанції сигналізації та зв’язку, го%
лова молодіжної ради  територіальної
профорганізації А.ЦАРЮК, яку відзна%
чено медаллю «Кращий працівник Пів%
денно%Західної залізниці». Тож приєм%
но, що нині таких нагород удостоюють%
ся не тільки робітники, що мають чи%
малий виробничий досвід, а й молоді  залізничники. Це, безумов%
но, спонукає їх до ще більш плідної та продуктивної праці.

Пресцентр Конотопського теркому профспілки

П
ЕРВИНКИ Запорізької тери%
торіальної профорганізації

провели широку інформаційну
кампанію з висвітлення діяльнос%
ті профспілки щодо захисту пра%
вових, трудових прав і соціаль%
них гарантій залізничників, зав%
дяки чому кожен спілчанин ді%
знався через публікації у проф%
спілковій газеті, віснику «Запо%
різький терком інформує» та со%
ціальні мережі.

До профспілкового свята за%
охочено активістів, всюди було
організовано тури вихідного дня:
морський відпочинок та на Хор%
тицю. Відбулися інші різноманітні
масові заходи, зокрема спортив%
ні змагання.

Пресцентр Запорізького
теркому профспілки

З
А ТРАДИЦІЄЮ до Дня проф%
спілки Жмеринський терком

за підтримки голів первинок та
міської федерації футболу про%
вів футбольний турнір. Кубок
теркому вибороли представники
ФК «Томашпіль».

Напередодні, 20 липня, від%
бувся ще один спільний захід –
змагання з рибної ловлі. Кращи%
ми рибалками цьогоріч вияви%
лись команди жмеринських ре%
монтного вагонного депо, ди%
станції колії та територіального
управління філії «Центр буді%
вельно%монтажних робіт та екс%
плуатації будівель і споруд».

Голова територіальної проф%
організації Ю.Андрушков наго%
родив переможців і призерів гра%
мотами, а рибалок, які перемог%
ли в особистій першості, – корис%
ними призами.

Пресцентр Жмеринського
теркому профспілки

Д
О ДНЯ ПРОФСПІЛКИ у Шев%
ченківській територіальній

профорганізації відбулися різно%
манітні заходи.

Первинками лінійних станцій
та виробничих підрозділів Хрис%
тинівського й Гайворонського
вузлів регіональної філії «Одесь%
ка залізниця» проведено урочис%
ті зібрання. З нагоди свята заохо%
чено більш ніж 200 активістів і
ветеранів профспілки. Відзначе%
но також керівників підрозділів,
які активно співпрацюють з проф%
органами із вирішення соціаль%
но%побутових питань.

Відбувся виїзний семінар для
голів профорганізацій, на який
запрошено ветеранів профспіл%
кового руху. Для всіх учасників

організовано екскурсію до денд%
ропарку «Софіївка».

В Умані побували також спіл%
чани первинок Шевченківського
вузла, інші відвідали Букський
каньйон, шоу «Театральна феє%
рія» театру ім. П. К. Саксагансь%
кого.

Для спілчан Черкаської ди%
станції колії організовано турис%
тично%екскурсійну подорож на
теплоході по Дніпру, працівники
Гайворонської дистанції колії із
сім’ями задоволені поїздкою ви%
хідного дня до Чорного моря в
селі Коблеве.

Потішили глядачів азартні
спортивні заходи, їх переможців
нагороджено пам’ятними приза%
ми. Так, в Шевченківському регі%
оні проведено турнір з міні%фут%
болу на кубок теркому, а на
Христинівському вузлі для участі
у змаганнях було запрошено і
футболістів Гайворонського вуз%
ла, турнір відбувся у міському
парку ім. Т.Шевченка.
Пресцентр Шевченківського

теркому профспілки

Д
О ПРОФСПІЛКОВОГО свята
профком Смородинської

дистанції колії регіональної філії
«Південна залізниця» повсякчас
організовує для спілчан цікаве
дозвілля. От і цього року вони із
членами своїх сімей відвідали
базу відпочинку «Лісовичок», що
в селі Климентове. Це дуже ма%
льовничий куточок Сумщини, де
протікає одна з найбільших лівих
приток Дніпра – річка Ворскла.
Відпочинок видався гарним та
додав усім позитивних емоцій.

Лілія СУГАК,
голова профорганізації

Смородинської дистанції колії

Д
ЛЯ СПІЛЧАН первинки локо%
мотивного депо Смородине

регіональної філії «Південна за%
лізниця» та їхніх родин профком
організував виїзд на базу відпо%
чинку, що біля річки Ворскла. На
масові заходи запросили голову
Сумської територіальної проф%
організації М.Бєльську та гостей
із профорганізації колійного ре%
монтно%механічного заводу
станції Білопілля.

Гарний настрій та приємну ат%
мосферу доповнили спортивні
змагання з волейболу, шахів і
шашок. Переможців нагородже%
но кубками, медалями, грамота%
ми, а дітлахи за участь у конкур%
сах та іграх отримали цінні призи
та іграшки. Після змагань усіх

пригостили ку%
лешем та іншою
смакотою.

Олег
МАР’ЮК,

голова 
первинки 

локомотивного
депо 

Смородине

«Молодь
активна в житті

первинки, 
і профспілкове

свято згуртовує
нас в одну велику

родину. 
Разом ми

справді сильніші 
у захисті 

трудових прав
спілчан!»

Віктор ГОНЧАРОВ, інженер технічного відділу 
локомотивного депо Конотоп, голова молодіжної ради первинки

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

З
А РІШЕННЯМ президії Ради профспілки від
25 липня п. р. з нагоди Дня профспілки

залізничників і транспортних будівельни&
ків України нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

МЕЛЕШКА Романа Григоровича – голову
профорганізації Львівського територіального
управління філії «Центр будівельно%монтаж%
них робіт та експлуатації будівель і споруд»;

ПЕТРОВУ Світлану Вікторівну – голову проф%
організації Харківського територіального
управління філії «Центр будівельно%монтаж%
них робіт та експлуатації будівель і споруд»;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
САГАЙДАКА Олександра Олександровича –

голову об’єднаної профорганізації філії
«Центр будівельно%монтажних робіт та екс%
плуатації будівель і споруд».

Фотофакт

ФФооттоо  ннааддаанноо
ддооррппррооффссоожжеемм

ЛИСТ  У  НОМЕР

П
РОФКОМ Сумської дистанції сигналізації
та зв’язку регіональної філії «Південна за%

лізниця» на чолі з головою Ю.Безверхим не за%
лишається осторонь потреб спілчан. Так, для
працівників виробничого підрозділу було за%
куплено найнеобхідніші у повсякденні побуто%
ві прилади, неодноразово організовано екс%
курсії різними містами України, а для дітлахів
надаються путівки у літні табори. Крім того,
робітники до різних свят отримують корисні
подарунки.

Члени профспілки вдячні профкому за таку
турботу.

Олександр ОСТРОВСЬКИЙ,
старший електромеханік 

місцевого зв’язку Сумської дистанції
сигналізації та зв’язку

Із вдячністю…

УУччаассннииккии  ссееммііннаарруу
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Є питання… Н
А ЗБОРИ трудового колективу стрілецької команди на
ст. Кривий Ріг–Головний, що проводилися 10 липня 

п. р. з ініціативи профкому первинки, було запрошено
представників адміністрації загону воєнізованої охорони,
голову Криворізького теркому профспілки О.Жука та пра%
вового інспектора праці.

Розглядалися питання щодо застосування Правил внут%
рішнього трудового розпорядку загону, а саме – використан%
ня обідньої перерви стрільцями на свій розсуд з можливіс%
тю відлучатися з місця роботи, як передбачено ч. 3 ст. 66
КЗпП України; застосування підсумованого обліку робо%
чого часу; розміру виплати преміального заохочення та
підстав для позбавлення премії як усієї стрілецької коман%
ди, так і персонально; виплати стрільцям доплати за робо%
ту, яка проводиться на відкритому повітрі, та інші. На адре%
су керівництва загону воєнізованої охорони профкомом
було направлено матеріали з усіх обговорених питань із

сподіванням на те, що спільними зусиллями наявні проб%
леми буде вирішено позитивно й у найкоротші терміни.

18 липня профактив і спілчани Криворізького загону
воєнізованої охорони регіональної філії «Придніпровська
залізниця» зустрілися із головою профільної професійної
секції Ради профспілки, головою первинки Знам’янського
загону воєнізованої охорони регіональної філії «Одеська
залізниця» В.Кучером. Він поінформував колег про робо%
ту профсекції та конкретні питання, що вирішуються або
ставляться перед керівництвом філії. На численні запитан%
ня присутніх керівник профсекції Ради профспілки надав
вичерпні роз’яснення та запевнив у підтримці спілчан Кри%
ворізького загону. 

У заході взяли участь фахівці теркому.

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ, правовий інспектор
праці Ради профспілки у дорожній профорганізації

Придніпровської залізниці (Криворізький терком)

П
РО  КОРИСНЕ дозвілля розповіли спілчани,
зокрема машиністи:

«Ми отримали неймовірні враження після відві%
дування спортивного комплексу у Львові. Зруч%
но, що клуб розташований неподалік від заліз%
ничного вокзалу, це дає змогу займатись пла%
ванням перед важким робочим днем, і  як ре%
зультат, поїздки проходять на одному подиху».

А це з відгуків членів профспілки із Києва:
«Дуже задоволені умовами і сучасним облад%
нанням спортклубу, що розташований по вул.
Драгоманова. Також там є широкий вибір спор%

тивних секцій для дітей шкільного віку, що дає
можливість одночасно займатися як батькам,
так і діткам, адже зазвичай молодим працівни%
кам, на жаль, не завжди вистачає часу для сімей%
ного оздоровлення».
Тож ми раді, що вдалося задовольнити окремі по%

треби і спортивні вподобання усіх учасників акції.
Взагалі впровадження таких проєктів виводить на
новий рівень життя, коли спілчани відчувають тур%
боту з боку профспілки.

Дякуємо організаторам, які доклали значних зу%
силь і зробили можливими мрії багатьох наших
спілчан. Ми не зупиняємось на досягнутому, а готу%

ємо інші цікаві та корисні проєкти для членів нашої
профспілки.

Повідомляємо, що для спілчан та їхніх дітей у всій
мережі Sport Life – нового партнера дисконтної
програми профспілки з 16 вересня 2019 року діяти%
муть знижки: при індивідуальному замовленні
клубної карти будь%якої категорії – 10 % для дорос%
лих та 20 % для дітей віком до 13 років; при корпо%
ративному оформленні (через профкоми) – 12 %
для дорослих та 25 % для дітей.

Про механізм отримання знижок на абонемен%
ти у спорткомплексах читайте у наступному но%
мері газети.

Д
ЛЯ СПІЛЧАН Запорізької дистанції
сигналізації та зв’язку регіональної

філії «Придніпровська залізниця» за%
пам’ятається організована профкомом
приємна подорож до сучасного аква%
парку на березі Азовського моря непо%
далік від Генічеська. Дорослі разом з
малечею вдосталь розважилися на за%
хоплюючих атракціонах, у басейнах та
з аніматорами.
Катерина ХИЖНЯ, старший механік,
голова молодіжної ради Запорізької

дистанції сигналізації та зв’язку ФФооттоо  ааввттоорраа

Фото ГГааллииннии  ІІССААЄЄВВООЇЇ

ППіідд  ччаасс  
ззааххооддуу  
1188  ллииппнняя  пп..  рр..

ДИСКОНТНА 
ПРОГРАМА  ПРОФСПІЛКИУ спортивному проєкті, що проводився Радою проф&

спілки та мережею Sport Life, днями брали участь
спілчани профорганізації філії «Українська заліз&
нична швидкісна компанія» – Київського та Львівсь&
кого регіонів. У його рамках усі бажаючі змогли без&
коштовно відвідувати фітнес&клуби цієї мережі із
абонементом преміумкласу. Тут під одним дахом
сконцентровано повний комплекс послуг: тренажер&

ні зали, групові заняття, плавальні басейни, лазневі
комплекси, лаунж&зони, сквош&центри, зали для
проведення колективних занять та ігрові зали, легко&
атлетична арена, дитячі спортивні академії та ін. (за&
галом в Україні діють 56 спортивних об’єктів Sport
Life: у Києві – 30 клубів, у регіонах – 26. До речі, мере&
жа має більше 10 років досвіду в організації спортив&
них заходів, зокрема корпоративних спартакіад).

Проєкт «Sport Life стає ближчим до спілчан»

Пів сторіччя 
з профспілкою!
Т

АК, з проф%
с п і л к о ю

А.МЕЛЬНИКОВА
із серпня 1969%го,
коли розпочала
трудовий шлях
інженером на
Придніпровсь%
кій залізниці, і з
перших днів – профактивістка.

Зараз під її пильною увагою музей
залізничної слави, своєю плідною
працею вона робить вагомий внесок
у збереження найкращих традицій
поколінь залізничників, шукає уні%
кальні експонати та сприяє вихован%
ню у молоді поваги до історичного
минулого та віри у майбутнє.

Терком відзначив ветерана праці і
профспілки Подякою та грошовою
винагородою.

Наталя БАЙБАРАК,
головний бухгалтер Криворізького

теркому профспілки

Хорошая новость
П

РИЯТНО видеть сегодня в полной
готовности санитарно%бытовой

комплекс станции Апостолово ре%
гионального филиала «Приднепров%
ская железная дорога», где в 2014–
2019 годах коллективом территори%
ального управления филиала «Стро%
ительно%монтажных работ и эксплуа%
тации зданий и сооружений» прово%
дился его капитальный ремонт.

Стены и пол выложены кафельной
плиткой, установлены унитазы, умы%
вальники, бойлеры в душевых ком%
натах, недоставало только последне%
го штриха – мебели. Шкафы для
одежды тоже были изготовлены в це%
хе теруправления.

Надеемся, что члены составительс%
ких бригад, сигналисты и другие работ%
ники будут довольны. 

Татьяна САЕНКО, оператор, 
председатель профорганизации

станции Апостолово

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2019

С
ВЯТОМ закінчилася четверта зміна у дитячій оздоров%
ниці Ужгородського теркому профспілки, що у Цига%

нівці, адже «Трембіті» виповнилося 70 років. За весь цей
час вона гостинно прийняла на відпочинок майже
50 тис. дітлахів, а влітку 2019%го тут оздоровлено 625
школярів.

Також завдяки турботі дорожньої профорганізації регіо%
нальної філії «Львівська залізниця» вже третій рік поспіль
діти залізничників відпочивають у таборі «Прибрежний»,
що у Лазурному на Херсонщині. Цьогоріч оздоровниця
прийняла поніжитися на морському узбережжі майже
500 дітей зі всіх областей західного регіону України.

Тож наші дітлахи весело провели літні канікули та отри%
мали позитивні емоції, яких має вистачити на весь на%
вчальний рік.

Юрій ПЕТРИШИН,
фахівець дорпрофсожу регіональної 

філії «Львівська залізниця»

Л
ІТО добіг%
ло кінця…

Вже другий рік
поспіль зусил%
лями Лимансь%
кої дорожньої
профорганіза%
ції організова%
но доїзд дітей

спілчан в оздоровницю «Буревісник», що на Азовсько%
му узбережжі. Тож 90 дітлахів залізничників Попас%
нянського регіону в супроводі профактивістів комфорт%
но дісталися табору, який, як завжди радо, зустрів гос%
тей. Цьогоріч наш улюблений «Буревісник» 60%літній
ювіляр!

Інформцентр 
Попаснянського теркому профспілки

З
АВЕРШЕННЯ літнього сезону у дитячій оздоровниці
«Зміна» пройшло по%святковому. На чудовому кон%

церті за присутності голови Харківської територіальної
профорганізації І.Кухарчика та голів первинок Лозівсь%
кого залізничного вузла юні відпочивальники показали
яскраві танцювальні і співочі номери. А після концерту
дітлахи отримали заслужені нагороди за активну
участь в культурно%масовій та спортивній роботі – дип%
ломи та цінні подарунки.

Приємно, що кожна зміна була по%особливому ціка%
вою: флешмоби, концерти, спортивні змагання та еста%
фети – все це надовго залишить по собі незабутні вра%
ження.

Протягом трьох змін оздоровилися більш як 450
школярів.

Ігор ЄВСЮКОВ,
спеціаліст з оргмасової роботи 

Харківського теркому профспілки

ФФооттоо  ннааддаанноо  
УУжжггооррооддссььккиимм  ттееррккооммоомм  ппррооффссппііллккии

Відпочили в Карпатах та на морі


