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«За наполяганням правового інс*
пектора праці Ради профспілки на
Південно*Західній залізниці Воло�
димира Концедала у першому
півріччі 2014*го чотирьом працівни*
кам Конотопської дистанції сигналі*
зації та зв’язку доплачено 1,3 тис.
грн. за роботу у вечірній і нічний
час, і трьом із Конотопської дирек*
ції залізничних перевезень оплаче*
но невикористані дні щорічної від*
пустки при звільненні на суму
892 грн.», – поінформував ПРЕС�
ЦЕНТР Конотопського теркому
профспілки.

«Після втручання правового інс*
пектора праці Ради профспілки на
Одеській залізниці Віри Костовсь�
кої економісту першої категорії ко*
лійної машинної станції Возне*
сенськ Т.Братченко у вересні п. р.
виплачено передбачену колдогово*
ром залізниці матеріальну допомо*
гу на оздоровлення», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Одеського дор�
профсожу.

Грозові хмари над залізничними лікарнями 

Під профспілковою «парасолькою»

Новий законопроект поставив під загрозу майбутнє відомчої медицини

млн грн. виплачено за*
лізничникам, постраж*
далим від нещасних ви*
падків на виробництві,
або членам їхніх родин
за профспілковою стра*
ховкою за період з 2010
року дотепер.

2,5
ЦИФРА

Щ
Е у 2010*му профспілка залізнични*
ків і транспортних будівельників

України застрахувала своїх членів від не*
щасного випадку на виробництві, таким
чином забезпечивши спілчанам додатко*
вий соціальний захист.

За умовами групового договору стра*
хування одноразова страхова виплата

внаслідок нещасного випадку може ста*
новити від 500 грн. до 12 тис. грн. за*
лежно від ступеня його важкості. Зага*
лом протягом цього часу здійснено ви*
плати за 564 випадками виробничого
травматизму.

Проаналізувавши рівень природної
смерті на виробництві, профспілка у липні

2013*го застрахувала своїх членів і від
цього нещастя. Наразі рідним спілчан, які
померли на робочому місці, виплачено
42 тис. грн.

Володимир ДОРОШЕНКО,
завідувач відділу охорони праці —

головний технічний інспектор праці 
Ради профспілки

Н
ЕЩОДАВНО у Верховній
Раді України було зареєст*

ровано проект закону щодо де*
централізації бюджету. Якщо
цей документ буде ухвалено
без поправок, що враховува*
тимуть інтереси нашої галузі, є
ризик, що з відомчими медич*

ними закладами залізничники
можуть попрощатися.

Зазначимо, що законопроект
«Про внесення змін до Бюджет*
ного кодексу України (щодо
бюджетної децентралізації)»
(реєстраційний № 4435а від
8.08.2014 р.) спрямований на

виконання основних напрямів
бюджетної політики на 2015 р.
Більше того, він є важливим
кроком до реформування сис*
теми місцевого самоврядуван*
ня і територіальної організації
влади. Тут, серед всього іншо*
го, детально «розписано», з

яких саме податків та зборів
поповнюватимуться місцеві
бюджети, за рахунок чого ці
джерела можна буде збільши*
ти, а також як всі ці надход*
ження розподілятимуться.

ДО  ТЕМИ
Означеним законопроектом, зокрема,
передбачається:
виключити із Закону України «Про про*

фесійні спілки, їх права та гарантії діяль*
ності» ст. 44 (відрахування коштів підпри*
ємствами, установами, організаціями пер*
винним профспілковим організаціям на
культурно*масову, фізкультурну і оздо*
ровчу роботу);

виключити із Закону України «Про за*
гальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втра*
тою працездатності та витратами, зумов*
леними похованням» слова «а також на�

дання послуг із санаторно�курортного
лікування та оздоровлення застрахо�
ваним особам та членам їх сімей» (пе*
редбачається включення до складу Дер*
жавного бюджету України коштів цільових
страхових фондів);

змінити порядок індексації, зокрема
підставою для індексації пропонується
вважати ситуацію, коли величина індексу
споживчих цін перевищила не 101 %, а
103 %;

звузити права громадян на пенсійне
забезпечення шляхом підвищення страхо*
вого стажу, зниження розміру пенсій,
збільшення стажу для призначення пенсій
за вислугу років тощо.

З
МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ виробничої ста*
більності в галузі, посилення рівня со*

ціального захисту працівників Укрзалізни*
ця і Рада профспілки вирішили:

«Пункт 3.2.28 Галузевої угоди допов�
нити новим абзацом такого змісту:

«Залізничникам, мобілізованим на
військову службу, надавати одноразову
матеріальну допомогу у розмірі двох по*
садових окладів (місячних тарифних ста*
вок), що склалися на день мобілізації».

Розділ 3.6 «Пільги та соціальні гарантії»
Галузевої угоди доповнити пунктами
3.6.26 та 3.6.27 такого змісту:

«3.6.26. Надавати сім'ям залізничників,
загиблих у ході бойових дій у зоні прове*
дення антитерористичної операції (під час
виконання службових обов’язків, мобілі*
зованих на військову службу, а також за
обставин, не пов’язаних з виробництвом)
одноразову матеріальну допомогу у роз*
мірі 100 тис. грн. на підставі заяви та відпо*
відних підтверджуючих документів, а по*
ховання загиблих залізничників, які не ма*
ють родичів та близьких, здійснювати за
рахунок коштів підприємств залізничного
транспорту.

3.6.27. Надавати одноразову матері*

альну допомогу працівникам залізнично*
го транспорту, пораненим у ході бойових
дій в зоні проведення антитерористичної
операції (під час виконання службових
обов’язків, мобілізованих на військову
службу, а також за обставин, не пов’яза*
них з виробництвом) у розмірі двох се*
редньомісячних заробітків».

Про посилення соціального захисту за*
лізничників, які вимушено залишили
зону проведення АТО, йдеться 
у повідомленні, 
опублікованому на

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

29 серпня завідувач відділу
соціально*трудових відносин
і побутової роботи Я.Мальсь*
кий вивчав стан дотримання
прав і гарантій працівників
підприємств залізничного
транспорту на працю, практи*
ку застосування нетипових
форм зайнятості у паса*
жирському вагонному депо
Одеса*Головна, а також у
структурних підрозділах вуз*
ла Одеса*Сортувальна – ло*
комотивному депо, дистанці*
ях колії та енергопостачання,
а 3–4 і 10 вересня провід*
ний фахівець цього відділу
А.Єрмоленко – у структурних
підрозділах Львівського та
Івано*Франківського вузлів,
пасажирському вагонному
депо Кривий Ріг.

2 вересня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні прав*
ління Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності.

2 вересня заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданнях – комісії з
утворення АТ «Українська за*
лізниця» і робочої групи
Укрзалізниці з організації ро*
боти стосовно розгляду пи*
тання утримання чисельності
працюючих відповідно до об*
сягів виконуваних робіт.

4 вересня Голова ФПТУ, Го*
лова профспілки В.Ткачов
узяв участь у засіданні СПО
профспілок.

9 вересня проведено інфор*
маційний день для голів
профорганізацій прямого
підпорядкування Раді проф*
спілки, у якому взяли участь і
виступили перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак і
фахівці Ради.

10 вересня перший заступ*
ник Голови профспілки
М.Сінчак взяв участь у засі*
данні Центральної ради Фіз*
культурно*спортивного това*
риства «Україна», на якому
розглянуто питання про ситу*
ацію, що склалася в результа*
ті обвального скорочення фі*
нансування та повного при*
пинення надання фінансової
підтримки регіональним ор*
ганізаціям товариства за ра*
хунок коштів держбюджету,
та подальші дії щодо збере*
ження структури товариства
та виконання статутних за*
вдань. Текст Звернення з цьо*
го приводу опубліковано 11
вересня п. р. на сайті проф*
спілки www.zalp.org.ua

11 вересня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні комісії
з утворення АТ «Українська
залізниця». Схвалено зведені
акти майна підприємств і
установ залізничного транс*
порту.

17 вересня Голова профспіл*
ки В.Ткачов і його перший за*
ступник М.Сінчак взяли
участь у семінарі для профак*
тиву Одеської дорожньої
профорганізації.

18 вересня відбулося виїзне
засідання президії Ради
профспілки в Одесі.

гідну додаткову пенсію в галузевому
пенсійному фонді «Магістраль»

Рада профспілки
проводить широку

інформаційну роботу
щодо залучення 

до ПНПФ«Магістраль» 
спілчан — працівників 

залізничного 
транспорту

Стор. 4

Стор. 2

cтор. 3

НАКОПИЧ

У публікації «Профспілка проти передачі галузевих медичних закладів з
державної у комунальну власність» («ВІСНИК»* № 15 (650) від 14 серпня п. р.)
йшлося про звернення Голови ФПТУ, Голови профспілки В.ТКАЧОВА до Прези*
дента України П.ПОРОШЕНКА, Голови Верховної Ради О.ТУРЧИНОВА,
Прем’єр*міністра А.ЯЦЕНЮКА з цього приводу.

Актуальну для галузі та її працівників тему продовжила газета «Магістраль»
(№ 71 (1957) від 10–16 вересня 2014 р.).

тис. спілчан отримали з по*
чатку 2014 року конкретну
допомогу від правових
інспекторів праці Ради
профспілки на залізницях
щодо захисту їх трудових
прав та інтересів.

18

ЦИФРИ

Посилено соціальний захист
працівників, мобілізованих або поранених в зоні проведення АТО, та сімей загиблих залізничників

«Економні» ініціативи Мінфіну, 
або Наступ на права працівників

Укрзалізниця і Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України 12 вересня 2014 року
затвердили спільну постанову про внесення змін до чинної Галузевої угоди між Державною адміністрацією

залізничного транспорту України і профспілками на 2002–2006 роки (продовженої на 2014–2015 роки)

ГАЛУЗЕВУ  УГОДУ  ДОПОВНЕНО 

П
РОФСПІЛКОВА спільнота висловила своє обурення черговими «економними»
ініціативами Міністерства фінансів України, що викладені в проекті Закону

України «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово*еко*
номічної стабілізації в Україні», оскільки вони мають антисоціальний характер.

Про це йшлося на засіданні Спільного представницького органу об’єднань
профспілок (СПО), членом якого є Голова Федерації профспілок транспортників
України, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників
В.ТКАЧОВ. 

За підсумками обговорення на адресу Прем’єр*міністра України А.ЯЦЕНЮКА
спрямовано звернення за підписом Голови СПО, Голови Федерації профспілок
України Г.ОСОВОГО із закликом не вносити цей законопроект до Верховної Ради: 

«СПО обурений черговими «економними» ініціативами Мінфіну, оскільки їх ре*
алізація передбачає наступ на права працівників, а також соціально вразливих ка*
тегорій громадян», – наголошено в офіційному листі.

Текст Звернення розміщено на сайті www.zalp.org.ua

млн грн. незаконно утри*
маних або недоплачених
коштів повернуто пра�
цівникам з початку року
на вимогу правових інс�
пекторів праці Ради
профспілки.

5,2
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Укрзалізниці наразі працюють
80 лікарсько*експертних комі*
сій. За даними річної медичної
статистичної звітності, щоден*
но (у робочі дні) профілактичні
медичні огляди проходять
майже 3 тис. осіб, надаються
висновки щодо придатності до
роботи майже 1,5 тис. праців*
никам. Щорічно непридатни*
ми до роботи за станом здо*
ров’я визнають 1,6 тис. –
1,7 тис. працівників залізнич*
ного транспорту. В середньому
за рік відсторонюється 1,2 тис. –
1,3 тис. членів локомотивних
бригад та водіїв транспортних
засобів. Майже 1 тис. – з вида*
чею листка непрацездатності.
Кожен такий випадок можна
розцінювати, як попередження
небажаного ексцесу на транс*
порті. Чи буде зацікавлений
бодай один місцевий бюджет,
аби лікарня продовжувала ви*
конувати ці функції? Чи ви*
явить бажання хоча б одна те*
риторіальна громада взяти на
себе відповідальність за без*
печне транспортування паса*
жирів та вантажів залізницею?
Відповідь очевидна...

Є ще один цікавий нюанс:
яким чином місцеві органи са*
моврядування організовувати*
муть надання невідкладної ме*
дичної допомоги пасажирам?
Мається на увазі не лише на
вокзалах, а й на маршрутах
прямування поїздів? До слова,
у ХІХ ст. у тому числі через те,
що під час подорожі пасажи*
рам могла знадобитися поміч
ескулапів, на залізничному
транспорті й було налагоджено
роботу відповідної служби. За*
раз відпрацьована десятиліття*
ми система функціонує без
збоїв. Щорічно реєструється
майже 26 тис. викликів медич*
них працівників медпунктів
вокзалів до пацієнтів – пасажи*
рів поїздів. При цьому кількість
пасажирів, які потребували
госпіталізації, перевищує 2 тис.
осіб.

А  обговорити?

З
ГІДНО з чинним законодав*
ством, усі рішення, які так

чи інакше зачіпають соціально*
економічні та трудові права
громадян, мають узгоджувати*
ся шляхом соціального діало*

гу. У пункті № 9 пояснюваль*
ної записки до «децентраліза*
ційного» документа мовиться,
що «проект закону не стосуєть*
ся соціально*трудової сфери».
Тобто можна припустити, що
питання передачі залізничних
медичних закладів у кому*
нальну власність не планува*
лося погоджувати ні з трудови*
ми колективами, ні з відповід*
ними профспілковими органа*
ми. Що є грубим порушенням
низки нормативних актів і, зок*
рема, Галузевої угоди між Мі*
ністерством інфраструктури
України та Радою профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України.

За словами першого заступ*
ника Голови профспілки Ми*
хайла Сінчака, спілчани забили
на сполох, щойно цей законо*
проект з’явився у відкритому
доступі, оскільки його прий*
няття в існуючому вигляді нега*
тивно позначиться на рівні ме*
дичного обслуговування чима*
лої кількості залізничників та
інших громадян України. Адже
відомчі лікарні впродовж року
відвідує понад 600 тис. заліз*
ничників і стільки ж сторонніх
пацієнтів, які звертаються туди,
як до територіально найближ*
чої медичної установи.

Другий аспект проблеми по*
лягає в тому, що на персонал
відомчих лікарень частково
поширюються й деякі соціальні
гарантії Галузевої угоди. Таким
чином, працівникам лікарень у
разі переходу до комунально*
го підпорядкування доведеть*
ся забути, зокрема, про пільго*
вий проїзд залізницею на ро*
боту та під час відпустки. На*
званих причин більше ніж до*
статньо, аби спровокувати аж
ніяк непотрібну хвилю народ*
ного обурення на місцях.

Листи, за рішенням Ради
профспілки залізничників і
транспортних будівельників та
керівництва Укрзалізниці, розі*
слано в усі інстанції (Прези*
дента України, Прем’єр*мініст*
ра та Верховної Ради). Тим не
менш, ситуація не прогнозова*
на. І нічого не залишається, як
сподіватися, що можновладці
не лише почують думку, а й ви*
конають вимогу нашої галузі. 

Галузі, яка навіть у най*
складніші часи стоїть на варті
національної безпеки і, за*
тягнувши пасок, робить усе
можливе, аби наша країна ви*
стояла…

Тетяна КОРОЛЮК,
журналіст («Магістраль»)

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

М
ІНФІН ВІДРЕАГУВАВ на звернення профор*
ганів щодо видатків з держбюджету на ме*

дичне обслуговування залізничників. У відпові*
ді за підписом заступника Міністра – керівни*
ка апарату Міністерства фінансів України
В.МАТВІЙЧУКА йдеться про розгляд звернень
Ради профспілки, Коростенської і Запорізької
територіальних профорганізацій, підприємств
Львівської залізниці щодо збереження на
2015 рік діючого порядку фінансування закла*
дів охорони здоров'я, що забезпечують ме*
дичне обслуговування працівників та пасажи*
рів залізничного транспорту у зв’язку з поло*
женнями проекту Закону України «Про вне*

сення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо бюджетної децентралізації)», від
8.08.2014 р., № 4435а щодо забезпечення
передачі з державної у комунальну власність
зазначених закладів.

У листі Мінфіну вказано, що «у попередніх по�
казниках проекту Державного бюджету
України на 2015 рік Міністерству інфра�
структури відповідно до його бюджетного
запиту враховано видатки за бюджетною
програмою «Медичне обслуговування пра�
цівників та пасажирів залізничного транс�
порту» в обсязі 759,7 млн грн.».

Михайло СІНЧАК, перший заступник Голови профспілки:

— «Свежо предание, но верится с трудом»…

Так можна прокоментувати відповідь Мінфіну на звернення Ради профспілки і наших колег з проф*
органів різного рівня. Тому що у попередніх показниках проекту Державного бюджету на 2015 рік
було передбачено вказану у відповіді суму, а вже пізніше з’явився законопроект «Про внесення
змін до бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)», який передбачає пере*
дачу галузевої медицини до комунальної власності.

І перший, і другий законопроекти готував Мінфін, і коли він був більш коректним або відвертим,
сказати важко. Але все ж сподіваємось, що до наших аргументів прислухаються, і при розгляді но*
вого проекту бюджету на 2015 рік (засідання парламенту має відбутися найближчими днями) буде
передбачено видатки на медицину залізничного транспорту. В іншому випадку – виникнуть загро*
зи, про які йшлося у наших листах до керівництва держави.

К
ЕРУЮЧИЙ Київсь*
кою регіональною

дирекцією банку «Траст»
С.СТРЮКОВ надіслав на адресу Ради профспілки листа, в якому, ви*
словивши повагу, повідомив, що за час співпраці в межах дис�
контної програми профспілки пільговими умовами кредиту�
вання готівкою скористалися майже 1000 спілчан, що дозво�
лило їм загалом заощадити понад 1 млн грн. Таких результатів
досягнуто завдяки привабливим умовам, які пропонує банк, та не
менш важливою є активна соціальна позиція самих спілчан в поши*
ренні інформації про вигідні умови надання кредитів.

Банк «Траст» неодноразово був партнером заходів, ініційованих Ра*
дою профспілки, і планує надалі брати у них участь. А враховуючи
складну ситуацію в східних областях України, не залишає поза увагою
клієнтів*спілчан, які перебувають у зоні АТО, тимчасово переселені із зо*
ни АТО, мобілізовані до Збройних Сил України та беруть участь в АТО і
позбавлені основного джерела доходу. Для таких клієнтів банк пропонує
лояльні та індивідуальні умови реструктуризації заборгованості.

Банк впровадив для зручності клієнтів нові механізми погашення
кредитів, такі як термінали самообслуговування, платежі через інтер*
нет, грошові перекази тощо. Сьогодні він активно здійснює пільгове
кредитування спілчан, а також планує поновити тимчасово припинену
видачу пільгових кредитів у Донецькій і Луганській областях за умови
врегулювання конфлікту в цих регіонах.

«Траст» розширив мережу відділень і точок з експрес*кредиту*
вання по Україні, у тому числі у Хмельницькому та Вінниці. При їх
відкритті було взято до уваги зручність розташування та графік ро*
боти залізничників.

Крім того, С.Стрюков наголосив, що банк діє виключно у рамках
законодавства України і не здійснює жодних дій, які можуть бути
підставою для застосування будь*яких санкцій. Серед акціонерів і
контрагентів банку «Траст» немає юридичних осіб, учасниками або
вкладниками яких прямо чи опосередковано є Російська Федерація.

Інф. «ВІСНИКА»

м. Бахмач:
магазин «Салют», вул. Жовтнева, 68 – знижка 3 % на продук*

ти харчування, 5 % – на канцтовари.

м. Красноград:
крамниця дитячого і чоловічого одягу, вул. Леніна, 76 (Універ*

маг, 2 поверх) – знижка 5–10 % на дитячий одяг та взуття, чолові*
чий одяг.

м. Сміла:
крамниця жіночого одягу, вул. Жовтнева, 14*А – знижка 5 %

на жіночий одяг і взуття.

м. Конотоп:
магазини «Ваш текстиль», вул. Свободи,11, магазин «Ваш текс*

тиль», пр*т Миру, 83 (колієпровід) – відділ у магазині «Залізнич*
ник» – знижка 3 % на текстильні вироби на суму до 500 грн., 4 %
– на суму 500–1000 грн., 5 % – від 1000 грн.

м. Шепетівка:
магазин «Гранд�Ріо», пр*т Миру, 40 – знижка 3–5 % на посуд,

люстри, шкіргалантерею, сувеніри, білизну.

м. П’ятихатки:
меблі, вул. Пушкіна, 99 – знижка 7 % на меблі.

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/). 

Грозові хмари над залізничними лікарнями 
Новий законопроект поставив під загрозу майбутнє відомчої медицини

ПРЯМА МОВА

Олександр БАБІЧ, 
начальник управління
охорони здоров’я 
Укрзалізниці:

– Ця законодавча ініціати*
ва ставить під загрозу систе*
му гарантії безпеки заліз*
ничних перевезень. Йдеться
і про регулярний контроль
за станом здоров’я праців*
ників галузі, і про надання
невідкладної медичної до*
помоги пасажирам – як на
вокзалах, так і в поїздах.

Михайло СІНЧАК, 
перший заступник 
Голови профспілки:

– Можливий перехід у
комунальне підпорядкуван*
ня негативно позначиться
на рівні медичного обслуго*
вування залізничників та на
соціальному захисті самих
залізничних медиків. Назва*
них причин більше ніж
достатньо, аби спровоку*
вати аж ніяк непотрібну хви*
лю народного обурення на
місцях.

ДО  ТЕМИ

КОМЕНТАР

«Траст» розширює мережу 
і планує подальшу співпрацю з профспілкою

ФАКТ

П
РЕЗИДІЯ дорожнього комітету профспілки Львівської магістра*
лі погодила наказ начальника залізниці «Про затвердження за*

ходів оптимального використання трудових ресурсів та підвищення
продуктивності праці до кінця 2014 року».

КОМЕНТАР

Д
ОРПРОФСОЖ справді розуміє складну ситуацію зі зменшення
надходжень на залізницю та потребу економії фонду оплати

праці. Але якщо підхід адміністрації певною мірою базується на ви*
конанні фінансово*економічних показників, то першочергове за*
вдання профспілкового органу – не допустити масового скорочен*
ня працівників. І адміністрація погодилася з пропозиціями пре�
зидії дорпрофсожу щодо оптимального використання трудо�
вих ресурсів та внесла зміни у відповідний наказ.

Ми довго проводили консультації, а відтак у затверджених про*
позиціях кількість професій і посад, які підлягають оптимізації,
зменшилася на 260 осіб порівняно з попередніми даними. У наказі
йдеться про 801 працівника – це здебільшого звільнення на пенсію,
внутрішнє переміщення, яке дає економію коштів, переведення
працівників певної категорії професій на неповну ставку (в основ*
ному це стосується малодіяльних дільниць і станцій).

Денис БУЛГАКОВ, завідувач відділу соціального захисту, 
праці та зарплати дорпрофсожу Львівської залізниці

ГАСЛО  2014  РОКУ: 
«ЗБЕРЕЖЕМО КАДРИ — ЗАБЕЗПЕЧИМО МАЙБУТНЄ»

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Рокові 

рядки

Т
ИМ НЕ МЕНШ, кілька ряд*
ків у цьому законотворчому

акті можуть призвести до неба*
жаних наслідків. Йдеться про
передачу з державної у кому*
нальну власність низки націо*
нальних і державних установ.
До цього переліку потрапили
бібліотеки, музеї, театри, фі*
лармонії, заповідники, музичні
колективи й ансамблі, поза*
шкільні та професійно*технічні
навчальні заклади, виші І–ІІ
рівня акредитації… Також пере*
підпорядкування має торкну*
тися лабораторій центрів сані*
тарно*епідемічного нагляду та
спеціалізованих медико*сані*
тарних частин. Відкривають
весь цей список, цитуємо: «за*
клади охорони здоров’я, що
забезпечують медичне обслу*
говування працівників та паса*
жирів залізничного транспор*
ту».

Як розцінювати появу такого
пункту саме зараз, – питання
без відповіді, адже боротьба
залізничників за право на існу*
вання відомчої медицини була
довготривалою. Зовсім нещо*
давно у цій боротьбі намітили*
ся позитивні зрушення. Так, у
«Законі про особливості ство*
рення публічного акціонерного
товариства…» (а також в інших
урядових постановах) вдалося
обумовити, що соціальна інф*
раструктура залізничників збе*
рігається й після реформуван*
ня. І медична сфера, нехай в
незвично «компактному» ви*
гляді, не одразу, а поетапно,
але переходить до новостворе*
ної залізничної структури. 

Тема, здавалося, вже була
вичерпана, і лікарні залиша*
лися в рідних пенатах. Проте
не минуло й півроку, як нама*
гання перепідпорядкувати за*
лізничну медицину понови*
лися.

ЛЛііккаарр    

ддоо    ппооїїззддаа

О
ТЖЕ, НАРАЗІ під дію «де*
централізаційного» зако*

нопроекту мають шанси потра*
пити всі 94 медичні заклади га*
лузі. У тому числі й ті 11 ліка*
рень, доля яких бачилася оста*
точно вирішеною (завдяки
включенню їх до статутного ка*
піталу публічного акціонерного
товариства «Українська заліз*
ниця» згідно з постановою
КМУ від 25.06.2014 р., № 200).
У кращому випадку, після пе*
редачі у комунальну власність
на наші заклади чекатиме оп*
тимізація або перепрофілю*
вання. Однак це насправді ли*
ше півбіди. Ця законодавча іні*
ціатива ставить під загрозу сис*
тему гарантії безпеки залізнич*
них перевезень.

За словами начальника
Управління охорони здоров’я
Укрзалізниці Олександра Бабі*
ча, щороку в наших лікарнях
проводиться більше ніж 5 млн
300 тис. передрейсових та пі*
слярейсових медичних оглядів
локомотивних бригад, а також
майже 350 тис. періодичних
профілактичних оглядів, які пе*
редбачені відповідними регла*
ментуючими документами. В
системі охорони здоров’я



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ шкільного приладдя – від
зошитів до фарб, пензлів і циркулів — отрима*

ли від залізничників столичної магістралі школярі з
Коростишівського табору для тимчасових пересе*
ленців напередодні початку навчального року. А
першокласникам було вручено новенькі портфелі.

У санаторії «Тетерів» м. Коростишів – близько
350 переселенців зі сходу, у тому числі 158 дітей, з
них 74 – учні 1–10 класів. Залізничники сподіва*
ються, що зібрані речі допоможуть школярам доб*
ре вчитися і повернутися до спокійного шкільного
життя.

Керівництво залізниці також пообіцяло і надалі
допомагати табору, зокрема, посприяти у вирі*
шенні побутових проблем, насамперед з опален*
ням, а також розглянути питання про надання
шкільного автобуса для перевезення дітей.

За повідомленням ПРЕС�СЛУЖБИ 
Південно*Західної залізниці

У ЖИТТІ кожної людини «День першокласника» є одним із незабутніх свят.
Через все життя ми проносимо той урочистий момент, коли вперше пе*

реступили поріг школи, коли стали школярами наші діти …
Тож напередодні 1 вересня профком Бахмацької дистанції сигналізації та

зв’язку Південно*Західної магістралі щиро привітав шістьох першокласників і
їх батьків – працівників дистанції та подарував кожному з дітлахів якісний
зручний портфель і папку з набором приладдя для ручної праці.

Подарки 
от профкома

В ЭТОМ ГОДУ в оздорови*
тельном учреждении

«Орленок», который располо*
жен на берегу реки Ворскла,
было оздоровлено 28 детей ра*
ботников локомотивного депо
Смородино Южной магистра*
ли. Все они с зарядом бодрости
и энергии уже сели за парты. И
по традиции 1 сентября в под*
шефной 4*й Тростянецкой шко*
ле руководители структурных
подразделений и председатели
первичек пришли на торжест*
венную линейку.

Десятерым первоклассникам
наших работников вручены по*
дарки от профкома: наборы
цветной бумаги, пластилин, ка*
рандаши, фломастеры, альбо*
мы для рисования.

Валерий САВИН,
председатель 

профорганизации 
локомотивного депо 

Смородино

«П
ІД ГАСЛОМ «2014: справед*
ливість для трудящих – спра*

ведливе рішення проблеми зміни
клімату» проходитиме цьогоріч Все*
світній день дій за гідну працю.

Світ обрав нежиттєздатний шлях.
Величезна кількість трудящих сти*
каються з нестійким становищем на
робочому місці і найвищим рівнем
нерівності за останні десятиліття.
Значна кількість сімей трудящих зі*
ткнулася з безробіттям або скоро*
ченням робочого дня, водночас
1,2 млрд людей все ще живуть у
крайній злиденності», – йдеться в
повідомленні Всеєвропейської

регіональної ради Міжнародної
конфедерації профспілок.

Основні права на профспілкове
представництво і колективні пере*
говори опинилися під загрозою в
одних країнах і піддаються прямим
атакам в інших. Роботодавці навіть
намагаються підірвати право на
страйк, поставивши під сумнів деся*
тиліття правового визнання цього
фундаментального права у МОП.

Забагато урядів сьогодні не здат*
ні впоратися з функцією захисту
трудящих, вибудовуванням стало*
го майбутнього, здатного служити
наступним поколінням.

Профспілки світу сьогодні – най*
більш потужна сила у боротьбі за
справедливе та стале майбутнє.
Тож 7 жовтня, у Всесвітній день дій
за гідну працю, всюди проводити*
муться різноманітні акції на робо*
чих місцях, а також публічні заходи
на підтримку справедливості для
трудящих.

«Разом ми можемо примножи*
ти профспілкову міць, організува*
ти та мобілізувати наші сили і за*
кликати уряди та бізнес до відпові*
дальності», – закликає у зверненні
Міжнародна конфедерація проф*
спілок.
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Братимемо
участь 

у роботі

ІНІЦІАТИВНОЮ групою
представників громадянсь*

кого суспільства розпочато
процес створення української
частини Платформи грома*
дянського суспільства Украї*
на – ЄС, що передбачено
статтями 469 і 470 Угоди про
асоціацію між Україною та
Євросоюзом.

Основним завданням плат*
форми стане імплементація
Угоди про асоціацію, моніто*
ринг за її реалізацією та екс*
пертно*консультаційна робо*
та з виконання окремих пунк*
тів Угоди. Для цього українсь*
ка частина Платформи об’єд*
нає компетентні організації
громадянського суспільства,
які спеціалізуються в темах,
запропонованих Угодою, і
підтримують європейську ін*
теграцію України.

Структура української час*
тини Платформи ґрунтувати*
меться на змісті Угоди про
асоціацію і організовувати*
меться за групами, до складу
яких делеговано представни*
ків Ради профспілки залізнич*
ників і транспортних буді*
вельників України.

Зокрема, до групи «Полі*
тичний діалог Україна – ЄС,
зовнішня політика і політика
безпеки» запропоновано кан*
дидатуру Голови ФПТУ,
Голови профспілки В.Ткачо*
ва; «Енергетика і транспорт» –
першого заступника Голови
профспілки М.Сінчака; «Де*
мократичні реформи, верхо*
венство права» – заступника
Голови профспілки О.Мушен*
ка; «Зайнятість, трудові пра*
ва, безпечні і здорові умови
праці, соціальна політика» –
завідувача відділу соціально*
трудових відносин і побутової
роботи Я.Мальського; «Осві*
та й навчання, молодь» – за*
відувача відділу організацій*
ної і кадрової роботи О.Гна*
тюка; «Транснаціональна і
міжрегіональна співпраця» –
завідувача відділу міжнарод*
них зв’язків С.Іванського.

Донецька 3529,7 4145,7
Львівська 4372,0 3940,4
Одеська 4684,9 4296,4
Південна 4396,2 4212,5
Південно*Західна 4495,4 4262,0
Придніпровська 4613,9 4319,6
По залізницях 4330,0 4194,6

Залізниця З початку
2014 рокуСерпень

Середня зарплата працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у серпні – 100,8 %, 
з початку року – 112,9 %.

Від номера
до номера•

За пропозицією профспілки
К

ЕРІВНИЦТВО УКРЗАЛІЗНИЦІ підтримало ініціа*
тиву Ради профспілки щодо соціального захис*

ту залізничників, які вимушено залишили зону АТО.
Нагадаємо, що Голова ФПТУ і профспілки В.Тка*

чов 20 серпня п. р. звернувся до очільника Укрза*
лізниці з приводу стурбованості ситуацією, в якій
опинилися працівники Донецької магістралі, та
пропозицією сприяти тимчасовому працевлашту*
ванню залізничників, які вимушено залишили свої
робочі місця у зоні АТО, за місцем їх перебування, і
надати керівництву залізниць (структурних підроз*
ділів) право прийому на роботу таких працівників.

Тож відповідно до цієї пропозиції Ради проф*
спілки Генеральний директор Укрзалізниці листом
№ Ц*1/879 від 4.09.2014 р. зобов’язав начальни*
ків залізниць і керівників підприємств, підпорядко*
ваних Укрзалізниці, вжити необхідних заходів для
здійснення соціального захисту залізничників із
зони АТО і надавати їм переважне право при
прийомі на роботу на вакантні посади.

Водночас Рада профспілки пропонує головам
дорожніх і територіальних профорганізацій, а та*
кож головам первинок прямого підпорядкування
приділити цьому питанню максимальну увагу.

Важлива підтримка
КЕРІВНИЦТВО та дорпрофсож Львівської магіст*

ралі до Дня Незалежності України ухвалили
спільне рішення про надання 2 тис. грн. матеріаль*
ного заохочення кожному працівнику залізниці,
мобілізованому до лав української армії та зони
проведення АТО. У випадку госпіталізації мобілізо*
ваних залізничників унаслідок поранення їм буде
виплачено 5 тис. грн.

Крім того, керівництво залізниці та президія до*
рожнього комітету профспілки спільною постано*
вою затвердили рішення відповідної комісії про на*
дання матеріальної допомоги дружині працівника
Підзамчівської дистанції колії Р.Васькала, загиблого
під час виконання військових обов’язків у зоні АТО.
Анатолій ЯКИМ, завідувач відділу оргкадрової

роботи дорпрофсожу Львівської залізниці

Молодіжний «круглий стіл»
ГОЛОВА Молодіжної ради профспілки, інже*

нер*технолог Головного інформаційно*обчис*
лювального центру Укрзалізниці Ірина Ов’єдо
Альмуедо взяла участь у всеукраїнському «круг*
лому столі» щодо удосконалення нормативно*
правової бази з питань молоді.

На засіданні, що відбулося в Міністерстві молоді
та спорту 28 серпня, розглянуто законопроект
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо удосконалення окремих положень
молодіжної політики)», розроблений міжнарод*
ною громадською організацією «Соціальні ініціа*
тиви з охорони праці та здоров’я» (LHSI).

Проектом закону пропонується надати можли*
вість органам місцевого самоврядування у межах
власних (самоврядних) повноважень створювати
молодіжні центри, які б здійснювали інформацій*
но*ресурсне забезпечення та сприяли взаємодії
державних органів, установ, громадських об’єд*
нань, благодійних організацій щодо реалізації
державної політики у сфері молоді, розвитку ме*
режі організацій неформальної освіти, навчання,
підвищення кваліфікації, формування системи
патріотичного виховання та свідомості молоді.

Учасники всеукраїнського заходу запропонува*
ли також внести відповідні зміни до законів Украї*
ни «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» та «Про місцеве само*
врядування в Україні».

7 жовтня — Всесвітній  день  дій  за  гідну  працю

Структурні зміни в нашій галузі створюють пев*
ні проблеми для забезпечення безпеки руху на
залізничному транспорті. 

Однією з таких небезпек є застосування аутсор*
сингу та інших видів нетипових форм зайнятості,
адже такі організації, на відміну від колективів за*
лізничників, не несуть за це жодної відповідаль*
ності.

Профспілка не може стояти осторонь і того фак*
ту, що зараз Урядом розглядається законопроект з
бюджетної децентралізації, яким передбачається
передача з державної у комунальну власність на*
ших відомчих закладів охорони здоров’я. Цей
крок, переконані залізничники, негативно вплине

на забезпечення безпеки руху і може призвести до
хаосу та непередбачених наслідків.

Радою профспілки, дорожніми, територіаль*
ними та об’єднаними комітетами профспілки,
профкомами первинок буде розроблено, затвер*
джено та забезпечено виконання першочергових
заходів щодо участі в міжнародній солідарній
кампанії єдиних дій залізничників МФТ. Про це
йдеться у постанові, ухваленій президією Ради
профспілки на засіданні 18 вересня п. р.

«Тиждень дій МФТ» підтримано профспілками
інших видів транспорту у всьому світі.

Сергій ІВАНСЬКИЙ, завідувач відділу
міжнародних зв’язків Ради профспілки

«Тиждень дій»

ДО ТЕМИ
Відповідну постанову щодо участі у
Всесвітньому дні дій за гідну працю
ухвалено на засіданні президії Ради
профспілки 18 вересня п.р.
Всім організаційним ланкам проф*
спілки запропоновано взяти участь у
проведенні Всесвітнього дня дій за
гідну працю, взявши за основу Захо*
ди профспілки щодо участі у «Тижні
дій» 6–12 жовтня п. р., зробивши
акцент на проведенні роз’яснюваль*
ної роботи щодо утворення АТ
«Українська залізниця».

Б
ЕЗПЕКА РУХУ на залізничному транспорті –
пріоритет для залізничників Міжнародної

федерації транспортників (МФТ), тож протягом
багатьох років «День дій» проходив під гаслом
«Головне – безпека!». Беручи до уваги виклики
часу, що стоять перед нашою державою, а також
потреби залізничників України, цьогорічні між*
народні заходи в рамках «Тижня дій МФТ» також
буде проведено за традиційною тематикою.

Ідеї реструктуризації зазвичай мають на меті
скорочення витрат шляхом впровадження роботи
машиністів одноосібно, скорочення робочих місць
і передачі певних послуг непрофесійному персона*
лу. Але безпека завжди повинна бути важливішою!

Інф. «ВІСНИКА»

Допомога  дітлахам*переселенцям

Вперше до школи

Парад вишиванок

під егідою МФТ проводитиметься 6—12 жовтня

Залізничний транспорт 4765,6 4175,8

Транспорт у цілому 3902,0 3684,0
Промисловість 3975,0 3894,0

В галузях народного 3537,0 3395,0
господарства 

Липень З початку
2014 р.

У МІСТІ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ Щорсі цьогорічне відзначення Дня Незалеж*
ності України відрізнялося від усіх попередніх: ми стали свідоміше

цінувати це велике державне свято! Відбулося багато патріотичних за*
ходів: парад вишиванок для всіх бажаючих урочисто пройтися вулиця*
ми міста у національному вбранні, автопробіг «За єдину Україну!», ціка*
ві конкурси, виставку квітів також було гармонійно доповнено націо*
нальною символікою. Увечері, замість звичних для цього дня розваг,
відбулася урочиста зворушлива акція «Карта України у свічках» — так
ми вшанували пам'ять загиблих за нашу свободу і незалежність…
Анна ПОЛЮШКО, секретар, член профкому локомотивного депо ЩорсФото автора

Олександр
ДЕМЧЕНКО,

голова
профорганізації 

Бахмацької
дистанції

сигналізації та
зв’язку

ФФооттоо  ааввттоорраа

Інженер
техвідділу

Наталія
ПАЩЕНКО та 

електромонтер
СЦБ 

Євген ПУГАЧ
порадували

своїх першачків
подарунками
від профкому
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ДО ВІДОМА

Р
ІШЕННЯМ Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансо*

вих послуг України,  5 серпня 2014 року зареєстрова*
но зміни до інвестиційної декларації Професійного
недержавного пенсійного фонду «Магістраль». Та*
ким чином, в інвестиційній декларації відображено
зміни, внесені до законодавства з недержавного
пенсійного забезпечення.

Н
АГАДУЄМО, що до кінця року учасники*вклад*
ники галузевого недержавного пенсійного фон*

ду «Магістраль» можуть подати до податкової інс*
пекції за місцем реєстрації декларацію для отриман*
ня податкової знижки за 2013 рік. Таким чином мож*
на повернути 15 % внесків за минулий рік.

В ногу со временем

И
НФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ с проф*
активом в онлайн*режиме в очеред*

ной раз провел профком информацион*
но*вычислительного центра Одесской
магистрали.

В формате видеоконференции обсуж*
дены вопросы о состоянии охраны труда
и выполнении комплексных мероприя*
тий за первое полугодие 2014*го, пред*
стоящей конференции трудового кол*
лектива по выполнению условий колдо*
говора. Активисты проинформированы
также о законопроекте «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України
(щодо бюджетної децентралізації)», ос*
новных мероприятиях по созданию АО
«Українська залізниця».

Принявший участие в информацион*
ном дне заведующий отделом организа*
ционной и кадровой работы Совета
профсоюза А.Гнатюк рассказал о моло*
дежной политике профсоюза, развитии
дисконтной программы и отраслевого
негосударственного пенсионного фонда
«Магистраль», осветил другие важные
темы профсоюзной деятельности.
ПРЕСС�ЦЕНТР Одесского дорпрофсожа

Новий корпус
Д

ИТЯЧИЙ оздоровчий заклад ім.
Л.Шевцової, що в Затоці на Одещи*

ні, поповнився новим корпусом загаль*
ною площею понад 2 тис. кв. м., будів*
ництво якого було ініційовано дорожнім
комітетом профспілки.

Триповерховий спальний корпус збу*
довано з цегли, утеплено пінополісти*
рольними плитами і оздоблено декора*
тивною штукатуркою. У ньому 36 кімнат,
розрахованих на одночасне розміщення
126 юних відпочивальників.

ПРЕС�ЦЕНТР
Одеського дорпрофсожу

Приглашает
«Щуровский»

О
ДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ ЗДРАВНИЦ ра*
ботников и ветеранов Донецкой ма*

гистрали – санаторий*профилакторий
«Щуровский» после вынужденного дли*
тельного перерыва вновь открыл двери.
Стараниями руководства дороги и до*
рожного комитета профсоюза проведе*
ны работы по его восстановлению, и с
1 сентября он возобновил работу, при*
няв 110 отдыхающих.

Работники и ветераны хорошо знают,
что здесь отличная база для профилак*
тического лечения различных заболева*
ний, целебный лесной воздух. Внимание
и забота коллектива здравницы тоже
способствуют восстановлению сил и
здоровья.

Людмила ЕВСТРАТОВА, заведующая
отделом социально*бытовой и

культурно*массовой работы 
дорпрофсожа Донецкой железной дороги

Галузевий недержавний пенсійний 
фонд «Магістраль» інформує...

Добрые слова о коллегах – в
письме председателя профорганиза*
ции станции Красный Лиман Донецкой
железной дороги Натальи КУДРЯВЦЕ�
ВОЙ:

«Вся трудовая деятельность манев*
рового диспетчера А.Шабли и дежур*
ной по станции Т.Чулановой связана с
нашим коллективом.

За более чем 30 лет работы Татьяна
Николаевна привила любовь к профес*
сии десяткам учеников, и за добросо*
вестный труд неоднократно поощря*
лась руководством дороги и Укрзализ*
ныцей, Краснолиманским теркомом и
профкомом.

Не обделен наградами и Александр
Викторович: он умело организовывает
работу в смене, учитывая деловые ка*
чества каждого работника, что неод*
нократно способствовало победам в
отраслевых соревнованиях. В истории
станции А.Шабля известен как рекорд*
смен: в 1980*м, будучи дежурным по
Северной горке, обработал 3,2 тыс.
вагонов за смену – на 800 больше
нормы!

Они не только прочно связали со

станцией свою трудовую деятельность
сразу после окончания учебы, но и при*
нимают активное участие в обществен*
ной жизни, ведь А.Шабля – член проф*
кома, а Т.Чуланова – заместитель пред*
седателя первички».

«Попрощавшись з дітворою до
наступного літа, дитяча оздоровниця
«Орлятко» радо зустріла залізничників
Сумської дирекції Південної магістралі,
які за доброю традицією щороку про*
водять на березі Ворскли «День здо*
ров’я», – сповістив голова профоргані*
зації локомотивного депо
Смородине Валерій САВІН.
– У спортивних та культурних
заходах взяли участь шість
команд із Сум, Смородиного,
Люботина на чолі з головами
первинок. Найбільш захоп*
люючим та масовим стало
змагання з плавання на
25 метрів у басейні. Під час
святкової церемонії всіх пе*
реможців і призерів нагород*
жено медалями й диплома*
ми. Учасників та гостей свята,

яких прибуло в «Орлятко» близько сот*
ні, було запрошено на концерт».

«За ініціативи Ужгородського
теркому профспілки для профактиву в
останні літні дні було організовано поїз*
дку вихідного дня. Ми побували на озе*
рі Синевир, в десятьох музеях села Ко*
лочави та помилувалися мальовничим
закарпатським водоспадом Шипот», –
поділилася задоволенням від подорожі
голова профорганізації Мукачівської
дистанції колії Львівської залізниці Те�
тяна МЕЛІКА.

Консультації за телефонами: 
Адміністратор Фонду — 5 62 62

(залізничний), (044) 537 66 57;
Рада профспілки — 

5 92 04 (залізничний)

www.zalp.org.ua

ВАЖНО ЗНАТЬ

А
ДМИНИСТРАТОР ПНПФ «Магистраль»
предлагает участникам постоянный бес*

платный доступ к данным о состоянии их
индивидуальных пенсионных счетов – по*
средством специального онлайн*сервиса
на сайте http://www.acpo.com.ua (раздел
«Кабінет Користувача», закладка «Власний
рахунок»). Для этого необходимо подать
Администратору заявление (лично или по
почте), образец которого размещен на сай*
те. На основании заявления участнику пре*
доставляется логин и пароль для входа на
персональную интернет*страничку. Инфор*
мация является конфиденциальной и не
подлежит разглашению.

ПРОФАКТИВІСТИ
Досвід — 
на користь
спілчанам
Н

А ОБЛІКУ в цеховій проф*
організації експлуатації ло*

комотивного депо Конотоп Пів*
денно*Західної залізниці –
335 спілчан, до складу цехкому
входять вісім профгруп.

За плечима у голови цехової
профорганізації, старшого ма*
шиніста*інструктора локомо*
тивних бригад Юрія Мілька  до*
свід громадської роботи, авто*
ритет і багато добрих справ.

Завжди на першому плані –
захист трудових прав та інтере*
сів працівників, на постійному
контролі тримаються умови їх
праці й відпочинку, в тому чис*
лі і жінок, які працюють у відділі
розшифрування швидкосте*
мірних стрічок. При змінах у
графіку руху поїздів одразу
проводяться збори локомотив*
них бригад для погодження ро*
бочого часу та плечей обслуго*
вування, розглядаються інші
наболілі питання.

Безперечно, з таким активом
можна зробити багато добрих
справ!

Віктор ПУШКО,
голова профорганізації 

локомотивного депо Конотоп
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ОЗДОРОВЛЕННЯ—2014

К
ОНОТОПСЬКИЙ ТЕРКОМ профспілки підбив підсумки літньої
оздоровчої кампанії. 

На організацію культурно*масової роботи, медичне обслугову*
вання та харчування дітей використано майже 640 тис. грн. кош*
тів соціального страхування, ще 7,5 тис. грн. надійшло з місцево*
го бюджету на здешевлення путівок. Додатково залізницею було
виділено понад 162 тис. грн. на харчування.

«Зорька» прийняла 1119 дітей школярів, ще 27 путівок дітлахам
залізничників видано в інші оздоровниці.

ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки

У
РЕГІОНАХ Південної ма*
гістралі та в Бердянську

протягом літа працювали
шість дитячих закладів оздо*
ровлення та відпочинку, за*
вдяки чому вдалося забез*
печити повноцінний відпо*
чинок для майже чотирьох
тисяч дітей наших залізнич*
ників.

Кількість дітлахів, які
перебували у відомчих регі*
ональних закладах, навіть
перевищила заплановану. 

Полтавська «Молода
Гвардія» і «Сонячний», що у
парковій зоні Харкова, прий*
няли, відповідно, 963 і
909 дітей, ставши цьогоріч*
ними рекордсменами. 

На Сумщині в «Орлятку»
відпочили 682 школярі, а у
«Лісовій казці» і «Зміні» на
Харківщині – 753 і 479 дітей.

У пошуку альтернативи
кримській дитячій оздоров*
ниці «Мрія» дорпрофсож зу*
пинив свій вибір на комплек*
сі «Райський куточок» на уз*
бережжі Азовського моря.
Тут відпочили 148 дітей на*
ших спілчан.

Усі діти, путівки яким ви*
давали профкоми, були за*

страховані від нещасних ви*
падків.
ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу

Південної залізниці

В
ЛІТКУ нинішнього року
у відомчих закладах

оздоровилися 1618 дітей на*
ших спілчан. Найбільшу
кількість юних відпочиваль*
ників прийняв «Сокіл» Запо*
різького теркому профспіл*
ки. На узбережжі лагідного
Азовського моря упродовж
трьох змін набралися сил і
здоров’я 1152 дитини заліз*
ничників з усієї Придніп*
ровської магістралі. Ще
один заклад на морському
березі Херсонщини – «Ма*
як» Дніпропетровського
тепловозоремонтного заво*
ду – гостинно прийняв 284
дітлахів, у «Юному локомо*
тивці» Запорізького елект*
ровозоремонтного заводу,
що в мальовничому Вели*
кому Лузі, відпочили 182
школярі.
ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу

Придніпровської залізниці

Н
ЕСМОТРЯ на сложившу*
юся ситуацию в регионе,

Краснолиманский терком

профсоюза приложил много
усилий, чтобы оздоровить
членов профсоюза. Так, в
здравницах Донецкой ма*
гистрали с 1 января по 31 ав*
густа побывали 859 чело*
век. В частности, оздорови*
тельный комплекс «Урзуф»
принял 626 отдыхающих,
санатории*профилактории
«Сосновый» и «Щуров*
ский», соответственно, 114 и
78 человек. В «Буревестни*
ке» набрался сил 41 ребе*
нок.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Краснолиманского 

теркома профсоюза

Р
АБОТНИКИ Попаснян*
ского строительно*мон*

тажного эксплуатационного
управления благодаря со*
вместной работе админист*
рации и профкома в слож*
ных условиях проведения
АТО смогли организовать
оздоровление детей.

12 ребят получили воз*
можность отдохнуть в «Бу*
ревестнике». Руководство
Донецкой дороги и дор*
профсож приняли решение
продлить оздоровление де*

тей, находящихся в здрав*
нице, еще на одну смену за
счет средств магистрали и
дорожного комитета проф*
союза. Таким образом, еще
трое детишек из Попаснян*
ского региона смогли от*
дохнуть на море.

В оздоровительном комп*
лексе «Урзуф» за лето отдох*
нули 25 работников и членов
их семей, в том числе шесте*
ро детей.

Татьяна ЦЕВА, 
председатель 

профорганизации 
Попаснянского  СМЭУ

Д
ІТИ залізничників Жме*
ринського регіону Пів*

денно*Західної магістралі у
цьому році в основному від*
почивали в улюбленому
місцевому таборі «Дубки».
За літо тут побували понад
800 дітлахів. Крім цього,
391 дитину разом з батька*
ми було забезпечено путів*
ками в оздоровниці Одеси,
Затоки, Трускавця та Хміль*
ника.

Ігор БІЛИЙ,
провідний фахівець

Жмеринського 
теркому профспілки


