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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

30 серпня Голова ФПТУ і проф*
спілки В.Бубняк взяв участь у за*
сіданні СПО всеукраїнських
об’єднань профспілок.

30 серпня перший заступник Го*
лови профспілки О.Мушенок, за*
відувач відділу фінансової робо*
ти – головний бухгалтер С.Про*
коф’єва, завідувач відділу со*
ціально*трудових відносин та
побутової роботи Я.Мальський і
представники дорожніх, терито*
ріальних та об’єднаних комітетів
взяли участь у засіданні робочої
групи з розробки Положення про
порядок виділення путівок на
оздоровлення та відпочинок
працівників ПАТ «Укрзалізниця».

30 серпня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор*
ганізації праці і заробітної плати
О.Булавін взяла участь у засідан*
ні галузевої ради Федерації за*
лізничників України з питань
розробки професійних стандар*
тів та професійних кваліфікацій у
залізничній галузі.

31 серпня перший заступник Го*
лови профспілки О.Мушенок
взяв участь у зустрічі в Міністер*
стві фінансів з представниками
сторін соціального діалогу щодо
обговорення проекту Держбюд*
жету на 2019 рік.

4 вересня відбулась зустріч Го*
лови ФПТУ і профспілки В.Буб*
няка з в. о. Голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцовим,
під час якої було обговорено
низку соціально важливих пи*
тань, зокрема йшлося про підви*
щення заробітної плати залізнич*
ників у поточному році, доопра*
цювання проекту колективного
договору ПАТ «Укрзалізниця» з
непогоджених питань тощо.

4 вересня завідувач відділу
Я.Мальський взяв участь у засі*
данні комісії ПАТ «Укрзалізниця»
з вирішення питань щодо надан*
ня працівникам, пенсіонерам То*
вариства та членам їхніх сімей
соціальної підтримки, матері*
альної допомоги на медичні та
інші цілі.

4 вересня відбувся інформа*
ційний день для профактиву
(стор. 1).

Інформдень для  профактиву

У
ТРАДИЦІЙНОМУ щомісячному інформаційному дні, що
відбувся 4 вересня п. р., взяли участь голови профоргані*

зацій прямого підпорядкування Раді профспілки.
Про актуальні питання діяльності колег поінформували Го*

лова профспілки В.Бубняк, його перший заступник О.Муше*
нок, а також фахівці, які зупинилися на окремих питаннях що*
до оплати праці, правозахисної, інформаційної, організацій*
ної та кадрової роботи. Вони відповіли на запитання учасни*
ків заходу.

Підтримайте петицію!

Н
А САЙТІ Кабінету Міністрів 11 вересня п. р. від імені
Голови ФПТУ та профспілки В.Бубняка було розміще*

но електронну петицію «Про пенсійне забезпечення пра*
цівників, які раніше користувалися правом на пенсію за
вислугу років» № 41/00186818еп.

Тепер кожен може підтримати спільну вимогу до Уряду!

Детальніше – на сайті www.zalp.org.ua, офіційній
cторінці у соцмережі www.facebook.com/zalporg,
YouTube*каналі профспілки www.youtube.com/zalporg
та у наступному номері «ВІСНИКА».

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ 5–6 вересня п. р. про*
вела перший семінар за участі голів пер*

винок локомотивних депо регіональних філій
ПАТ «Укрзалізниця» із циклу запланованих на
2018 рік навчальних заходів з підвищення
кваліфікації профпрацівників та активу.

Відкрив засідання Голова профспілки
В.Бубняк. Він поінформував присутніх про
нагальні проблеми сьогодення.

Під час дводенних занять розглядалися
питання практичної профспілкової діяль*

ності: за участі завідувача відділу організа*
ційної та кадрової роботи О.Гнатюка та його
заступника Л.Нестеренко всебічно обгово*
рювалися актуальні теми, проводилися «ро*
льові ігри», дискусії, відбувався обмін досві*
дом роботи тощо. Сподіваємося, що здобуті
у ході насиченого навчального заходу знан*
ня і навички допоможуть нашим колегам в
їхній повсякденній роботі.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Семінар для голів первинок

З
МЕТОЮ усунення вияв*
лених під час перевірок

порушень у першому півріччі
адміністрації внесено 196 по*
дань із 2973 вимогами.

Виконано 167 подань
(85,2 %), при цьому на ви*
могу правових інспекторів
праці Ради профспілки було
скасовано 129 наказів, вида*
них роботодавцями з пору*
шенням трудового законо*
давства. До відповідальності
притягнуто двох посадових
осіб.

«ВІСНИК» продовжує
публікацію матеріалів 
про підсумки роботи

правової інспекції праці 
Ради профспілки 

у першому півріччі 2018*го
(початок – у № 16 (747)*

30 серпня п. р.)

З
А 6 МІСЯЦІВ п. р. переві*
рено 17 виробничих під*

розділів регіональної філії
«Південно*Західна залізни*
ця» (Козятинський терком).
Виявлено 420 порушень норм
трудового законодавства,
про що було складено 14 ак*
тів та внесено адміністрації
21 подання, в яких викладе*
но 391 письмову пропозицію
щодо усунення виявлених
недоліків. Усі подання вико*
нано у повному обсязі, крім
того, ще два — за минулий
рік. На вимогу правової інс*
пекції праці до дисциплінар*
ної відповідальності притяг*
нуто одну посадову особу із
застосуванням догани.

За вказаний період захище*
но трудові права 720 залізнич*
ників. Загальна сума поверну*
тих їм недонарахованих або
незаконно утриманих коштів
становить понад 1,9 млн грн.
Спілчанам, права яких захи*
щено профспілкою, спрямо*

вано 457 персональних пись*
мових повідомлення.

Проведено п’ять «Днів тру*
дового права». Під час осо*
бистого прийому надано кон*
сультаційну допомогу 425
членам галузевої профспілки.

Анатолій
КАШПЕРОВЕЦЬКИЙ, 

правовий інспектор праці
Ради профспілки 

у дорожній профорганізації
Південно*Західної 

залізниці

У
ПЕРШОМУ півріччі 2018*го
проведено перевірки 11

виробничих підрозділів ре*
гіональної філії «Південно*
Західна залізниця» (Коно
топський терком). За їх ре*
зультатами виявлено пору*
шення адміністрацією норм
трудового права щодо робо*
чого часу і часу відпочинку,
оплати праці, правомірності
накладання дисциплінарних
стягнень тощо, за якими вне*
сено 10 подань.

Так, понад 1 млн грн. премії
за жовтень–листопад мину*
лого року було нараховано та
виплачено 417 працівникам
Хутір*Михайлівської дистан*
ції колії. Проведено перераху*
нок та коригування частини
середньої зарплати з ураху*
ванням коефіцієнта у зв’язку з
підвищенням годинних та*
рифних ставок та посадових
окладів 117 працівникам на су*
му 58,6 тис. грн. Поновлено
трудові права 344 працівників
Конотопської дистанції елект*
ропостачання та вже у квітні п.
р. за роботи у важких і шкід*
ливих умовах їм виплачено
112,2 тис. грн. недонарахова*
них коштів.

Загалом захищено трудові і
соціальні права 956 членів
профспілки. Загальна сума по*
вернутих незаконно утрима*
них або недонарахованих кош*
тівстановить майже 1,3 млн грн.

На особистому прийомі
34 спілчанам надано кон*
сультації з питань правового
та соціального захисту.

Олена КОЛЯДНА,
правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно*Західної залізниці

П
РОТЯГОМ першого пів*
річчя вивчено стан до*

тримання норм трудового
законодавства у 8 виробни*
чих підрозділах регіональної
філії «Південно*Західна за*
лізниця» (Київський регіон).
Зафіксовано 362 порушення,
за якими складено 8 подань
із 360 письмовими пропози*
ціями щодо усунення вияв*
лених недоліків.

Наприклад, у Київській
дистанції колії було відміне*
но два накази про притяг*
нення до дисциплінарної
відповідальності п’яти пра*
цівників із застосуванням до
них догани. Їхні трудові пра*
ва було захищено і поверну*
то премію – майже 21 тис.
грн. Також 83 спілчанам цьо*
го підрозділу виплачено ма*
теріальну допомогу на оздо*
ровлення за 2016 рік на загаль*
ну суму майже 172 тис. грн.

У Київському загоні воєні*
зованої охорони 43 праців*
никам виплачено майже
239 тис. грн., недонарахова*
них за час щорічної відпустки
і матеріальної допомоги на
оздоровлення.

У моторвагонному депо
Фастів відмінено накази про
притягнення до дисциплі*
нарної відповідальності
18 працівників, яким повер*
нуто загалом 9,6 тис. грн., а у
моторвагонному депо Черні*
гів виплачено премії у розмі*
рі майже 9 тис. грн. 11 пра*
цівникам, яких було безпід*
ставно її позбавлено.

Всього за звітний період
захищено трудові права
566 членів профспілки. За*
гальна сума повернутих спіл*
чанам незаконно утриманих
та недоплачених коштів ста*
новить 772,6 тис. грн.

Проведено два «Дні трудо*
вого права».

Юлія ШЕВЧЕНКО,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації
Південно*Західної залізниці

З
А ПЕРШЕ півріччя п. р. пе*
ревірено 10 виробничих

підрозділів регіональної фі*
лії «Південно*Західна заліз*
ниця» (Коростенський тер
ком) щодо виконання умов
Галузевої угоди, колдогово*
рів та чинного трудового за*
конодавства.

Згідно із наданими керів*
никам підрозділів подан*
нями внесено відповідні змі*
ни та доповнення до колек*
тивних договорів.

Так, 168 працівникам ло*
комотивного депо Корос*
тень донараховано та випла*
чено 349 тис. грн. заробітної
плати за час перебування в
чергових відпустках, а 23*м –
з вагонного депо Коростень –
57 тис. грн.

Захищено трудові права
262 членів профспілки, роз*
глянуто також сім письмових
звернень.

На особистих прийомах та
під час проведення семи
«Днів трудового права» пра*
вову підтримку і консульта*
тивну допомогу надано
385 спілчанам.

Валерій НАЗАРЧУК,
правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації
Південно*Західної залізниці

ТЕМА   НОМЕРА

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

На варті трудових прав та інтересів спілчан

З
«ВІСНИКОМ» приємною новиною поділився маши*
ніст*інструктор бригад спеціального самохідного ру*

хомого складу Бродівської дистанції колії регіональної
філії «Львівська залізниця» А.ВЕРБИЧ. Артем Володи*
мирович задоволений, що відтепер отримуватиме ма*
теріальну компенсацію на оренду житла. 

Таке право надано відповідно до наказу ПАТ «Укрза*
лізниця» від 20.03.2018 р., № 185, згідно з яким високо*
кваліфіковані працівники і робітники усіх категорій та
рівнів, які приймаються на роботу на залізничний транс*
порт у місцевість, де вони не мають власного житла, та у
разі позитивного рішення відповідної комісії отримують
можливість скористатися такою компенсацією.

Автор листа працював раніше машиністом електрово*
за локомотивного депо Дебальцеве*Пасажирське і нара*
зі перебуває у статусі внутрішньо переміщеної особи. Він
разом зі своєю родиною вдячний  за таку допомогу, а та*
кож за своєчасно отриману інформацію на сайті
www.zalp.org.ua та консультацію фахівців апарату
Ради профспілки.

ЛИСТ  У  НОМЕР

«Скористався правом, 
родина дуже задоволена…»

Стор. 2 Стор. 3

10 вересня 2018 року ПАТ
«Укрзалізниця» і Рада проф*
спілки залізничників і транс*
портних будівельників Укра*
їни підписали Спільну поста*
нову про окремі питання з
виконання чинної Галузевої
угоди.

Відповідно до цього доку*
мента працівникам Товарис*
тва, які своєчасно не скорис*
талися з будь*яких причин
правом виходу на пенсію (за
віком, за віком на пільгових
умовах, за вислугу років), у
разі їх звільнення за влас
ним бажанням вперше з
роботи у зв’язку з вихо
дом на пенсію в період з
17 вересня по 30 жовтня п.
р., має бути виплачено
основну та додаткову ма
теріальну допомогу за
сумлінну працю на залізнич*
ному транспорті у розмірах,
визначених чинними Галу*
зевою угодою та колдогово*
рами залежно від стажу ро*
боти в галузі.

З текстом постанови мож*
на ознайомитися на сайті
www.zalp.org.ua («Но*
вини», 11 вересня п. р.).

ДО  УВАГИ!
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В
РЕМЯ неумолимо. Прошло уже
почти 40 дней со дня смерти Вади*

ма Марьяновича ТКАЧЕВА — Председа*
теля профсоюза в 2001–2015 годах. Не
вдаваясь глубоко в православные тра*
диции, мы знаем, что это очень тяже*
лый период для семьи и близких ушед*
шего из жизни. Высказывая слова собо*
лезнования, вспоминая о добрых де*
лах, мы помогаем его семье легче пере*
живать горе утраты, быстрее привык*
нуть к жизни в новых реалиях...

В.Ткачев – это целая эпоха в проф*
союзе.

Он был избран председателем проф*
кома вагонного депо Одесса*Застава І  с
должности кузнеца. Рабочая закалка по*
могала ему на протяжении всей его
профсоюзной деятельности. И даже по
прошествии многих лет работники и ве*
тераны с теплотой вспоминали о нем,
передавая привет своему председателю.

Вадим Марьянович всегда трепетно
вспоминал о начале своего трудового
пути и радовался, что продолжил
железнодорожную династию деда и
матери.

Здесь, в вагонном депо, в первичной
организации, проявились его такие ка*
чества, как умение убеждать, желание
помочь и поддержать, найти правиль*
ное решение, снискали ему авторитет
среди работников.

Профсоюзных кадров, особенно мо*
лодых, хорошо знающих свое дело и
принципиальных, всегда не хватало, и
В.Ткачев перешел на работу в райпроф*
сож Одесского отделения дороги (поз*
же – территориальный комитет), при*
чем не на выборную должность, а «ра*
бочей лошадкой» – инструктором, а за*
тем заведующим отделом организа*
ционной и производственной работы.
Он внес в работу новые подходы, зна*
ние дела, умение работать с документа*
ми, а главное – с людьми.

Новые этапы в жизни – избрание
секретарем (заместителем председате*
ля), председателем райпрофсожа. Его
особенный подход и прогрессивные,
действенные формы работы намного
опережали время. К примеру, нынеш*
ние информационные дни системати*
чески и с успехом уже тогда практико*
вались теркомом, причем на двух же*
лезнодорожных узлах – Одесском и
Котовском. А обучение профактива но*
сило всеобщий характер: в райпрофсо*
же обучались председатели профорга*
низаций и их заместители, члены ко*
миссий профкомов, председатели то*
варищеских судов и постоянно дейст*
вующих производственных совеща*
ний, комиссий по трудовым спорам,
ревизионных и т. д.

Терком впервые начал использовать
своеобразную форму отчета перед чле*
нами профсоюза, – ежемесячно выпус*

Помним…
Памяти коллеги и друга
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кая и рассылая хронику работы за
месяц.

В.Ткачев активно включился в про*
цесс создания профсоюза железнодо*
рожников и транспортных строителей в
независимой Украине, стал заметной
фигурой в организационном комитете
и подготовке Учредительного съезда.

В 1986 году профсоюзный актив выд*
вигает Вадима Марьяновича председа*
телем дорпрофсожа. Несмотря на оп*
ределенные противодействия адми*
нистрации, он был избран на эту долж*
ность. Безусловно, такие перемены отк*
рывают новые горизонты и возможнос*
ти для защиты интересов трудящихся,
но наряду с этим появляется и огромная
ответственность. Благодаря умению Ва*
дима Марьяновича уверенно и на рав*
ных вести социальный диалог, аргу*
ментировать свою позицию и убеж*
дать, дорпрофсожу в то время удалось
вернуть в собственность дороги дет*
ские здравницы в Затоке и Рыбаковке и
ввести их в эксплуатацию, преобразо*
вать водно*гребную базу в детский
спортивно*оздоровительный лагерь. А
еще строилось жилье, расширялись со*
циальные гарантии для членов проф*
союза…

Постоянно совершенствовалась ор*
ганизационная структура профоргани*
зации. В президиум дорпрофсожа,
кроме представителей территориаль*
ных профорганов, были делегированы
председатели дорожных профессио*
нальных секций.

А издание впервые информационно*
го вестника дорпрофсожа послужило
реальным шагом по улучшению ин*
формационной работы и примером,
которому последовали все крупные
профорганизации.

И как же не вспомнить о победе дор*
профсожа в трудовом конфликте с
администрацией, когда к начальнику
Одесской железной дороги была при*
менена статья 45 КЗОТ Украины.

Учитывая авторитет Одесского дор*
профсожа и его лидера, в 2001*м В.Тка*
чеву коллеги доверили возглавить
профсоюз железнодорожников и
транспортных строителей Украины. И
на самом высоком отраслевом профсо*
юзном уровне он, сполна используя
приобретенные знания и опыт, смог
проявить себя неординарно и прогрес*
сивно. Да, В.Ткачев был по*настоящему
масштабной личностью. Непревзой*
дённый полемист, он напористо, убе*
дительно и эмоционально, в какой*то
степени даже артистично, вел конст*
руктивный диалог с представителями
администрации всех рангов, приводя

такие весомые аргументы, с которыми
невозможно было не согласиться.

Наш профсоюз стал мощным соци*
альным партнером «Укрзалізниці»,
Министерства транспорта (Мининф*
раструктуры), Кабинета Министров,
что позволяло добиваться успехов в
вопросах заработной платы для работ*
ников отрасли, сохранения и приумно*
жения социальных гарантий.

Вадим Марьянович был креативным
председателем, генерировал идеи и
всячески поддерживал коллег и работ*
ников аппарата Совета профсоюза во
всех их начинаниях. Следует отметить
зарождение и развитие молодежного
движения, Профессионального негосу*
дарственного пенсионного фонда «Ма*
гістраль», отраслевых спартакиад, Дня
профсоюза, внедрение дисконтной
программы, видеоконференций, об*
мен профсоюзных билетов на элект*
ронные, реализацию других социаль*
ных проектов профсоюза, издание как
самостоятельной газеты «Вісник проф*
спілки» – самой массовой профсоюз*
ной газеты в Украине. Всего этого ком*
плекса гарантий и форм работы нет ни
в одном профсоюзе Украины.

В этой связи стоит также упомянуть о
том, что именно по инициативе нашего
профсоюза была создана и возглавле*
на В.Ткачевым Федерация профсоюзов
транспортников Украины, что послужи*
ло началом структурирования много*
ликого профсоюзного движения в
стране.

Справедливости ради скажу, что бы*
ли, безусловно, и недостатки в много*
гранной деятельности, однако крити*
чески их оценивая и делая выводы,
В.Ткачев всегда находил пути их пре*
одоления и дальнейшего развития
профсоюза.

…Пройдя большой жизненный путь,
занимая высокие профсоюзные долж*
ности, Вадим Марьянович не стал бю*
рократом, он по*прежнему оставался
доброжелательным, отзывчивым, до*
ступным, верным, добрым наставни*
ком и коллегой, готовым в любой мо*
мент прийти на помощь.

Его наследие – конкретные дела,
дальновидные планы и, конечно же,
ученики и последователи – его едино*
мышленники.

Отдавая дань добрым делам, совер*
шенным В.Ткачевым при жизни, мы
произносим слова утешения его семье.

Светлая память Вадиму Марьяно*
вичу Ткачеву…

Михаил СИНЧАК,
первый заместитель Председателя

профсоюза в 2002–2016 годах

На Вінницькому, Хмельницькому та Жме*
ринському залізничних вузлах проведено
п’ять «Днів трудового права».

Василь ГОРІН,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно*Західної залізниці

П
РОТЯГОМ першого півріччя 2018*го Кри
ворізьким теркомом проведено 9 пере*

вірок підприємств, установ і організацій регіо*
нальної філії «Придніпровська залізниця» що*
до дотримання норм трудового законодавст*
ва. Було встановлено 130 порушень, з яких:
робочого часу і часу відпочинку – 64, норму*
вання і оплати праці – 34, законодавства про
відпустки – 8 та ін.

На постійному контролі теркому профспілки
перебуває оплата надурочних годин та роботи
у вихідні дні в Криворізькій дирекції залізнич*
них перевезень. За звітний період дирекцією
за відпрацьовані надурочні години працівни*

кам виплачено доплат на суму 194,2 тис. грн.
та за роботу у вихідні дні – 63,9 тис. грн.

У першому півріччі було захищено трудо*
ві права 499 спілчан, розглянуто п’ять пись*
мових звернень з правових питань, 52 чле*
нам профспілки надано юридичні консуль*
тації.

Профпрацівники взяли участь у проведенні
шести «Днів трудового права».

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

У
ПЕРШОМУ півріччі 2018*го проведено
10 перевірок шести виробничих підроз*

ділів регіональної філії «Придніпровська за*
лізниця» (Запорізький терком). Особливу
увагу приділено достовірності показників
обліку робочого часу, його оплати, притяг*
ненню робітників до дисциплінарної відпо*
відальності.

Встановлено 25 порушень, за якими робото*
давцям внесено 4 подання.

Зокрема, виявлено, що за 4*й квартал ми*
нулого року працівникам диспетчерського
апарату та лінійних станцій Запорізької дирек*
ції залізничних перевезень було не облікова*
но та не оплачено 1200 год. фактичної роботи,
а вже у 2*му кварталі п. р. їм загалом було ви*
плачено недонараховані 94,3 тис. грн. У Запо*
різькій дистанції електропостачання електро*
диспетчерам за надурочну роботу виплачено
за усі години 38,7 тис. грн.

На особистому прийомі проконсультовано
62 членів профспілки та розглянуто 14 пись*
мових звернень.

Загалом повернуто 211,2 тис. грн. незаконно
утриманих або недоплачених коштів. Захище*
но трудові права 173 працівників.

Наталія ФІЛОБОК, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

На варті трудових правЗ
А 6 МІСЯЦІВ п. р. перевірено 9 виробни*
чих підрозділів регіональної філії «Пів*

денно*Західна залізниця» (Жмеринський
терком). Виявлено низку порушень трудо*
вого законодавства та колдоговору.

Вжито необхідних заходів щодо їх усунення
та запобігання. 

Так, у Вінницькій дистанції колії 73 черго*
вим по переїзду за надурочну роботу нарахо*
вано та виплачено – 42,8 тис. грн., в експлуа*
таційному вагонному депо Жмеринка 79 спіл*
чан отримали недонараховані за 9 місяців ми*
нулого року за надурочні години 223 тис. грн.,
а у Жмеринській дистанції захисних лісона*
саджень 133 непрацюючих пенсіонерів з наго*
ди ювілею відповідно до колдоговору –
66,5 тис. грн.

Загалом спілчанам повернуто недоплаче*
них 439 тис. грн.

Розглянуто 16 письмових заяв, одна з яких
групова. На особистому прийомі надано кон*
сультаційну допомогу 375 працівникам та
пенсіонерам. Всього захищено трудові права
735 членів профспілки.

Початок у № 16 (747)* 
30 серпня  п. р.  та на 1й стор.

М
ИНУЛОЇ п’ятниці, 7 вересня, проведено зустріч в. о.
Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова і

Голови Федерації профспілок транспортників України, Голо*
ви профспілки залізничників і транспортних будівельників
України В.Бубняка з народним депутатом Н.Веселовою та
експертом з пенсійних систем реанімаційного пакета реформ
О.Ткачом.

Обговорено механізм соціальної підтримки залізничників,
які втратили право виходу на пільгову пенсію за вислугою ро*
ків, передбачений у проекті колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця». Йшлося також і про варіанти відновлення на
законодавчому рівні права отримання цією категорією заліз*
ничників пільгової пенсії та запровадження участі працівників
Товариства у професійній програмі через Професійний недер*
жавний пенсійний фонд «Магістраль».

Народний депутат України Н.Веселова висловила сподіван*
ня, що ПНПФ «Магістраль», як найбільший в Україні за чисель*
ністю учасників, стане справжнім «локомотивом» Пенсійної ре*
форми. Вона зазначила, що Професійний пенсійний фонд
«Магістраль» відповідає вимогам чинного та перспективного
законодавства України для здійснення діяльності, щоб забез*
печити виплати залізничникам трьох видів пенсій, а саме: з
добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення
(третій рівень), обов’язкової накопичувальної пенсійної систе*
ми (другий рівень), яку планується запровадити з 1 січня
2019 року, та відновлення пенсій за вислугу років.

З боку очільника «Укрзалізниці» Є.Кравцова булo висловле*
но зацікавленість у розвитку системи накопичувального пен*
сійного забезпечення та стосовно підтримки ініціативи щодо
відновлення пенсій за вислугу років і відповідного законопро*
екту про запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Він зазначив, що фінансовим планом на цей рік вже передба*
чено кошти на сплату внесків на користь працівників, які є учас*
никами ПНПФ «Магістраль».

Голова профспілки В.Бубняк запропонував вже найближчим
часом розпочати роботу щодо актуалізації списків учасників
Фонду задля своєчасного зарахування пенсійних внесків на ко*
ристь працівників — учасників ПНПФ «Магістраль».

Намічено шляхи подальшої спільної роботи в цих напрямах.

Про  соціальну підтримку 
залізничників, які втратили 
право виходу на пільгову пенсію 
за вислугою років

O
ТРИМАНО офіційну відповідь на звернення Ради проф*
спілки, спрямоване на адресу Кабінету Міністрів, з приво*

ду включення до законопроекту «Про державний бюджет
України на 2019 рік» статей щодо державної підтримки заліз*
ничного транспорту.

У листі за підписом в. о. Міністра інфраструктури Ю.ЛАВРЕ*
НЮКА, зокрема, зазначено, що Міністерство підтримало ініціа*
тиви ПАТ «Укрзалізниця» щодо передбачення у Держбюджеті
на 2019–2021 роки коштів на будівництво і реконструкцію магіс*
тральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призна*
чення, придбання залізничного рухомого складу для переве*
зення пасажирів. До Мінфіну направлено конкретні пропозиції
стосовно придбання: пасажирських електровозів по п’ять оди*
ниць щорічно (майже 2,9 млрд грн.), пасажирських вагонів ку*
пейного типу та типу СТ (майже 9,2 млрд грн.), 34 одиниць ру*
хомого складу для господарства приміських пасажирських пе*
ревезень в 2019 році (понад 11,3 млрд грн.), а також про перед*
бачення видатків на компенсацію за перевезення пільгових ка*
тегорій громадян з урахуванням реальних обсягів перевезень.

З повним текстом відповіді можна ознайомитися на сайті
www.zalp.org.ua у стрічці новин за 11 вересня п. р.

Раді профспілки відповідають…
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Роботу контакт&центру
модернізовано 

Н
А ЧИСЛЕННІ прохання спілчан і голів профко*
мів модернізовано та відновлено роботу юри*

дичного контакт*центру Центру соціальних послуг.
Вже зараз усі члени профспілки мають можливість
проконсультуватися, звернувшись за єдиним те*
лефонним номером +38 (073) 77 33 773. Щоб
скористатися послугою, необхідно вказати номер
дисконтної картки або останні 6 цифр штрих*коду
електронного профспілкового квитка.

Наголошуємо, що доступ до цієї послуги на*
дається виключно головою профкому шляхом
оформлення та передачі реєстраційного тало*
ну, подальшої його обробки юридичним кон*
такт*центром та ідентифікації фізичної осо
би як члена профспілки залізничників і
транспортних будівельників України.

Спілчани мають можливість скористатися
такими послугами:

«Гаряча лінія» – цілодобова юридична кон*
сультація;

«Адвокат24» – безкоштовний виклик адво*
ката у випадках реальної загрози життю, майну
чи свободі члена профспілки та/або членів йо*
го сім’ї (за рішенням юриста контакт*центру);

«Допомога в дорозі» – цілодобова гаряча
лінія для спілчан з можливістю отримати ін*
формацію про найближчі СТО, АЗС, евакуато*
ри, служби таксі, готелі, кафе тощо.

Шановні спілчани, щоб скористатися іннова*
ційними сервісами, необхідно звернутися до
голови профкому вашої первинки.

Детальніше – на сайті www.zalp.org.ua

У
ПРОФСПІЛЦІ триває обмін паперових
членських квитків на нові – електронні,

власників яких більшає. Так, за останні 2 тижні
серпня п. р. від профкомів було отримано за*
яви на забезпечення спілчан 2 тис. електрон*
ними профквитками, а також 5 тис. дисконт*
ними картками.

Нещодавно проф*
квиток нового взірця
було вручено голові
Жмеринської терито*
ріальної профорганіза*
ції Ю.АНДРУШКОВУ
(на знімку) та фахівцям
апарату теркому.

Спілчани, котрі вже
користуються елект*
ронними квитками, відчули переваги щодо за*
ощадження їхніх коштів. Економія відбуваєть*
ся за рахунок повернення на картку 1 % від су*
ми усіх покупок чи здійснення інтернет*плате*
жів. За час реалізації проекту на рахунки членів
профспілки повернуто вже понад 100 тис. грн.

З
А ЗВІТНИЙ ПЕРІОД перевірено 24 вироб*
ничих підрозділи регіональної філії

«Одеська залізниця» (Херсонський тер
ком). Виявлено 264 порушення норм трудо*
вого законодавства. Адміністрації внесено
24 подання із 264 пропозиціями щодо усу*
нення недоліків.

Скасовано 19 наказів про притягнення до
дисциплінарної відповідальності.

Загалом захищено трудові права 264 членів
профспілки, яким повернуто незаконно утри*
маних або недоплачених понад 192 тис. грн.

За юридичними консультаціями звернулися
297 спілчан, розглянуто 9 письмових звернень.

Проведено два «Дні трудового права».
Леонід КАРПЕНКО,

правовий інспектор праці 
Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

І
З  СІЧНЯ ПО ЧЕРВЕНЬ п. р. перевірено 11 ви*
робничих підрозділів регіональної філії

«Одеська залізниця» (Шевченківський тер

ком). Загалом виявлено 173 порушення норм
трудового законодавства. Адміністрації
спрямовано 12 подань щодо їх усунення. На
вимогу правової інспекції праці скасовано
шість незаконних наказів. Загалом за цей пе*
ріод захищено трудові права 275 спілчан,
яким повернуто незаконно утриманих або
недоплачених коштів на суму 82,9 тис. грн.

Іменні персональні повідомлення про за*
хист своїх прав отримали 126 залізничників.

На особистому прийомі юридичні кон*
сультації надано 115 членам профспілки.

Проведено два «Дні трудового права».
Олена МОТУЗЕНКО,

правовий інспектор праці 
Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

З
А ПЕРШЕ півріччя  перевірено 7 виробни*
чих підрозділів регіональної філії «Львівсь*

ка залізниця» (Ужгородський терком).
Виявлено 232 порушення норм трудового

законодавства. За результатами перевірок

складено 8 актів та внесено 7 подань робото*
давцям, в яких викладено 8 пропозицій щодо
їх усунення.

Більшість порушень стосувалося доплати
коштів за відрядження та роз’їзний характер
роботи. Зокрема, в Ужгородській дирекції за*
лізничних перевезень 101 спілчанину виплаче*
но недонараховані 37,3 тис. грн., а 40 праців*
никам Ужгородської дистанції електропоста*
чання – 8,4 тис. грн. Також працівникові Ужго*
родського вагонного депо з експлуатації ван*
тажних вагонів доплачено 20,5 тис. грн. – за
підняття розряду.

Загалом захищено трудові права 232 спілчан
та повернуто незаконно утриманих і недопла*
чених коштів на суму майже 90 тис. грн. Нада*
но 86 юридичних консультацій та проведено
один «День трудового права».

Володимир ПАРУНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Львівської залізниці
Індекс споживчих цін у  липні — 99,3%, 

з початку 2018 року — 103,6%.

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 10932,4 10559,4
Львівська 10940,9 10023,5
Одеська 11024,4 10220,4
Південна 10760,4 9823,8
Південно*Західна 11530,7 10386,9
Придніпровська 10045,3 9702,0
По регіональних філіях 10897,0 10101,4
По філіях 10362,0 9983,6
По ПрАТ 11484,0 8905,4
По ПАТ «Укрзалізниця» 10758,0 10071,0  

Залізниця З початку
2018 р.Липень

Залізничний транспорт 10758,0 10071,0

Транспорт у цілому 10239,0 9444,0
Промисловість 9861,0 9137,0

В галузях народного 
господарства 9170,0 8490,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 11 10
галузей економіки

Липень З початку
2018 р.

ВИРОБНИЧИЙ  ПОБУТ  —  ТУРБОТА  СПІЛЬНА

Поставлено амбітні завдання. Впораємося?
ДО ТЕМИ 
«Програма покращення умов праці пра
цівників регіональної філії «ПівденноЗа
хідна залізниця» на 2018 рік» – це комп*
лекс заходів, спрямованих на створення гід*
них умов праці та виробничого побуту.
Йдеться про забезпечення залізничників доб*
ротним, сучасним спецодягом, спецвзуттям,
іншими засобами індивідуального захисту, а
також питною водою; оновлення душових,
роздягалень, кімнат приймання їжі, їдалень;
якісне обслуговування у медпунктах тощо.

Така всебічна програма на залізниці впро*
ваджується вперше, завдячуючи в. о. директо*
ра регіональної філії «Південно*Західна заліз*
ниця» Р.Веприцькому, і є орієнтиром в прове*
денні поточних та капітальних ремонтів, бу*
дівництві нових санітарно*побутових примі*
щень, що має суттєво позначитись на покра*
щенні виробничого побуту. Технічна інспекція
дорожнього комітету профспілки Південно*
Західної залізниці та представники з питань
охорони праці територіальних комітетів
профспілки разом з головами первинок три*
мають її виконання на постійному контролі і
наголошують, що сьогодні є недалекоглядною
позиція керівників окремих виробничих під*
розділів, які не залучають профспілкові комі*
тети та актив до вирішення нагальних проб*
лем, зокрема щодо поліпшення побуту на ви*
робництві.

Власників електронних
профквитків більшає

та інтересів спілчан ТЕМА   НОМЕРА

Закінчення. Початок на 1й стор.
4 вересня завідувач відділу організаційної і кад*
рової роботи О.Гнатюк здійснив перевірку та
взяв участь у розширеному засіданні профкому
Криворізького територіального управління філії
«Центр будівельно*монтажних робіт та експлуа*
тації будівель і споруд», а 7 вересня – у проф*
організації рейкозварювального поїзда № 16 ре*
гіональної філії «Львівська залізниця».
5 вересня Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця».
5–6 вересня Рада профспілки провела семінар
для голів первинок локомотивного господарства
(стор. 1).

6–9 вересня перший заступник Голови проф*
спілки О.Мушенок у складі оргкомітету взяв
участь у ХХІІІ Всеукраїнській міжгалузевій
спартакіаді (стор. 4).

7 вересня відбулася зустріч в. о. Голови прав*
ління ПАТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова та Го*
лови ФПТУ і профспілки В.Бубняка з народ*
ним депутатом Н.Веселовою та експертом з
пенсійних систем О.Ткачом (стор. 2).

7 вересня провідний спеціаліст О.Булавін
вивчала питання обліку та оплати робочого часу
працівників Мукачівського будівельного
управління Львівського територіального
управління філії «Центр будівельно*монтажних
робіт та експлуатації будівель та споруд».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

запланированного финан*
сирования, такая тенденция
сохраняется и с начала ны*
нешнего года.

Вместе с тем в ходе про*
верок был выявлен ряд на*
рушений, связанных с со*
блюдением охраны труда, о
чем свидетельствует по*
дробная аналитическая за*
писка.

Непростая ситуация скла*
дывается с предупрежде*
нием производственного
травматизма. К примеру, в
токарном отделении локо*
мотивного депо Одесса*
Сортировочная не разрабо*
таны инструкции по охране
труда при работе на стро*
гальном, вертикально*фре*
зерном и горизонтально*
фрезерном станках. В цехе
ремонта оборотного депо
Арцыз не проводится перио*
дический осмотр съемных
грузозахватных приспособ*

лений. Вызывает обеспоко*
енность и тот факт, что во
многих производственных
подразделениях электро*
сварочное и электрическое
оборудование, грузо*
подъемные механизмы экс*
плуатируются с нарушени*
ем норм и правил охраны
труда. В локомотивном де*
по Подольск не проведена
аттестация 17 рабочих мест
по условиям труда.

В большинстве локомо*
тивов отсутствуют надлежа*
щие санитарно*бытовые
условия. Отдельная тема –
обеспечение качественного
отдыха локомотивных бри*
гад. Так, в бригадном доме
на станции Химическая на*
блюдается как недостаточ*
ное количество спальных
мест, так и нехватка по*
стельных принадлежнос*
тей, полотенец...

Андрій ОВСІЄНКО, головний технічний інспектор праці 
Ради профспілки в дорожній профорганізації Південно*Західної залізниці

Н
А ЗАСІДАННІ президії
дорпрофсожу Південно*

Західної залізниці розгляну*
то питання щодо стану побу*
тових приміщень у вироб*
ничих підрозділах служби
вагонного господарства за
участі її керівника О.Долю*
ка. Йшлося, зокрема, про
участь в реалізації Програми
покращення умов праці пра*
цівників регіональної філії
на 2018 рік, яку погоджено
дорожнім комітетом проф*
спілки та затверджено керів*
ництвом регіональної філії.

Відзначено, що, за дани*
ми здійснених профспілко*
вими фахівцями перевірок,
для персоналу підрозділів
вагонного господарства
створюються належні умови
праці та відпочинку. Пози*
тивної оцінки заслуговує,
наприклад, стан санітарно*
побутових приміщень Коно*
топського вагонного депо з
експлуатації та ремонту ван*
тажних вагонів і двох жме*
ринських – з експлуатації і
ремонту вантажних вагонів.

Водночас, як справедливо
зазначено членами президії,
робота з приведення сані*

тарно*побутових приміщень
до вимог чинного законо*
давства про охорону праці
ще є недостатньою. Про це
свідчить ситуація в Корос*
тенському та Шепетівському
депо – з ремонту вантажних
вагонів, Дарницькому – з
експлуатації вантажних ва*
гонів. Так, на сьогодні тут не
виконані або не закінчені ре*
монти гардеробних, душо*
вих, умивальників, сушиль*
них приміщень для спецодя*
гу, кімнат для приймання їжі,
гігієни жінок. Загострено та*
кож увагу присутніх на тому,
що не ремонтується спец*
одяг та існують певні пробле*
ми, пов’язані з його хімочи*
щенням і пранням.

З обговорення цього важ*
ливого питання ухвалено
постанову, в якій роботу ке*
рівництва служби та окре*
мих виробничих підрозділів
зі створення належних сані*
тарно*гігієнічних і побутових
умов визнано недостат*
ньою. Тому усім причетним
запропоновано протягом
другого півріччя 2018*го вті*
лити в життя заходи із ви*
правлення ситуації, що скла*

лася на даний час. Рекомен*
довано, насамперед, профі*
нансувати у повному обсязі
заходи з охорони праці згід*
но із чинними колдоговора*
ми та планами на друге пів*
річчя п. р.; встановити ді*
євий контроль за своєчас*
ним і якісним проведенням
медичних оглядів працівни*
ків, робота яких пов’язана з
рухом поїздів, особливо –
оглядачів вагонів, і підготов*
кою до роботи взимку: зро*
бити все можливе аби своє*
часно закінчити ремонт й
утеплення виробничих і
службових приміщень,
об’єктів соціального та побу*
тового призначення – особ*
ливо для працівників на від*
далених пунктах технічного
обслуговування вагонів.

Поставлено також завдан*
ня активізувати роботу гро*
мадських інспекторів з охо*
рони праці з метою посилен*
ня контролю за створенням
безпечних умов праці заліз*
ничників і недопущенню не*
щасних випадків на вироб*
ництві.

Работу  оценят 
на повторных проверках

Стр. 4

ОХРАНА  ТРУДА
О

СОСТОЯНИИ и мерах,
предпринимаемых в

производственных подраз*
делениях и службе локомо*
тивного хозяйства регио*
нального филиала по улуч*
шению условий труда и
предупреждению произ*
водственного травматизма,
шла речь на очередном за*
седании президиума Одес*
ского дорпрофсожа.

В частности, отмечалось,
что в соответствии с требо*
ваниями нормативных ак*
тов разработаны инструк*
ции по основным профес*
сиям и видам работ, про*
граммы обучения по охра*
не труда и стажировке, ру*
ководители производст*
венных подразделений и
специалисты по охране
труда прошли соответству*
ющее обучение и т. д. Зна*
чительная работа проведе*
на по выполнению «Комп*
лексных мероприятий. Так,
за 2017*й средств было
освоено на треть больше от
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ЗЗ пошти «Вісника»

«Первинка Конотопської дистанції
електропостачання регіональної філії «Пів*
денно*Західна залізниця» піклується про сво*
їх спілчан, захищаючи їхні трудові права та
соціальні гарантії. А влітку багато часу дово*
диться приділяти вирішенню питань, пов’я*
заних з відпочинком та оздоровленням, ор*
ганізацією змістовного дозвілля, екскурсій*
них подорожей тощо. От і цьогоріч мали
можливість добре відпочити разом з члена*
ми своїх сімей 99 осіб, а 35 школярів – у ди*
тячих таборах. За ініціативи профактивістів у
Бахмачі було підготовлено поле для гри в мі*
ні*футбол. Найактивніші у громадській робо*
ті голови цехкомів М.Бояринова, А.Дани*
лець, А.Леженін, М.Панасенко, профгрупорг
Є.Орел, члени профкому С.Поляченко, Г.Січ*
кар, С.Іванько та ін. До Дня профспілки акти*
вістів було заохочено», –  написала голова
первинки Світлана БУРКОВСЬКА.

«Профком Олександрійської дистанції
колії регіональної філії «Одеська залізниця»
організував до Дня Незалежності конкурс ма*
люнка «Моя Батьківщина – Україна!», завдя*
ки якому у колективі дізналися про інші та*
ланти та захоплення своїх колежанок. Наші
жінки вміють не лише гарно вишивати, готу*
вати вишукані страви, про що засвідчили по*
передні конкурси, а й здібні в мистецтві ма*
люнка. Перемогу здобула штукатур О.Дячен*
ко, друге місце – у прибиральниці Н.Панфіл*
цевої», – поділилася інженер, голова пер*
винки Ірина КВАНТАЛІАНІ.

Талановита молодь – запорука роз*
виненої нації, от і голова молодіжної ради
локомотивного депо Конотоп регіональної
філії «Південно*Західна залізниця» Віктор
ГОНЧАРОВ розповідає про бухгалтера
Д.Третякова: «Дмитро пише власні пісні і
виконує їх під гітару разом з дружиною. Во*
ни постійно виступають на творчих вечорах
і користуються популярністю, збільшуючи
число шанувальників».
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Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо*
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози*
цією редакції. Листування з чита*
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали. 
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Творчий дебют
І

НЖЕНЕР*про*
граміст Дніп*

ровського відді*
лення філії «Го*
ловний інформа*
ційно*обчислю*
вальний центр»
ПАТ «Укрзалізниця» О.ТОМІЛО – людина профе*
сійна та творча. Про що й свідчить, зокрема, не*
щодавнє його заохочення Радою профспілки як
учасника конкурсу зі створення мотиваційних ко*
роткометражних відеороликів за актуальними
напрямами профспілкової роботи.

«Коли дізнався про цей конкурс, відразу вирі*
шив узяти в ньому участь, але не самотужки, а з
другом дитинства Б.Пападіним, який працює
оператором одного з телеканалів. Щоправда ме*
ні самому прийшлося і сценарій писати, і режисе*
ром бути, ще й актором у нашій короткометраж*
ці на тему охорони праці,– пояснює Олексій. –
Тож ми задоволені від творчої роботи».

…Частину невеличкої заохочувальної премії за
участь у профспілковому конкурсі Олексій і Бог*
дан вирішили витратити на пам’ятні сувеніри, а
на решту відсвяткували свій перший спільний
творчий успіх разом із родинами кавою та моро*
зивом у кав’ярні.

Юрій ШВАЙКО, позаштатний 
кореспондент «ВІСНИКА».  ФФооттоо  ааввттоорраа

Заохотили 
за ініціативність
П

РЕЗИДІЯ Шевченківського теркому відгукну*
лася на пропозицію президії Ради профспіл*

ки, ухваливши рішення про заохочення дипло*
мом із виплатою грошової винагороди учасника
конкурсу мотиваційних відеороликів – директора
оздоровчого табо*
ру «Гайдарівець»
Ю.КУРЕНІ (на знім*
ку ліворуч), який
надіслав творчу
роботу на тему
«Оздоровлення».
Вручаючи нагоро*
ду, голова терито*
ріальної профорга*
нізації В.Мотузенко побажав керівникові дитячо*
го закладу і надалі на високому рівні організову*
вати відпочинок дітей наших спілчан та брати ак*
тивну участь в інформаційній профспілковій ді*
яльності, повідомив ПРЕСЦЕНТР Шевченківсь
кого теркому профспілки.

ДО  ТЕМИ

К
ОНКУРС зі ство*
рення мотива*

ційних короткомет*
ражних відеороли*
ків за актуальними напрямами профспілкової ді*
яльності проводився із серпня 2017*го до кінця
травня 2018 року. 

Про його підсумки читайте на сайті
www.zalp.org.ua та у «ВІСНИКУ» (№ 16 (746)*
16 серпня п. р.). 

10 відеоробіт розміщено на YouTube*каналі
профспілки (www.youtube.com/zalporgua).

МОЛОДЦІ, 
СПІЛЧАНИ&ЗАЛІЗНИЧНИКИ!

Работу оценят на повторных проверках
Окончание. 

Начало на 3й стр.

П
РЕЗИДИУМ отметил, что в
основном нарушения ста*

ли возможны вследствие не*
достаточной работы, прово*
димой по системе управле*
ния охраной труда со стороны
хозяйственных руководите*
лей. Обращено также внима*
ние на недостаточный конт*
роль за процессом террито*
риальных комитетов и проф*
комов локомотивных депо,
которые не предъявляют не*
обходимой требовательности
к представителям админист*
рации.

По итогам рассмотрения
вопроса на заседании прези*

диума дорпрофсожа адми*
нистрации рекомендовано в
недельный срок разработать
мероприятия по устранению
выявленных технической
инспекцией труда наруше*
ний и предпринять дополни*
тельные меры, способные
повысить эффективность
профилактической работы
по предупреждению не*
счастных случаев на произ*
водстве.

Также подготовлено и на*
правлено в адрес руковод*
ства регионального филиа*
ла «Одесская железная до*
рога» С.Никулина письмо
для рассмотрения на опера*
тивном совещании ряда

первоочередных вопросов.
Речь идет о мерах по недо*
пущению сверхурочной ра*
боты локомотивных бригад
свыше 120 часов, решении
проблемы с отдыхом локо*
мотивных бригад в бригад*
ном доме на станции Хими*
ческая.

До 25 сентября т. г. техни*
ческой инспекцией труда
дорпрофсожа будут выбо*
рочно проведены повторные
проверки с фото* и видео*
фиксацией.

Валентин БОЧКАРЕВ,
главный технический

инспектор труда 
Совета профсоюза 

в Одесской дорожной
профорганизации

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
«За вісім місяців 2018 року первинка Хутір*Михай*

лівської дистанції колії регіональної філії «Південно*За*
хідна залізниця» захистила трудові права 94 спілчан.

Так, на вимогу профкому було донараховано та прове*
дено доплату виробничої премії: за вересень 2017*го –
48 працівникам на загальну суму 28,7 тис. грн. та ще 18 –
за жовтень минулого року на 22,6 тис. грн. Також на під*
ставі протоколу комісії з трудових спорів повернуто пре*
мію за жовтень 2017*го шляховому майстру і начальнику
дільниці на загальну суму 2,6 тис. грн. Виплачено майже
3 тис. грн. грошової винагороди за підсумками роботи в
2015 році інженеру з навчання.

Під час перевірок виявлено порушення і цьогоріч, тож
за наполяганням профкому 24 черговим по переїздах
вже проведено оплату годин технічного навчання у пер*
шому та другому кварталах п. р. (4 тис. грн.), монтеру ко*
лії було донараховано 1,5 тис. грн. – за листок непраце*
здатності.

Тож завдяки принциповим та активним діям профкому
спілчанам було повернуто 62,4 тис. грн.», – поінформу*
вала голова первинки Марина ДЕМЧЕНКО.

Приємна  подія

У
НАШОМУ колективі наприкінці серпня відбулась
приємна подія – відзначено 45*річчя Бахмацької ди*

станції сигналізації та зв’язку регіональної філії «Півден*
но*Західна залізниця». За майже півстоліття на підприєм*
стві відбулось чимало значущого, а головне, що у вироб*
ничому підрозділі об’єднали свої зусилля справжні про*
фесіонали – це понад 200 фахівців своєї справи. За напо*
легливу та віддану працю багатьох з них було нагородже*
но різноманітними відзнаками. На святкування також за*
просили наших шановних ветеранів*залізничників, адже
саме вони стояли у витоків: будували, розвивали… Впев*
нені, що наша молодь гідно перейме трудову естафету.

Оксана БІЛАН, інженер техвідділу 
Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку, 

голова молодіжної ради первинки

«23 серпня наші
спілчани, вдяг*

нувши вишиван*
ки, взявши пра*
порці та жовто*
блакитні кульки,
взяли участь у це*
ремонії підняття
Державного Пра*
пора у місті Бахмут та святкуванні 27*ї річниці проголошен*
ня незалежності України», – сповістила голова первинки
Бахмутської дистанції сигналізації та зв’язку регіональної
філії «Донецька залізниця» Олена СУХОРУКОВА.

Н
АПЕРЕДОДНІ Дня
знань відбулась зу*

стріч малечі наших спіл*
чан з профактивістами.
Дітворі ми розповіли
про особливості роботи
їхніх батьків – праців*
ників Смородинської
дистанції колії регіо*
нальної філії «Південна
залізниця». Усім першачкам вручили набори до школи.
Наші гості були дуже задоволені увагою до себе!

З
А ПІДСУМКАМИ ХХІІІ Всеукраїнської міжгалу*
зевої спартакіади спілчани*залізничники пока*

зали високі результати і вибороли два «золота» з
гирьового спорту (оператор дефектоскопного віз*
ка Покровської дистанції колії регіональної філії
«Донецька залізниця» В.Білицький у ваговій кате*
горії понад 90 кг) та армспорту (старший стрілець
Дніпровського загону воєнізованої охорони регіо*
нальної філії «Придніпровська залізниця» В.Чайка
у ваговій категорії від 80 до 90 кг).

«Срібло» у монтера Київської дистанції колії регіо*
нальної філії «Південно*Західна залізниця» О.Чума*
кова – з гирьового спорту у ваговій категорії до 70 кг
та головного механіка Коростенської дистанції колії

цієї магістралі О.Ничипорчука – з армспорту у ваго*
вій категорії понад 90 кг.

Переможцями у командній та особистих першос*
тях і призерами (друге місце) у змаганнях серед змі*
шаних пар стали наші найкращі тенісисти – оператор
колійних вимірювань Ужгородської дистанції колії
регіональної філії «Львівська залізниця» І.Біров та ін*
структор*методист Одеського ФСК «Локомотив»
В.Андрющенко.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділу соціально*трудових відносин

та побутової роботи Ради профспілки

ФФооттооррееппооррттаажж  ––  
уу  ннаассттууппннооммуу  ннооммеерріі  ««ВВІІССННИИККАА»»

«Класно у батьків на роботі !»

Лілія СУГАК, голова первинки Смородинської
дистанції колії.  ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

6–9 вересня у м. Коблеве Миколаївської області відбувся фіналь
ний етап ХХІІІ Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих
промислової сфери і транспорту, у складі оргкомітету якої працював
перший заступник Голови профспілки О.Мушенок.
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