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«По представлению главного пра,
вового инспектора труда Совета
профсоюза на Донецкой магистрали
Тихона ПРИСЯЖНЮКА бывшему
осмотрщику вагонов вагонного депо
Попасная Н.Дроновой пересмотрен
непрерывный трудовой стаж работы
в отрасли и учтено 5 лет 10 месяцев
работы на Прибалтийской железной
дороге. В результате перерасчета
ежемесячной надбавки за выслугу
лет с 1.01.1993 г. по 1.01.2012 г. ей до,
плачено более 8 тыс. грн.».

В ТЕМУ
«ВІСНИК» получил письмо от
пенсионерки Н.ДРОНОВОЙ:

«Хочу через нашу профсоюзную
газету от всего сердца поблагодарить
главного правового инспектора тру,
да Совета профсоюза на Донецкой
дороге Тихона Николаевича Присяж,
нюка. Благодаря его вмешательству
мне был сделан перерасчет надбавки
за выслугу лет, а председатель проф,
организации депо Коммунарск (с
1 июля т. г. наше ПТО присоединили к
этому вагонному депо) Екатерина
Клименко поспособствовала, чтобы
мне эту надбавку выплатили.
Так я в который раз убедилась, что
наш профсоюз – это очень большая
сила, а профсоюзные работники ни,
когда не остаются равнодушными и
всегда готовы прийти на помощь в
сложной ситуации».

В результаті перевірок дотриман,
ня трудового законодавства право,
вим інспектором праці Ради проф,
спілки на Південній залізниці Андрі�
єм Нечипоренком захищено права
працівників тягової підстанції Ло,
зівської дистанції електропостачан,
ня: змінено з першої на другу групу з
оплати праці, завдяки чому за період
з 1 квітня 2012,го по січень п. р. їм ви,
плачено 12,9 тис. грн.», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Харківського терко�
му профспілки.

ФАКТ

НА АДРЕСУ начальників залізниць,
головних управлінь та управлінь

Укрзалізниці, підприємств, профспілок,
що діють в галузі, та всіх причетних Гене,
ральний директор Укрзалізниці С.БОЛО,
БОЛІН направив  телеграфну вказівку
№ Ц,2/44 від 10.09.2013 р. щодо вико�
ристання робочого часу у відповід�
ності до обсягів виконуваних робіт. У
ній вказано, зокрема, що останнім часом
спостерігається падіння обсягів вантаж,
них перевезень зі значним недоотриман,
ням доходних надходжень для організа,
ції господарської діяльності (найбільше
зменшення вантажообігу спостерігається
у транзитному сполученні). З метою зба,
лансування доходних надходжень з ви,
тратною частиною бюджету галузі у зв'яз,
ку з прогнозованим зменшенням обсягів
перевезень керівництвом залізниць роз,
почато роботу із запровадження заходів
щодо використання робочого часу у від,
повідності до обсягів виконуваних робіт.
Генеральний директор Укрзалізниці
С.Болоболін зобов’язав підлеглих погод,
жувати з ним встановлення режимів не,
повного робочого часу, скороченої три,
валості робочої зміни працівників і здійс,
нювати це із забезпеченням вимог зако,
нодавства України (повний текст теле,
графної вказівки розміщено на сайті
профспілки www.zalp.org.ua).

КОМЕНТАР
Ради профспілки 

ПЕРСПЕКТИВА запровадження не,
повного робочого часу на залізни,

цях не додає оптимізму ні залізнични,
кам, ні Раді профспілки. Проте фінансо,
во,економічне становище у галузі спо,
нукає керівництво залізниць до вжиття
непопулярних заходів. Однак навіть у
цій складній ситуації роботодавці не
повинні порушувати трудове зако�
нодавство, а профспілкові органи
мають забезпечити надійний конт�
роль за дотриманням трудових прав
працівників.

По,перше, телеграфна вказівка Гене,
рального директора Укрзалізниці С.Бо,
лоболіна зобов’язує «забезпечити опти,
мальне використання робочого часу»,
зверніть увагу, «оптимальне», а не
скорочене (п. 1.1).

По,друге, вказівка зобов’язує «вжи�
ти заходів для запобігання просто�
ям, іншим порушенням режиму пра�
ці та відпочинку» (п. 1.2).

По,третє, запровадження неповно�
го робочого часу проводиться з ура�
хуванням обсягів виконуваних робіт,
тобто там, де зменшуються обсяги ро,
боти (п. 2.1).

По,четверте, відпустки без збере�
ження заробітної плати можуть
надаватися працівникам, у яких

суттєво зменшуються обсяги роботи
(п. 2.2). При цьому слід мати на увазі,
що тривалість відпустки без збере�
ження заробітної плати не може пе�
ревищувати 15 календарних днів за
рік.

І останнє: в телеграфній вказівці за,
значено, що запровадження непов�
ного робочого часу можливе лише за
погодженням з Генеральним дирек�
тором Укрзалізниці (п. 3).

Можна зробити висновок, що при
вжитті непопулярних заходів буде за,
стосовано диференційований підхід, і
задіяні вони будуть у разі крайньої не,
обхідності, на чому наголосив Гене,
ральний директор Укрзалізниці С.Боло,
болін на зустрічі 4 вересня п. р. з керів,
ництвом профспілки та головами до,
рожніх профорганізацій.

Захід, що  відбувався 
9—10 вересня, очолювали 
Голова профспілки В.Ткачов 
та його перший заступник
М.Сінчак. 

Фахівці Ради профспілки 
відвідали первинки структурних
підрозділів Сумського,
Смородинського 
і Люботинського вузлів 
Південної залізниці.

Стор. 2

на  Сумщині 

ЦИФРА

подань правових інспек,
торів праці Ради проф,
спілки з 2,4 тис. вимог
щодо усунення порушень
трудового законодавства,
внесених роботодавцям
протягом першого півріч,
чя 2013 року, вже викона,
но. Захищено інтереси
12,4 тис. спілчан.

90%

10 вересня завідувач відділу
організаційної і кадрової робо,
ти О.Гнатюк взяв участь у мо,
лодіжній звітно,виборній кон,
ференції дорожньої профор,
ганізації Південно,Західної за,
лізниці.

11 вересня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні робочої гру,
пи щодо розгляду вимог
профспілки до Уряду і підго,
товки пропозицій на чергове
засідання примирної комісії.

17 вересня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у консультативній
нараді на тему «Підходи до
сплати єдиного соціального
внеску та податку із заробітної
плати», що проводилася СПО
об’єднань профспілок.

17–18 вересня лідер ФПТУ і
профспілки В.Ткачов,  голови
дорожніх і територіальних
профорганізацій взяли участь
у 6,й Регіональній конференції
профспілок транспортників
(стор. 3) і 44,му засіданні ра,
ди Міжнародної конфедерації
профспілок залізничників і
транспортних будівельників.

17 і 18 вересня завідувач і про,
відний фахівець відділу соці,
ально,трудових відносин і по,
бутової роботи О.Мушенок і
Я.Мальський вивчали стан
зайнятості працівників в умо,
вах реформування галузі, від,
повідно, у вагонних депо Муд,
рьона і Батуринське Придніп,
ровської залізниці та Знам’ян,
ка – Одеської.

19 вересня Рада профспілки
провела засідання профсекцій
працівників господарств:

електрифікації та електро,
постачання;

інформаційних технологій;

автоматики, телемеханіки та
зв’язку.

23–25 вересня збірна ко,
манда профспілки взяла
участь у ХІХ Всеукраїнській
міжгалузевій спартакіаді тру,
дящих промислової сфери і
транспорту (подробиці — у
наступному номері).

26 вересня відбулося засідан,
ня президії Ради профспілки,
на якому розглянуто питання
про:

стан зайнятості працівників
підрозділів залізничного
транспорту України в умовах
реформування галузі;

хід виконання постанови
президії Ради профспілки від
2 жовтня 2012 року «Про за,
безпечення трудових прав мо,
лодих членів профспілки заліз,
ничників і транспортних буді,
вельників України»;

участь профспілки залізнич,
ників і транспортних будівель,
ників України у «Тижні дій
МФТ  7–13 жовтня 2013 р.»;

запровадження проектного
підходу до реалізації молодіж,
ної політики профспілки.

27 вересня Голова ФПТУ,
Голова профспілки В.Ткачов
взяв участь у семінарі та звітній
конференції Одеської дорож,
ньої профорганізації.

ПРАЦІВНИКИ апарату Ра,
ди профспілки не лише

вивчали досвід роботи проф,
організацій, але й надавали
практичну допомогу головам
первинок. На низці підпри,
ємств вони провели особис,
тий прийом з питань охорони
праці, дотримання трудового
законодавства, реалізації
норм Галузевої угоди і колдо,
говорів, організації праці і
зарплати.

Результати дводенної робо,
ти було підбито на підсумковій
зустрічі з активом Сумської те,
риторіальної профорганізації
за участі її голови М.Бєльсь,
кої, голови дорожньої проф,
організації Південної магіст,
ралі В.Залозних, начальника
дирекції залізничних переве,
зень О.Ситник, керівництва
профспілки і фахівців Ради.

Голова профспілки В.Тка,
чов поінформував колег
про актуальні питання ро,
боти профспілки, зокрема,
непростий перебіг вирішен,
ня трудового спору між
профспілкою і Кабінетом
Міністрів України, розповів
про зустріч з Генеральним
директором Укрзалізниці
С.Болоболіним, на якій іш,
лося, серед іншого, про еко,
номічний та фінансовий
стан залізниць. Профактив
Сумщини з вуст Голови
профспілки одним з перших
дізнався про продовження
дії Галузевої угоди на
2014–2015 роки, що є запо,
рукою забезпечення гідного
рівня соціальної захище,
ності залізничників у період
реформування залізнично,
го транспорту.

Перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак розпо,
вів про реалізацію соціальних
проектів профспілки, кількос,
ті та якості яких можуть лише
позаздрити інші профспілкові
та громадські організації. Та,
кож він наполіг на необхід,
ності підтримки цих ініціатив
у первинках, активізації усіх
напрямків профспілкової ро,
боти на місцях, зокрема по,
жвавленні інформаційної ді,
яльності. Він нагадав проф,
активу, що президією Ради
профспілки ухвалено Стан,
дарт інформаційної діяльнос,
ті, який регламентує роботу
профорганів різних рівнів у
цьому напрямі і передбачає їх
активну участь у створенні
єдиного інформаційного
простору профспілки. 

Йшлося також про підго,

товку структурних підрозділів
до роботи взимку: контроль
за цим процесом наразі є од,
ним із пріоритетних напрямів
діяльності профкомів.

Фахівці Ради профспілки у
своїх виступах підсумували
результати дводенної робо,
ти в первинках, прокоменту,
вали помилки, недоліки і по,
рушення, які найчастіше зу,
стрічалися під час перевірок,
надали узагальнені поради і
консультації. Зокрема, низка
порад стосувалася організа,
ції праці і зарплати, забезпе,
чення працівників спецодя,
гом, стану охорони праці,
виробничого побуту, укла,
дання і виконання колдого,
ворів, діловодства у первин,
ках, організації профспілко,
вої роботи.

Інф. «ВІСНИКА»

1100 ввеерреесснняя::  під час зустрічі керівництва профспілки та фахівців Ради з профактивом територіальної організації
Фото ААннддррііяя  ЄЄРРММООЛЛЕЕННККАА,, провідного фахівця відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки

День Ради профспілки 

Попри все — надійний контроль і захист 
Навіть у складній ситуації роботодавці 

не повинні порушувати трудові права працівників

Дисконтна
програма

діє!
ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ паса,

жирського вагонного де,
по Бахмач Південно,Західної залізниці однією з перших долучила,
ся до реалізації дисконтної програми профспілки. 
Спілчани задоволені…

Соціальний проект профспілки: відгуки•



2004,й увійшов в історію
профспілки і як спортивний
рік, адже було ухвалено рі,
шення про початок проведен,
ня спартакіад трудових колек,
тивів залізниць.

І Спартакіаду трудових
колективів залізниць, при�
свячену 100�річчю проф�
спілкового руху, Рада
профспілки провела 7–8
серпня у Красному Лимані
(Донецька залізниця).

ДО ТЕМИ. Напередодні, 17–18 липня, в рамках І Спартакіади
було успішно проведено шаховий турнір на кубок Ради
профспілки. Він відбувся в Києві, на базі шахово,шашкового
клубу ДФСТ «Україна» на трьох дошках серед чоловіків і на
одній – серед жінок.

Ось як згадує про ці події безпосередній організатор І Спарта,
кіади, перший заступник Голови профспілки М.СІНЧАК: «Почат,
ком відродження галузевого фізкультурно,спортивного руху
можна вважати проведення у 2004 році з ініціативи Ради проф,
спілки наради з начальниками дорожніх ФСК «Локомотив», на
якій нами було запропоновано провести галузеву Спартакіаду
трудових колективів залізниць і присвятити її 100,річчю проф,
спілкового руху на магістралях України.

Справа в тому, що з 1986 року перестала існувати
Українська Рада ДФСТ «Локомотив», а, відповідно, і
добровільне фізкультурно,спортивне товариство галузі.
З цього ж часу не проводились галузеві спартакіади і
змагання з окремих видів спорту.

Ми вирішили відновити славну традицію і провести
І Спартакіаду в день профспілки, тобто в перші вихідні
серпня.

Начальник спортклубу Донецької залізниці запропо,
нував провести її на спортивних спорудах і стадіоні
станції Красний Лиман. Та це була лише ініціатива
спортсменів, ми не знали думки керівництва залізниці.
Але в цьому питанні нам допоміг голова дорпрофсожу
Донецької залізниці Микола Трохимович Свистунов,
який, заручившись підтримкою керівництва залізниці,
активно включився в підготовчу роботу. Якби не його
активна позиція, І Спартакіада в той час могла і не відбу,
тись»…

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні

Продовження. Початок 
у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;

1—24 (588—611)* 2012 р.;  №9—12,
15,17 (620—623, 626, 628)* 2013 р.
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Далі буде

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/). 

м. Ніжин:
інтернет�магазин A�MAG http://www.a,mag.com.ua – знижка

5 % на електронні годинники, цікаві речі, телефони (смартфони,
планшети), 10 % – на електронні цигарки, 20 % – на послуги фото,
графа.

м. Бахмач:
мережа магазинів «Чиста оселя», вул. Першотравнева, 30 і 45,

вул. Шевченка, 5 – знижка 3 % на продаж побутової хімії та засобів
гігієни.

м. Конотоп:
магазин «Новое время», вул. Братів Радченків, 47 – знижка 5 %

на всі товари – годинники жіночі та чоловічі, настінні, сумки жіночі,
чоловічі, дорожні валізи, шкіргалантерею, портфелі, портмоне, ре,
мінці на годинники, парасолі, рюкзаки туристичні, елементи живлен,
ня – сума яких перевищує 200 грн., крім акційних товарів.

м. Харків:
меблевий магазин «Мебліон», вул. Героїв Праці, 7 (ТРЦ «Кара,

ван», 2,й поверх, відділ МД,21, МД,22) – знижка 5 % на офісні меб,
лі, конференц,столи, кухонні гарнітури, шафи,купе, дивани і крісла
білоруського виробництва, 10 % – на столи,трансформери журналь,
но,обідні.

м. П’ятихатки:
магазин «Радуга», вул. Шевченка, 107 – знижка 5 % на метало,

пластикові вікна, балкони, лоджії, підвіконня, відливи, жалюзі, роле,
ти, металеві двері та решітки.

м. Синельникове:
магазин «Продтовари», вул. Гурджуанська, 2 (ТЦ «Дует») –

знижка 3 % на продовольчі товари, 5 % – на лікеро,горілчані то,
вари.
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НАШІ  НОВІ
ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

З АКТУАЛЬНИМИ питан,
нями діяльності проф,

спілки присутніх ознайомив
перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак, до,
кладно зупинившись на пе,
ребігу колективного трудо,
вого спору з Кабміном, фі,
нансово,економічній ситуа,
ції у галузі, підготовці до ро,
боти структурних підрозділів
взимку, найближчих солі,
дарних профспілкових акці,
ях тощо. Він підкреслив не,
обхідність контролю і безпо,
середньої участі первинних
організацій у зазначеній ро,
боті. Так, головам первинок
запропоновано розглянути
хід підготовки до зими на
засіданнях профкомів із за,
прошенням відповідальних
фахівців, за необхідності –
спеціалістів теркомів. Про
недоліки в організації цієї
роботи, особливо щодо по,
стачання теплого спецодягу і
спецвзуття М.Сінчак попро,
сив інформувати дорпроф,
сожі і Раду профспілки.

Перший заступник Голови
профспілки звернув увагу
колег на необхідності під,
тримки профкомами моло,
діжних ініціатив, активізації
роботи молодіжних рад,
мотивації усвідомленого
профспілкового членства.
Сприяють цьому профспіл,
кові проекти: страхування
працівників від нещасних
випадків і природної смерті
на виробництві, Професій,
ний недержавний пенсійний
фонд «Магістраль», дискон,
тна програма, організація
профспілкової корпоратив,
ної мережі мобільного
зв’язку тощо. Водночас він
підкреслив роль профкомів
у цій роботі. Так, зволікання

окремих первинок з подан,
ням документів зі страхуван,
ня працівників ставить під
загрозу вчасне отримання
спілчанами відповідних ви,
плат.

Злободенне питання за,
безпечення виконання норм
трудового законодавства в
процесі структурних пере,
творень у галузі висвітлив
правовий інспектор праці Ра,
ди профспілки М.Бєльченко.
Зокрема, він розповів, які
норми закону мають врахо,
вувати роботодавці при ре,
організації структурних під,
розділів та на які нормативні
документи спиратимуться
профкоми для захисту прав
працівників у цій ситуації.

На інноваційних проектах
докладно зупинився завіду,
вач відділу організаційної і
кадрової роботи Ради
профспілки О.Гнатюк.

Запитання членів проф,
секцій стосувалися тих
проблем, які не вдається ви,
рішити на місцях. Зокрема,
далеко не всюди до цього
часу вирі,
шено пи,
тання опла,
ти проїзду
працівників
з роз’їзним
характером
роботи, не

завжди правильно здійсню,
ються компенсації за роботу
у шкідливих умовах, вини,
кають у залізничників проб,
леми з отриманням виплат
по медичному страхуванню
тощо. Турбують голів перви,
нок проблеми молоді, яка
часто незацікавлена у роботі
на залізниці. Ставилися пи,
тання щодо забезпечення
залізничників житлом, піль,
гового кредитування тощо.

Втім, як зазначив М.Сін,
чак, багато з питань, які по,
рушували члени секції, за
принципової позиції проф,
комів оперативніше і ефек,
тивніше вирішуються на рів,
ні залізниць і не потребують
втручання Ради профспілки.

З начальниками головних
управлінь Укрзалізниці –
електрифікації та електро,
постачання В.Максимчуком,
автоматики, телемеханіки та
зв’язку В.Басовим та пер,
шим заступником начальни,
ка Главку інформаційних
технологій В.Мішечкіним,
які взяли участь у засіданнях

с е к ц і й ,
профпраців,
ники вели
фахову, хоч
часто й емо,
ційну розмо,
ву, під час
якої порушу,
вали ті пи,
тання органі,
зації роботи,
р е а л і з а ц і ї
т р у д о в и х
прав і соці,
альних га,
рантій пра,
цівників, ви,
рішення яких
без втручан,
ня Укрзаліз,
ниці вбача,
ється їм не,
можливим.

Шановні колеги, друзі!
Вітаю юристів галузі, правових інс,

пекторів праці Ради профспілки із про,
фесійним святом, яке об’єднує всіх,
хто стоїть на сторожі законності.

Ви міцно тримаєте авторитет галузі і
профспілки.

Маю право також стверджувати, що
спілчани неодноразово переконалися
у своєчасній допомозі наших правових
інспекторів праці завдяки їх принци,
повій позиції щодо захисту інтересів
трудящих.

Бажаю всім вам, дорогі друзі, но,
вих професійних здобутків, міцного
здоров’я, добробуту і злагоди у ро,
динах.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок 

транспортників України,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Фахова  розмова
Засідання одразу трьох професійних секцій Ради
профспілки відбулося 19 вересня. Працівники
автоматики, телемеханіки, зв’язку, електрифікації та
електропостачання і господарства інформаційних техно,
логій обговорювали нагальні проблеми.

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

С ПОЧАТКУ, якщо відверто,
наші працівники з пересто,

рогою ставилися до цього про,
екту, та згодом всі дисконтні
картки було роздано, а бажаю,
чих їх отримати все прибувало!

І це зрозуміло, адже спілчани
переконалися, що заощаджу,
ють свої кошти, отримуючи
знижки на товари і послуги в ап,
теках, піцеріях, кафе, магазинах
– будівельних, господарчих,
дитячих, продуктових тощо.
Тож тепер, відчувши реальні пе,
реваги, вони з вдячністю відгу,
куються про нову соціальну
програму нашої профспілки.

Зараз профком забезпечив

дисконтними
картками всіх
бажаючих де,
повчан, а в
подальшому
плануємо за,
лучити до
програми і
пенсіонерів –
членів проф,
спілки.

Триває ро,
бота над роз,
ш и р е н н я м
мережі парт,
нерів. Так,
профлідерами за сприяння
Конотопського теркому в на,
шому місті укладено сім дого,
ворів на співпрацю з підпри,

ємцями в різних сферах
торгівлі.

Анжела РОЖНОВА,
голова профорганізації 
вагонного депо Бахмач

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«По результатам совместной про,
верки ведущего специалиста по орга,
низации и нормированию труда Де,
бальцевского теркома Ирины Маме�
довой и правового инспектора труда
Совета профсоюза на Донецкой доро,
ге Дмитрия Еня в Штеровской ди,
станции пути 12 монтерам пути дона,
числено 848 грн. за сверхурочную ра,
боту в «окно» в мае т. г., еще двум
учтено время следования от постоян,
ного места сбора к месту выполнения
работ за пределами рабочей смены и
выплачено 254 грн. Шестерым води,
телям автотранспортных средств и
бригад несъемных дрезин доначисле,
но 537 грн. за время прохождения ме,
дицинского пред, и послерейсового
осмотров. Сторожу дистанции допла,
чено 21 грн. за 4 часа недоработки
(простоя) в апреле 2013,го.

За отчетный период с июля 2011,го
по сентябрь т. г., – проинформировал
ПРЕСС�ЦЕНТР Дебальцевского тер�
кома профсоюза, – защищены права
1608 железнодорожников региона, им
возвращено незаконно удержанных
или недоначисленных 497,5 тыс. грн.».

8 жовтня — День юриста
ДАТА

2004 р.
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Дисконтна  програма  діє!
ФАКТ
Конотопський терком
профспілки видав
5500 дисконтних кар,
ток для спілчан.

Укладено 26 договорів
на 34 торгових об’єк,
тах. Робота в цьому на,
прямку продовжується.

ЦИФРА

юридичних консультацій на,
дано спілчанам правовими
інспекторами праці Ради
профспілки протягом першо,
го півріччя 2013,го. Розгляну,
то 161 письмове звернення
членів профспілки.

5000

У профсекціях Ради профспілки•

Текст і фото 
ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ,,  провідного фахівця відділу інформації Ради профспілки
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П О ИТОГАМ комплексной
проверки соблюдения

норм и правил электробезо,
пасности в структурных под,
разделениях Ясиноватской
дирекции железнодорожных
перевозок за шесть месяцев
нынешнего года допущено
шесть случаев производствен,
ного травматизма (против
двух – за аналогичный период
прошлого). Основной их при,
чиной стало невыполнение
требований нормативных до,
кументов по охране труда –
как работниками, так и руко,
водителями.

За этот период проведено
39 проверок, в том числе одна

– совместно с руководством
дирекции и четыре – с органа,
ми ведомственного контроля
по охране труда. По их резуль,
татам руководителям выдано
13 представлений, в которых
указано 191 нарушение. Из,за
несоблюдения норм и правил
безопасности к некоторым ру,
ководителям были предъявле,
ны требования о прекращении
эксплуатации шести цехов и
производственных участков,
20 единиц механизмов, обо,
рудования и других средств
производства.

Алексей НАЙДЕНКО,
технический инспектор труда

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге
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КОНОТОП

ТЕРКОМОМ профспілки спілчанам ви,
дано 449 путівок на лікування і відпо,

чинок в оздоровчі заклади та санаторії:
«Хмільник», «Трускавець», «Моршин»,
«Свалява», «Жовтень», «Променистий» та
інші пансіонати Криму.

У дитячих оздоровницях «Проме,
нистий», «Зорька» та інших відпочили
986 дітлахів.

У лікарнях Клубівки і «Хмільник»
Південно,Західної залізниці підлікува,
лись по 35 пенсіонерів, а в пансіонаті
«Променистий» – 86.

Через турбюро теркому придбано
184 сімейні путівки для залізничників з
дітьми. 

СУМИ

У ДИТЯЧІЙ оздоровниці «Орлятко»
за три зміни влітку відпочили і на,

брались сил 668 дітей з Сумської,
Харківської, Полтавської областей,
Києва. Вперше сюди завітали школярі
з Ізюмського та Борівського районів
Харківщини.

Особливим став день закриття сезо,
ну, на який прибули керівники струк,
турних підрозділів та голови первинок
Сумського регіону, а також батьки від,
почиваючих. Урочисто провели у до,
росле життя юнаків і дівчат, яким ви,
повнилося 18, а також вручили симво,
лічні значки тим, хто вперше приїхав
до оздоровниці. Усіх присутніх пораду,
вали концерт і феєрверк.

Проверки
дисциплинируют

Створюється 
галузева тристороння

соціально-економічна рада
Мінінфраструктури

НА ЗАСІДАННІ представників одинадцяти ре,
презентативних профспілок транспортників

України, що відбулося 5 вересня, ухвалено рішен,
ня про підтримку ініціативи Міністерства інфра,
структури щодо формування галузевої тристорон,
ньої соціально,економічної ради міністерства та
пропозиції стосовно чисельності представників від
кожної сторони соціального діалогу – по сім осіб.

Затверджено персональний склад профспілко,
вої сторони галузевої соціально,економічної ради
Мінінфраструктури, до якого увійшли: В.Ткачов –
голова ФПТУ, Голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників України; О.Хмарний
– голова профспілки працівників автомобільного
транспорту та шляхового господарства України;
В.Зайков – голова профспілки працівників морсь,
кого транспорту «Одеського морського порту»;
М.Козич – заступник голови профспілки авіапра,
цівників України; М.Кірєєв – голова профспілки
робітників морського транспорту України; М.Ста,
родуб – голова профспілки працівників зв’язку
України;  В.Бабич – заступник голови Української
профспілки працівників річкового транспорту.

Співголовою галузевої тристоронньої соціаль,
но,економічної ради міністерства обрано В.Ткачо,
ва, заступником – О.Хмарного. В.Ткачову доруче,
но підписати протокол і внести рішення засідання
до Мінінфраструктури для формування галузевої
тристоронньої соціально,економічної ради.

В интересах 
профсоюзов

транспортников
В БАТУМИ (Грузия) 17–18 сентября проходила VI

региональная Конференция профсоюзов
транспортников, в которой приняли участие лидер
ФПТУ и профсоюза В.Ткачев, председатели дор,
профсожей и теркомов.

Делегаты от более 30 профсоюзов и объедине,
ний 14 стран с участием председателя дирекции
Совета по железнодорожному транспорту госу,
дарств – участников Содружества П.Кучеренко,
представителей Международной организации
труда, Всеобщей конфедерации профсоюзов и
других влиятельных международных организаций
обсудили развитие социального диалога и проф,
союзного движения на транспорте.

Новый генеральный секретарь Международной
федерации транспортников С.Коттон, неоднократ,
но заявлявший о необходимости более тесного со,
трудничества и намерении МФТ сделать приори,
тетным направлением своей деятельности совмес,
тную работу в регионе, направил на конференцию
представительную делегацию. А генеральный сек,
ретарь Европейской федерации транспортников
Э.Чагас лично приветствовал участников форума и
высказал предложения по развитию дальнейшего
взаимодействия транспортных профсоюзов стран
Евросоюза и СНГ.

Принято ряд резолюций, нацеленных на акти,
визацию деятельности и взаимодействия проф,
союзов транспортников, в том числе и по инициа,
тиве нашего профсоюза – о совместных ежегод,
ных действиях 7 октября профсоюзов транспорт,
ников стран СНГ, Балтии и Грузии за достойный
труд.

За гідну 
та безпечну працю

ТРАДИЦІЙНО, 7 жовтня відбудеться Всесвітній
день дій профспілок за гідну працю, а

7–11 жовтня триватиме «Тиждень дій Міжнарод,
ної федерації транспортників».

Наша профспілка як член МФТ візьме активну
участь у цих міжнародних солідарних акціях, які
цьогоріч збіглися у часі. Тиждень дій залізнични,
ків, до речі, проходитиме під нашим традиційним
гаслом «Головне – безпека!».

До заходів долучаться профорганізації всіх рів,
нів, про що докладніше «ВІСНИК» розповість у на,
ступних номерах.

Від номера
до номера•

ОТМЕЧЕНО, что вновь активизи,
ровалась работа по оптимиза,

ции штата без предоставления
профкомам технико,экономичес,
ких обоснований, мероприятий по
трудоустройству высвобождаемых
работников в соответствии с их ква,
лификацией и образованием. По
устным распоряжениям руководи,
телей отраслевых служб и структур,
ных подразделений работников вы,
нуждают подавать заявления о пре,
доставлении отпусков без сохране,
ния зарплаты и переводе на сокра,

щенную рабочую неделю. В связи с
этим дорпрофсож обратился к ру,
ководству Укрзализныци с предло,
жением урегулировать вопросы
плановых показателей по труду с
учетом нормативной численности
работающих и не допускать неспра,
ведливости к ним.

Правовой инспекцией труда Со,
вета профсоюза выявлен ряд нару,
шений в луганских строительно,
монтажном эксплуатационном
управлении и дистанции пути. Так,
в СМЭУ не соблюдается порядок

перевода работников на другую ра,
боту, привлечения к дисциплинар,
ной ответственности, предоставле,
ния отпусков инвалидам 2,й и 3,й
групп, а также планирование, учет
и оплата рабочего времени смен,
ных работников. В дистанции пути
не ведется журнал передачи смен,
есть нарушения в составлении гра,
фиков работы и проведении техни,
ческого обучения сменных работ,
ников, привлечении к дисципли,
нарной ответственности. 

Как показали повторные провер,

ки, ситуация с выполнением зако,
нодательства о труде осталась на
прежнем уровне...

Президиум теркома обязал руко,
водителей структурных подразде,
лений устранить нарушения трудо,
вого законодательства.

Не теряет для железнодорожни,
ков остроты и жилищный вопрос.
Комиссия дороги принимает к рас,
смотрению заявления о предостав,
лении беспроцентных ссуд, но
окончательное решение об их вы,
делении выносится только после
поступления официального доку,
мента об утверждении финансово,
го плана дороги на 2013 год.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Луганского теркома профсоюза

УПРЕДИТЬ лучше  ИСПРАВИТЬ

ЗА ПЕРВЫЕ шесть месяцев года
социальные гарантии работни,

ков и ветеранов отрасли, помощь
медицинским и учебным заведе,
ниям «стоили» свыше 148 млн грн.,
что на 3 млн грн. больше аналогич,
ного периода 2012,го. Начальник
службы организации труда, зара,
ботной платы и структур управле,
ния дороги Т.Долгополова и пред,
седатель дорпрофсожа А.Букреев
рассказали, на что же израсходо,
ваны эти немалые средства. В част,
ности, ремонт оздоровительных
учреждений к летнему сезону обо,
шелся более чем в 5 млн грн., ком,
плексные мероприятия по охране
труда при плане 15 млн грн. – в
20,5 млн грн. (на 36 % больше), а
материальная помощь ветеранам
дороги – 2,2 млн грн. Кроме того, в
первом полугодии внедрено
63 объекта новой техники, повы,
сили квалификацию 803 специа,
листа и более 2,5 тыс. тружеников
массовых профессий. Бытовым
топливом на льготных условиях

обеспечены 918 нуждающихся. В
здравницах дороги отдохнули поч,
ти 7,5 тыс. тружеников, 2,9 тыс. де,
тей железнодорожников и 776 ве,
теранов, а за 8 месяцев года более
тысячи работников получили
льготные лечебные путевки в сана,
тории.

По данным на 1 июля, полисы
добровольного медицинского стра,
хования имеют 92 % железнодо,
рожников и более 33 тыс. неработа,
ющих пенсионеров.

Администрация и дорпрофсож
работают над расширением соци,
альных гарантий железнодорожни,
ков. Например, новая редакция со,
ответствующего пункта колдоговора
предусматривает оплату за дни
участия в художественной самодея,
тельности, спортивных соревнова,
ниях, подготовке к соревнованиям
государственного уровня и Укрза,

лизныци с учетом времени проезда
по Украине.

Вместе с тем вскрывались и не
красящие приднепровцев недостат,
ки, в том числе такие хронические,
как несвоевременное обеспечение
работников в полном объеме спец,
одеждой, спецобувью, некоторыми
другими индивидуальными средст,
вами защиты, хозяйственным мы,
лом, потребность в котором удов,
летворена всего на 85 %. Кроме то,
го, в ряде структурных подразделе,
ний выявлены нарушения в начис,
лении и выплате отпускных, учете
рабочего времени, соблюдении
правил и норм трудовой и техноло,
гической дисциплины.

На вопросы профактивистов от,
ветил начальник Приднепровской
дороги И.Гладких, отметив, что пе,
ред коллективом в нынешнем и сле,
дующем годах стоят сложные, от,

ветственные задачи – производст,
венные и социальные. Так, в бли,
жайшие несколько лет планируется
преобразить евпаторийский панси,
онат им. Ю. А. Гагарина, в котором
будет бассейн с подогревом воды.
Таким образом для железнодорож,
ников и членов их семей здесь бу,
дут созданы условия оздоравли,
ваться круглый год. А нынешней
осенью продолжается ремонт шес,
того корпуса, столовой, стадиона.

Президиум дорпрофсожа реко,
мендовал начальникам структур,
ных подразделений и служб дороги
в период осеннего осмотра самое
пристальное внимание уделить со,
стоянию охраны труда, готовности
производственных и санитарно,бы,
товых помещений к работе в пред,
стоящий зимний период.

Юрий ШВАЙКО, внештатный
корреспондент «ВІСНИКА»

Исправить нарушения и недостатки в реализации колдоговорных обязательств и упредить 
их появление в дальнейшем – об этом шла речь на расширенном заседании президиума

Луганского теркома профсоюза при обсуждении выполнения колдоговора дороги
в структурных подразделениях региона по итогам первого полугодия 2013 года

Пакет гарантий приумножен…
Спад объема грузовых перевозок в первом полугодии 2013,го практически 

не отразился на выполнении обязательств колдоговора Приднепровской магистрали. 
И это, безусловно, главная особенность партнерства администрации и дорпрофсожа

Донецька 4146,4 3969,9
Львівська 4193,9 3663,1
Одеська 4321,9 3952,1
Південна 4215,7 3 9 7 1 , 1
Південно,Західна 4161,6 4052,6
Придніпровська 4198,0 3908,2
По залізницях 4202,1 3922,3 

Залізниця З початку
2013 рокуСерпень

Середня  заробітна
плата працівників (грн.)

ЦЬОГО ЛІТА шість випус,
кників вищого профе,

сійного училища № 4 влили,
ся до великої родини екс,
плуатаційно,ремонтного де,
по Конотоп, пов’язавши своє
життя з професією оглядача,
ремонтника вагонів. Після
навчання та проходження у
нас виробничої практики во,
ни розуміють, яка відпові,
дальна їхня робота.

Символічно, що новачки
відзначили з колективом 80,
річний ювілей з дня заснування
підприємства: урочистий
прийом відбувся біля обеліску
залізничникам, загиблим в ро,
ки Великої Вітчизняної війни.
Молодих працівників прийня,
то також до лав нашої проф,
спілки, їм вручено профспілко,
ві квитки, пам’ятки про соці,
альні проекти профспілки, а
також ліхтарі – невід’ємний ін,
струмент для роботи в негоду
та вночі – від керівництва депо.

Юрій ШИШ,
голова профорганізації 

експлуатаційно,ремонтного
вагонного депо Конотоп

Не було забуто і тих, 
хто все літо дбав 

про дітлахів: 
всіх працівників 

«Орлятка» нагороджено
грамотами, дипломами 

та подяками

Фото надано 
ппрреесс--ццееннттрроомм  ССууммссььккооггоо

ттееррккооммуу  ппррооффссппііллккии

Зміні —
зелене світло

Пам’ятна мить…
Фото РРууссллааннаа  ДДВВООЙЙННООССАА,,

інженера депо

Марія БЄЛЬСЬКА, голова Сумської територіальної профорганізації

ПРЕС�ЦЕНТР 
Конотопського теркому

профспілки

Літо — 2013: підсумки

ЦИФРА

структурних підрозділів і підприємств
залізничного транспорту перевірено
технічними інспекторами праці Ради
профспілки протягом першого півріччя
2013,го. 

Розглянуто 364 письмових та усних
звернення спілчан з питань охорони
праці і 331 з них вирішено позитивно.

459

Індекс споживчих цін у серпні — 99,3 %, з по,
чатку року — 99,4 %.

Інформацію підготовлено за даними управ,
ління статистики Укрзалізниці відділом еко,
номічної роботи, організації праці і зарплати
Ради профспілки.



ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ IV от,
четно,выборной молодеж,

ной конференции дорожной
профорганизации Донецкой
магистрали «экзамен на зре,
лость» сдавал молодежный со,
вет во главе с М.Нейрановским
– помощником машиниста ло,
комотивного депо Ясиноватая,
Западное.

На счету нашей молодежи
немало добрых дел: развитие
наставничества и волонтерско,
го движения, помощь ветера,

нам, малообеспеченным се,
мьям, участие в производст,
венных процессах, особенно по
вопросам охраны труда. Актив,
ны молодые члены профсоюза
и во время проведения «Дней
трудового права»: поднимают
актуальные вопросы, касающи,
еся оплаты труда, аттестации
молодых специалистов, при,
влечения к работе в выходные
дни и др.

В выступлениях делегатов
звучали и тревожные нотки: их,

в первую очередь, волнует низ,
кий уровень зарплаты, необес,
печенность жильем, и, как
следствие, высокая текучесть
кадров среди молодых работ,
ников. На все прозвучавшие
вопросы дали ответы первый
заместитель начальника доро,
ги – главный инженер А.Скуб,
ченко, заместитель начальника
дороги по экономическим во,
просам С.Шаповалов и предсе,
датель дорожной профоргани,
зации В.Бубняк.

Председателем моло,
дежного совета вновь
избран М.Нейранов,
ский.

Валентина 
ГАЙДУК,

заведующая отделом
дорпрофсожа 

Донецкой  дороги

ПО ИНИЦИАТИВЕ молодеж,
ного совета профком Ни,

китовской дистанции пути ор,
ганизовал для работников и
членов их семей поездку вы,
ходного дня на турбазу «Маяк»
в живописной местности на

Северском Донце близ стан,
ции Брусино. 

Все удалось на славу: кон,
курсы, песни, танцы, спор,
тивные состязания, соревно,

вание на приготовление луч,
шего шашлыка, дискотека, а
еще – катание на лодках, ка,
тамаранах и, конечно же,
рыбалка!

А НА ПЕНСИИ ветеран локомотив,
ного депо Конотоп с увлечением

занимается любимым хобби… И, глядя
на разнообразную коллекцию поде,
лок, удивляешься таланту, мастерству
и фантазии: из простых, казалось бы,
кусочков ткани мастерит такие чуд,
ные, забавные фигурки.

Работы В.Яценко не раз представля,
лись на выставках народных умель,
цев, получая одобрение за неповтори,
мость и художественное оформление.
Много поделок остается дома, но еще

больше Валентина Александровна пе,
редает в добрые руки: радует ими ма,
лышей в детсаду, больнице, интерна,
те № 1, дарит совету ветеранов нашей
дирекции и своим многочисленным
друзьям. Только жизнерадостный и
отзывчивый человек может создавать
такие «солнечные» произведения!

Светлана АСЕЕВА, заместитель
председателя Конотопского

регионального совета ветеранов
Фото ННааттааллььии  ММААРРЧЧЕЕННККОО,,

оператора локомотивного 
депо Конотоп
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защитных лесонасаждений,
Гавриил Иванович 20 лет ра,
ботал здесь в должности на,
чальника участка Одесса,
Сортировочная на колосов,
ском направлении.

Он не только добросовест,
но создавал и укреплял
вместе с коллегами «зеленый
щит» дороги, но и всегда
стремился быть в центре об,
щественной жизни. 

Внимательным отноше,
нием к людям и активнос,
тью в отстаивании их инте,
ресов заслужил почет и ува,
жение: с 1977 по 1987 годы
возглавлял профком ди,
станции, пока не стал ее на,
чальником. Однако с проф,
активом тесную связь не ра,
зорвал, продолжая сотруд,
ничать на пользу коллекти,
ва. И работники всегда чув,

ствовали себя сплоченной
командой – не только в ра,
бочее время, но и на досуге.
Г.Жосан может рассказать
много интересного о том,
как проводились субботни,
ки, организовывались поез,
дки во все уголки бывшего
Союза, а еще о том, как
вдоль железной дороги ра,
ботники дистанций защит,
ных лесонасаждений выра,
щивали… цветы.

Став пенсионером, Гаври,
ил  Иванович продолжал
трудиться, и только недавно
уволился… на заслуженный
отдых!

Оксана 
КРИЖАНОВСКАЯ, 

внештатный корреспондент
«ВІСНИКА»

Фото 
ГГааллиинныы  ППЕЕРРХХААЛЛЮЮКК,,

ведущего специалиста
орготдела 

Одесского дорпрофсожа

Читайте в следующем номере...
«Встреча… с легендой»
Молодые активисты проведали ветерана труда и
профсоюза, единственную из бывших работников
Иловайской дистанции сигнализации и связи остав,
шуюся в живых участницу боевых действий Гали,
ну Петровну Лодатко. Как всегда приветливая, акку,
ратная, она радушно приняла гостей…

Отдых  удался

ІІІІ     ппппрррроооо    ссссппппоооорррртттт…………
«В ІДЗНАЧАТИ День фізкультур,

ника – давня традиція колекти,
ву Київського електровагоноремонт,
ного заводу. Ось і цьогоріч, незважаю,
чи на скруту, адміністрація і профком
вирішили: спортивному святу – бути, і
провели турнір з міні,футболу, на який
запросили інші команди.

У змаганнях взяли також участь
збірні з локомотивного депо Фастів,
Укрзалізниці та Міністерства інфра,
структури. Переможці – господарі, які
в фіналі обіграли команду Укрзаліз,
ниці. А кращим гравцем визнано май,
стра електромашинного цеху КЕВРЗ
Ю.Дворського, з десяти забитих у во,
рота суперників м’ячів він був авто,
ром шести.

Ірина РОЗАНОВА, контролер,
приймальник, голова цехкому

відділу технічного контролю КЕВРЗ

Готовимся к IV Форуму молодежи профсоюза •

ЗІБРАВШИСЬ на семінарі, активісти
ветеранського руху Сумської ди,

рекції Південної залізниці обговори,
ли багато важливих питань своєї ро,
боти, відзначивши, що завдяки по,
розумінню між керівництвом дирек,
ції, теркому профспілки та вете,
ранськими організаціями більшість
нагальних проблем все ж таки вда,
ється вирішувати позитивно. 

Пенсіонери не почуваються забути,
ми: беруть участь у громадському житті

своїх підприємств, отримують привітан,
ня і подарунки до свят, матеріальну до,
помогу, путівки на оздоровлення, а хво,
рих та одиноких відвідують активісти.

Окреслено пріоритети, за якими ра,
ди ветеранів мають намір продовжу,
вати роботу. Зокрема, відзначено ак,
тивну участь в дорожніх оглядах,кон,
курсах на кращі музей та первинну ве,
теранську організацію магістралі, об,

лаштування кімнат бойової і трудової
слави, створення «Книги Пам’яті». Ді,
ють клуби ветеранів, де проходять зу,
стрічі, сюди, до речі, передплачуються
періодичні видання, у тому числі й на,
ша профспілкова газета, яку усі із за,
доволенням читають і жваво обгово,
рюють публікації «ВІСНИКА». 

Після семінару учасники відвідали
станцію і музей ім. Василя Несвіта.

ФФооттоо  ааввттоорраа

Д ЕТВОРА Харцызского приюта всег,
да с нетерпением ждет встреч с же,

лезнодорожниками, которые по иници,
ативе молодежного совета Иловайской
дистанции сигнализации и связи стали
здесь частыми гостями.

Вот и очередной выходной решили
посвятить нашим маленьким друзьям,
лишенным родительской опеки. Моло,
дежный совет и комиссия профкома по
культурно,массовой работе подготови,
ли для них игровую программу с эле,
ментами обучения безопасному пове,
дению на железнодорожном транспор,
те. Нас поддержали коллеги, присоеди,
нившись к сбору вещей и средств для
покупки ребятишкам комнатных тапо,
чек и носков, а профком приобрел спорт,
инвентарь, игрушки, сок и фрукты. 

Приятно, что сердечное участие в
этом добром деле проявила хозяйка
магазина «Ивушка» Н.Куштян: узнав,
для кого мы все покупаем, она не толь,
ко сделала скидку, но и сама пожертво,
вала детдому одежду и обувь. Так что
круг друзей малышей расширяется.

Кристина ПРОСАНДЕЕВА,
электромеханик, заместитель

председателя молодежного совета
первички Иловайской 

дистанции сигнализации и связи

«Печенежское 
поле — 2013»

НА БЕРЕГУ Печенежского водохрани,
лища, что в Харьковской области,

прошел традиционный этно,художест,
венный фестиваль, в котором приняли
участие не только популярные группы,
исполнители и актеры, но и самодея,
тельные коллективы, мастера народно,
го творчества из разных уголков Украи,
ны. Здесь было что посмотреть!

Среди гостей этнофестиваля – нема,
ло железнодорожников, один из них, к
примеру, работник ремонтного вагон,
ного депо А.Петренко, возглавляющий
союз художников и мастеров Купянщи,
ны. Он собрал истинные народные та,
ланты – железнодорожников А.Паля,
ницу, Г.Сахно, В.Шейкину, Г.Финько…
Около их творений всегда масса почи,
тателей. Кстати, одну из своих работ
А.ПЕТРЕНКО подарил любимому на,
родному артисту Б.БЕНЮКУ (на снимке).

Добрые  дела
притягивают

66660000    ллллеееетттт        вввв        ппппррррооооффффссссооооююююззззееее

«Ми працюємо…»

Вот и настало время
подводить итоги
выполненных за два
года дел, намечать
планы на будущее …

ЦИФРА
– таков охват профчлен,
ством среди молодых ра,
ботников, студентов и
учащихся. В дорожной 

профорганизации более 13 тыс. ра,
ботников до 28 лет и почти 5,7 тыс.
студенческой и учащейся молодежи.

100%

ФФооттоо  ппррееддооссттааввллеенноо ддооррппррооффссоожжеемм

Досуг•

Крепкая  команда

Текст и фото Василия ВЕРБИЦКОГО,
общественного корреспондента

«ВІСНИКА»

ППееррееммоожжцціі……
Фото ЮЮллііїї  ККААЧЧУУЛЛИИ,,

громадського кореспондента
«ВІСНИКА»

Римма ШНАЙДЕР, дежурная по переезду, 
председатель молодежного совета Никитовской дистанции пути

Люди и судьбы•
50,е годы прошлого века: как давно это было, и как быстро бежит время... 
«Вроде еще вчера был юным, только начинающим жить», – 
вспоминает отметивший 75,летие Почетный железнодорожник, 
ветеран труда и профсоюза Г. И. ЖОСАН. 
У него побывали гости, и он с гордостью показал им профсоюзный билет...

ВСТУПИЛ в профсоюз ра,
бочих железнодорожно,

го транспорта 60 лет назад, в
1953,м, когда был зачислен в
Вознесенскую лесную школу.
После была работа лесником
Котовского производствен,
ного участка, учеба в техни,
куме, а с 1967,го, после соз,
дания Одесской дистанции

1 октября — День ветерана, Международный день людей преклонного возраста

На радость 
всем и каждому

За готовность прийти на
помощь в сложной ситуации,
понимание и поддержку
В.ЯЦЕНКО неоднократно
избирали членом профкома,
женсовета, а молодежь ценит
то, с какой щедростю она
делилась знаниями, опытом...

Віктор КАРТАВИЙ, ветеран, колишній заступник голови 
Сумської територіальної профорганізації


