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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

25 вересня завідувач відділу
організаційної і кадрової ро(
боти О.Гнатюк взяв участь в
установчій конференції зі
створення об’єднаної про(
форганізації філії «Енерго(
ремтранс» ПАТ.

25–27 вересня провідний
спеціаліст відділу економіч(
ної роботи, організації праці
і заробітної плати О.Булавін
вивчала питання обліку та
оплати робочого часу пра(
цівників Харківського та
Полтавського територіаль(
них управлінь філії «Центр
будівельно(монтажних робіт
та експлуатації будівель та
споруд», 27 вересня взяла
участь у семінарі для
профактивістів філії «Центр з
ремонту та експлуатації ко(
лійних машин» ПАТ.

27 вересня відбулося засі(
дання президії Ради проф(
спілки (стор. 1).

2 жовтня проведено інфор(
маційний день для профакти(
ву із використанням системи
веб(конференцій профспілки
(стор. 2).

З метою врахування прав та
інтересів працівників, недо(

пущення звуження гарантованих
Конституцією України прав і сво(
бод в сфері пенсійного забезпе(
чення та запобігання можливим
негативним наслідкам для без(
пеки громадян, що користуються
послугами залізничного транс(
порту та інших галузей економі(
ки, мають бути невідкладно ви(
рішені дві проблеми:

1) відновлення права до�
строкового виходу на пенсію
особам, які на момент на�
брання чинності Закону Укра�
їни «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів
України щодо підвищення
пенсій» від 03.10.2017 р.,
№ 2148�VIII, працювали на
посадах (роботах), які давали
право на пенсію за вислугу

років, але не мали тоді або не
мають зараз повної вислуги
років;

2) запровадження обов’яз�
кової участі у накопичуваль�
ній професійній пенсійній
програмі (через професійні
або корпоративні недержавні
пенсійні фонди) осіб молодше
35 років, які працюють на під�
приємствах, в організаціях і
установах залізничного
транспорту, цивільної авіації,
охорони здоров’я та інших га�
лузей економіки на роботах,
виконання яких призводить
до втрати професійної праце�
здатності або придатності до
настання віку, що дає право
на пенсію за віком, за Перелі�
ком таких посад (робіт), за�
твердженим Кабінетом Мініс�
трів України

З
ГІДНО із Постановою Кабінету Міністрів від
12 жовтня 1992 р. № 583, до професій і посад ро(

бітників локомотивних бригад і окремих категорій
працівників, які безпосередньо здійснюють організа(
цію перевезень і забезпечують безпеку руху на заліз(
ничному транспорті та в метрополітенах і користува(
лися правом на пенсію за вислугу років, зокрема
належать:

бригадири магістральних залізниць, зайняті на поточ(
ному утриманні, ремонті колій та штучних споруд на
дільницях з інтенсивним рухом поїздів,
електромонтери і електромеханіки контактної ме(
режі магістральних залізниць,
майстри (шляхові, мостові, тунельні) магістральних за(
лізниць, зайняті на поточному утриманні, ремонті колій
і штучних споруд на дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
машиністи автомотрис і мотовозів,
машиністи і помічники машиністів паровозів і паро(
вих кранів на залізничному ходу,
машиністи і помічники машиністів тепловозів,
машиністи і помічники машиністів електровозів,
машиністи і помічники машиністів дизель(поїздів,
машиністи і помічники машиністів електропоїздів
(секцій),
машиністи(інструктори локомотивних бригад,
механіки рефрижераторних поїздів (секцій),

монтери колії магістральних залізниць, зайняті
на поточному утриманні, ремонті колій і штуч(
них споруд на дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
оглядачі вагонів магістральних залізниць, зайняті
на пунктах технічного (технічного і комерційного)
обслуговування вагонів станцій позакласних, 1 та 2
класу,
оглядачі(ремонтники вагонів магістральних заліз(
ниць, зайняті на пунктах технічного (технічного і ко(
мерційного) обслуговування вагонів станцій поза(
класних, 1 та 2 класу,
поїзні диспетчери і старші поїзні диспетчери,
регулювальники швидкості руху вагонів, 
ремонтники штучних споруд магістральних заліз(
ниць на дільницях з інтенсивним рухом поїздів,
складачі поїздів,
слюсарі по ремонту рухомого складу магістральних
залізниць, зайняті на пунктах технічного (технічного
і комерційного) обслуговування вагонів станцій
позакласних, 1 та 2 класу,
чергові по станціях позакласних і 1 класу, зайняті
прийманням, відправленням і пропусканням поїз(
дів на дільницях магістральних залізниць з особли(
во інтенсивним рухом,
чергові та оператори сортувальних гірок на станціях
позакласних і 1 класу тощо.

ПОВЕРНЕМО  вкрадені  пенсії 
за  вислугу  років  РАЗОМ!

Підтримайте петицію!

Рада профспілки звернулася до дорожніх, територіальних,
об’єднаних комітетів профспілки, профкомів первинок, Асоціації
та дорожніх рад ветеранів війни і  праці, а також до Федерації
профспілок транспортників України, Федерації профспілок Укра(
їни підтримати цю важливу ініціативу.

Звертаємось до колег(профпрацівників з проханням посили(
ти інформаційно(роз’яснювальну роботу серед спілчан, активі(
зувати заходи щодо ефективності наочної агітації, щодня моні(
торити ситуацію з підписанням петиції.

Спілчани, підтримаймо петицію, не залишаймося бай�
дужими! Адже тільки разом, об’єднавшись, можна досягти
мети і повернути можливість отримувати пенсію за вислугу ро(
ків та відстояти не тільки свої, а й права наступних поколінь!

Порушено гарантоване Конституцією України право
громадян на пенсію за вислугу років, яких тільки серед
залізничників більш як 43 тисячі працівників.

Всупереч категоричній позиції профспілки, викладеній
в численних листах та зверненнях до Президента Украї�
ни, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів Украї�
ни, ганебний закон було прийнято.

На сайті електронних петицій КМУ
розміщено петицію №41/001868�18еп ДО  УВАГИ!

«

«

Із петиції «Про пенсійне забезпечення 
працівників, які раніше користувалися правом 
на пенсію за вислугу років»

Зареєструйтеся!  

Підпишіть  петицію!  

Ваш  голос — ВАЖЛИВИЙ!

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

Про оздоровлення та інші питання…
27 вересня п. р.

відбулося чергове
засідання президії
Ради профспілки,
на якому розгля(
нуто низку важли(
вих питань.

На засідання
було запрошено
директора з уп(
равління персона(
лом та соціальної
політики ПАТ
«Укрзалізниця»
Є.Козака, а також
керівника проекту
управління со(
ціальної політики
О.Баркову.

У
ПРЕЗЕНТОВАНОМУ
Є.Козаком проекті кор(

поративного замовлення на
санаторно(курортне ліку(
вання, оздоровлення та від(
починок представлено
основні джерела фінансу(
вання оздоровчого сезону
на наступний рік, з ураху(
ванням пропозицій проф(
спілки. Також він зазначив,
що впровадження проекту
передбачає відповідну під(
готовку з подальшим на(
вчанням працівників. Втім,
для усунення будь(яких пе(
рекосів з боку фінансування
необхідно розробити кон(
солідований план, на основі
попередньо проведеного
аналізу звітів від усіх об’єк(
тів оздоровлення. 

Директор з управління
персоналом та соціальної
політики Є.Козак зауважив,
що ПАТ «Укрзалізниця»
вважає профспілку партне(
ром у вирішенні цього пи(
тання.

Представлений документ
вирішено доопрацювати
відповідно до внесених з
боку членів президії пропо(
зицій і зауважень та з по(
дальшим обговоренням на
наступних засіданнях.

З(поміж інших розгляну(
то питання щодо:

перспективного плану
поліпшення стану технічно(
го забезпечення користу(
вачів Системи веб(конфе(
ренцій (СВК) Ради проф(
спілки;

виконання попередньої
постанови президії від
4 квітня 2018 року «Про
поступове забезпечення
членів профспілки нови(
ми профквитками у 2018
році»; 

ситуації, що склалася з
приводу підтримки елект(
ронної петиції до Уряду що(
до відновлення права вихо(
ду на пенсію за вислугу
років; 

оголошення передплатної
кампанії на газету «Вісник
профспілки» на 2019 рік
тощо.

З розгляду питань ухвале(
но відповідні постанови,
які розміщено на сайті
www.zalp.org.ua

Інф. «ВІСНИКА»

14 жовтня — День захисника України Шановні 
спілчани!

В цей день, 14 жовтня, ми
щиросердно і з глибокою
шаною та вдячністю вітає�
мо усіх захисників України
зі святом, яке уособлює
віддане служіння Батьків�
щині, козацьку міць нашо�
го народу та захист Покро�
ви Пресвятої Богородиці.
Наші мужні захисники від�
важно несуть варту ціліс�
ності держави протягом
усіх років Незалежності
України.
Бажаю міцного здоров’я,
успіхів у добрих справах,
родинної злагоди, не�
зрадливих однодумців та
омріяного миру!

З повагою
Вадим БУБНЯК, 

Голова  ФПТУ,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Спілчани, приєднуйтеся

до  спільної  вимоги  до  Уряду!

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

««ММааггііссттрраалльь»»,, №37, 
29.09 — 5.10.2018  р.

Збір підписів триватиме 
до 9 грудня 2018 року

1987 голосів
із 25 000

необхідних

Підтримало 7,9%
На 16 жовтня п. р. за петицію № 41/001868–18еп

«Про пенсійне забезпечення працівників, які раніше
користувалися правом на пенсію за вислугу років» від(
дали свій голос 1987 осіб із 25 тис. Звертаємо вашу увагу,
що це лише 7,9% з необхідної кількості голосів.

На засіданні президії Ради профспілки 27 вересня п. р.
ухвалено постанову «Про стан підтримки електронної пе(
тиції № 41/001868–18еп до Кабінету Міністрів України що(
до відновлення права виходу на пенсію за вислугу років»,
якою затверджено план відповідних заходів.
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РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ…

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7, 12—14, 16* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2012�й

Рік молоді у профспілці.
Створення СПО профоб'єднань

Профспілка безпосередньо бере участь у підготовці 
до реформування галузі, визначивши основним

пріоритетом принциповий захист прав 
та гарантій спілчан у складний період змін

У
ЗВ’ЯЗКУ з прийняттям 23 лютого 2012 року Верховною Ра(
дою законів «Про особливості утворення публічного акціо(

нерного товариства залізничного транспорту загального корис(
тування» та «Про внесення змін до закону «Про залізничний
транспорт (щодо розмежування функцій державного та госпо(
дарського управління галуззю)»

Голова профспілки В.Ткачов прокоментував у «ВІСНИКУ» цю важ(
ливу для залізничників подію з точки зору соціальної складової, на(
голосивши, що основним завданням на цей період для профспілки
є збереження повної зайнятості працівників. Крім того, він підкрес(
лив необхідність створення колективного договору ПАТ «Укрзаліз(
ниця», до якого мають увійти всі напрацьовані роками норми колдо(
говорів залізниць та інших підприємств залізничного транспорту.

На засіданні президії Ради профспілки 26 липня було затвер(
джено Стандарт інформаційної діяльності профспілки та нову
Систему навчання профспілкових кадрів та активу.

Профспілкові працівники й активісти долучаються до прове(
дення різноманітних соціальних акцій, зокрема, багато уваги
приділяється профілактиці захворювань і пропагуванню здоро(
вого способу життя.

Так, у березні на вокзалах Києва, Сімферополя, Дніпропет(
ровська, Івано(Франківська, Донецька, Одеси, Тернополя,
Ужгорода та інших проведено заходи у рамках проекту «Майс(
терня здоров’я», завдяки чому бажаючі могли отримати кон(
сультації медиків і своєчасно виявити проблеми.

Багато добрих справ на рахунку наших молодих активістів. Мо(
лодіжні ради влаштовують багато благодійних акцій, зокрема, од(
на із найпоширеніших по всіх регіонах – «Протягни руку допомо(
ги», яку проведено до Міжнародного дня захисту дітей для діток із
особливими потребами та позбавлених батьківського піклування.

Недарма 2012(й оголошено «Роком молоді у профспілці». За
останні роки робота з молоддю помітно активізувалася. За під(
тримки Німецького товариства міжнародного співробітництва і
міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я» (LHSI) у Коломиї 19–21 червня прой(
шов Форум молоді профспілки. Його користь незаперечна,
адже розглянуто багато важливих для молодих працівників пи(
тань, проведено цікаві майстер(класи, презентації, лекції, а та(
кож випробувано нестандартні підходи до громадської роботи
для досягнення високої ефективності.

Завершився спільний проект «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед
працівників Львівської залізниці» профспілки та міжнародної
громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я», підсумки якого підбив «круглий стіл» та прес(конфе(
ренція в «Укрінформі».

Проект, що тривав упродовж року, завершив логічний лан(
цюжок аналогічних заходів на інших залізницях України. До йо(
го реалізації було залучено профпрацівників, активістів та мо(
лодь, а втілювати його в життя допомагали адміністрація та Ні(
мецьке товариство міжнародної співпраці.

Для створення кращого майбутнього для вихованців та ви(
пускників інтернатів у Вінницькій та Одеській областях започат(
ковано спільний проект профспілки та LHSI «Отримай свій шанс».

Завдяки проекту «Отримай свій шанс» діти(сироти, які закін(
чили навчальні заклади залізничного спрямування, отримували
наставників на робочих місцях, що допомагало їм адаптуватися
до нових умов.

2
Інформаційний день 
для профактиву

Мінінфраструктури підтримує позицію Ради профспілки
Н

А ЛИСТ Голови профспілки В.Бубняка на адресу Міністер(
ства інфраструктури України («Вісник» № 16 (747)*

30 серпня 2018 р.) надійшла офіційна відповідь за підписом
заступника Міністра Ю.Лавренюка, в якій наголошено про
підтримку позиції Ради профспілки в тому, що відкриття віль(
ного доступу до інфраструктури приватних перевізників
можливе лише після відповідної адаптації ПАТ «Укрзалізни(
ця» до нових умов. Тобто, це передбачає врегулювання від(
повідних законодавчих і нормативно(правових аспектів,
пов’язаних із доступом до ринку, забезпечення безпеки пере(

везень та підтримки належного технічного стану тягового ру(
хомого складу.

У листі також зазначено, що 17 листопада 2017 року у Вер(
ховній Раді України зареєстровано законопроект «Про заліз(
ничний транспорт України» (№ 7316), який презентує нову
модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейсь(
ким залізничним системам. 16 травня 2018(го його було роз(
глянуто на засіданні Комітету Верховної Ради з питань транс(
порту. Ухвалено рішення рекомендувати Парламенту схвали(
ти законопроект у першому читанні.

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

Далі буде...

Д
О ОНЛАЙН(ТРАНСЛЯЦІЇ
інформаційного дня для

профактиву, що відбувся
2 жовтня п. р. з використан(
ням системи веб(конферен(
цій профспілки, долучилися
також учасники із 32 студій.

Відкрив інформаційний
день Голова профспілки
В.Бубняк.

Завідувач відділу економіч(
ної роботи, організації праці
та заробітної плати Ради
профспілки С.Анісімова наве(
ла фінансові показники робо(
ти ПАТ «Укрзалізниця» за
8 місяців 2018(го з вантажо(
та пасажирообігу, а також се(
редню заробітну плату у регіо(
нальних філіях зокрема та за(
лізничній галузі в цілому. Що(
до наказу від 27.04.2018 р.,
№ 285, яким введено в дію з
1 квітня п. р. Положення про
оплату праці працівників ПАТ
«Українська залізниця», було
підготовлено проект змін та
доповнень до зазначеного
документа. Понад 40 пропо(
зицій з боку профкомів у чин(
ному Положенні були реалі(
зовані раніше і впроваджені в
дію та, що важливо, – усі вони

були спрямовані на підви(
щення заробітної плати.

Завідувач відділу організа(
ційної та кадрової роботи
О.Гнатюк поінформував про
зміни та доповнення до Стату(
ту профспілки, які наразі ви(
вчаються на місцях.

Завідувач відділу соціаль(
но(трудових відносин та по(
бутової роботи Я.Мальський
розповів про стан роботи над
колективним договором ПАТ
«Укрзалізниця» та про проект
нового Порядку надання ма(
теріальної допомоги на ме(
дичні та інші цілі, який надій(
шов на погодження від
«Укрзалізниці». На сьогодні
вже відпрацьовано низку по(
ложень, які згодом мають ста(
ти невід’ємними частинами
колдоговору.

Завідувач відділу фінансо(
вої роботи С.Прокоф’єва зу(
пинилась, зокрема, на необ(
хідності впровадження єдиної
системи профспілкової звіт(
ності.

Голова профспілки В.Буб(
няк і фахівці Ради відповіли на
запитання колег.

Інф. «ВІСНИКА»

Рік 2012�й...

Закінчення. Початок  на 1�й стор.
2–4 жовтня головний правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Бєльченко вивчав стан дотримання тру(
дового законодавства на Львівському залізничному
вузлі, а правовий інспектор праці М.Абрамова 2–3 жовт�
ня — на Конотопському вузлі.

3 жовтня під час робочої зустрічі Голови ФПТУ і проф(
спілки В.Бубняка з в. о. Голови правління ПАТ «Укрза(
лізниця» Є.Кравцовим обговорено питання внесення
змін до Положення про оплату праці працівників ПАТ
«Українська залізниця», введеного в дію з 1 квітня
2018 року наказом № 285, та їх затвердження на най(
ближчому засіданні правління Товариства. 
Йшлося про перерахування внесків на користь праців(
ників, які є учасниками Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль» в обсязі, передбаче(
ному фінансовим планом ПАТ «Укрзалізниця» на
2018 рік. 
Розглянуто також низку інших соціальних питань.

5 i 8 жовтня Голова ФПТУ та профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданнях правління ПАТ «Укрзалізниця».

9 жовтня завідувач відділу організаційної і кадрової
роботи О.Гнатюк взяв участь у звітно(виборній проф(
спілковій конференції первинної профорганізації філії
«Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзаліз(
ниця».

10 жовтня завідувач відділу економічної роботи, орга(
нізації праці і заробітної плати С.Анісімова вивчала пи(
тання обліку тa оплати робочого часу у Львівському те(
риторіальному управлінні філії «Центр будівельно(
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Укрзалізниця», а 11 жовтня вона та завідувач від(
ділу організаційної і кадрової роботи О.Гнатюк взяли
участь у  семінарі для голів первинок дорожньої проф(
організації Львівської залізниці.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

«На вимогу Лиманського дорпрофсожу здійснено пере(
рахунок за жовтень 2017(го добових витрат на відрядження
та надбавки за роз’їзний характер роботи працівникам ре(
гіональної філії «Донецька залізниця». Так, більш як 2,7 тис.
спілчанам у вересні п. р. було донараховано 738 тис. грн.», —
поінформував  ПРЕС�ЦЕНТР Лиманського дорпрофсожу.

«На підставі подання правового інспектора праці двом
працівникам моторвагонного депо Харків, звільненим у за(
пас військовослужбовцям строкової служби, виплачено од(
норазову матеріальну допомогу на загальну суму 18,2 тис.
грн.

Виплати добових витрат сімом працівникам вагонного депо
Харків(Сортувальний під час відрядження в інші структурні під(
розділи після донарахування становлять 7,7 тис. грн.

Працівниці локомотивного депо Основа за підсумками
перевірки надано дні додаткової відпустки за ненормова(
ний робочий день; усунуто також порушення щодо встанов(
лення посадового окладу одному з операторів при чергово(
му по депо; нараховано та виплачено 1,1 тис. грн. одноразо(
вого заохочення працівнику до ювілейної дати», – сповістив
заступник голови Харківської територіальної профорганіза(
ції – правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південної залізниці Андрій НЕЧИПО�
РЕНКО.

«Скасовано незаконно видані накази про притягнення до
дисціплінарної відповідальності одного працівника Полтавсь(
кої вагонної дільниці та двох – Полтавського загону відомчої
воєнізованої охорони.

Після втручання правової інспекції праці (Полтавський тер(
ком) порушення у виплаті матеріальної допомоги на оздоров(
лення жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, та працівників, призваним
на військову службу, було усунуто, а питання соціального за(
хисту працівників з цього приводу взяте на контроль головами
первинок», – повідомила правовий інспектор праці Ради
профспілки у дорожній профорганізації Південної залізниці
Тетяна ГОЛУБИЦЬКА.

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 27 жовтня п. р.
погоджено проекти збірників нормативних до(

кументів:
у локомотивному господарстві – «Типові норми

часу на слюсарні роботи з ремонту контрольно�ви�
мірювальних приладів під час технічного обслуго�
вування і поточних ремонтів електровозів серії
ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М», який проходив апробацію у вироб(
ничих умовах і був схвалений трудовими колективами
локомотивних депо: Лозова регіональної філії «Півден(
на залізниця», Нижньодніпровськ(Вузол регіональної
філії «Придніпровська залізниця» та Львів(Захід і Мука(
чево регіональної філії «Львівська залізниця»;

у господарстві комерційної роботи – «Типові нор�
ми часу з митного оформлення перевізних доку�
ментів із застосуванням автоматизованих систем
управління на залізничних станціях ПАТ «Укрзаліз�
ниця», який проходив апробацію і був схвалений на за(
лізничних станціях: Ужгород, Батьово регіональної філії
«Львівська залізниця», станції Харків(Сортувальний ре(
гіональної філії «Південна залізниця», станції Коростень
регіональної філії «Південно(Західна залізниця»;

у філії «Українська залізнична швидкісна компа(
нія» – «Типові норми часу на підготовку у рейс і об�
слуговування поїзними бригадами стюардів на
шляху прямування швидкісних поїздів Інтерсіті+ та
Інтерсіті». Нормативи обслуговування пасажирських
поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті (вагонів, моторвагонного
рухомого складу)», які пройшли апробацію у виробни(
чих умовах філії «Українська залізнична швидкісна ком(
панія» та призначені для визначення робочого часу поїз(
них бригад у рейсі та розрахунку чисельності поїзних
бригад стюардів швидкісних поїздів на плановий період,
а також для розроблення раціональних графіків обслу(
говування поїзних бригад з установленням обґрунтова(
них режимів чергування, праці і відпочинку, розрахунку
складу бригади на кожний поїзд залежно від його кате(
горії, типу і кількості вагонів та часу перебування поїзда
на шляху прямування.

Погоджено типові норми
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ВИРОБНИЧИЙ  ПОБУТ  —  ТУРБОТА  СПІЛЬНА

3
Від номера
до номера•

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11428,4 10667,2
Придніпровська 10713,6 9825,7
Південна 10984,2 9967,9
Південно(Західна 12442,3 10643,2
Одеська 12073,8 10450,7
Львівська 11884,8 10255,9
По регіональних філіях 11644,2 10292,9
По філіях 10862,9 10093,2
По ПрАТ 9782,4 9016,0
По ПАТ «Укрзалізниця» 11441,7 10241,6  

З початку
2018 р.Серпень

Залізничний транспорт 11441,7 10241,6

Транспорт у цілому 10771,0 9609,0
Промисловість 9838,0 9223,0

В галузях народного 
господарства 8977,0 8550,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 8 10
галузей економіки

Серпень З початку
2018 р.

З
А СУМЛІННУ роботу щодо захисту прав та
інтересів спілчан нагороджено:

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
НЕСТЕРЕНКА Анатолія Федоровича – голову

Криворізької територіальної профорганізації;

МОДЕНКО Олену Василівну – завідувача за(
гального відділу Лиманського дорпрофсожу.

ВІДЗНАКОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ 

«ЗА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО
ДІАЛОГУ» нагороджено

СОНІНА Дмитра Олександрови(
ча – начальника Дніпровського

пасажирського вагонного депо філії «Паса(
жирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

У літопис профспілки•

З
КВІТНЯ по вересень 2018(го отримано за(
галом 3,5 тис. заявок на виготовлення

електронних профквитків. Значний прогрес у
реалізації проекту відбувся після здійснення
Радою профспілки прямої комунікації зі спіл(
чанами із роз’ясненням переваг оновленого
профквитка та ознайомленням з новими парт(
нерами програми лояльності.

Рада профспілки звернулася до партнерів
проекту із пропозиціями щодо спрощення ме(
ханізму оформлення профквитків. Також для
розширення можливостей користування карт(
кою планується здійснити перехід на міжна(
родну платіжну систему MasterСard із запро(
вадженням додаткової програми лояльності.

Олександр ГНАТЮК,
завідувач відділу організаційної 

і кадрової роботи Ради профспілки

Обмін  профквитків  триває

С
ИСТЕМА веб(конференцій (СВК) – зручний
інструмент інтерактивної комунікації, який

успішно використовується з арсеналу можли(
востей профспілки для різних видів колектив(
ної роботи, як(от проведення інформаційних
днів, засідань президій тощо. Зважаючи на
ефективність таких включень під час нарад з
нагальних проблем, створено базу даних ко(
ристувачів СВК, яка постійно оновлюється,
здійснюється віддалене налаштування (пере(
вірка) «профілю користувача» персонального
комп’ютера кожного з респондентів, надають(
ся рекомендації щодо придбання або модер(
нізації існуючих персональних комп’ютерів та
необхідних комунікаційних технічних засобів.
Пропонуються також способи покращення
якості зв’язку регіональних (корпоративних)
провайдерів інтернет(послуг, які обслуговують
відповідних респондентів.

Заходи, що проводяться Радою профспілки,
спрямовані на підвищення рівня професійного
використання СВК профпрацівниками – відпо(
відальними за цей напрям діяльності.

Сергій ІВАНСЬКИЙ,
завідувач відділу міжнародного

співробітництва Ради профспілки

Н
ЕЩОДАВНО завершились тактичні навчання з
окремим батальйоном територіальної оборо(

ни «Східний вітер(2018», в яких брали участь чи(
мало чоловіків з різних підрозділів та підприємств,
зокрема і молоді спеціалісти(залізничники – члени
молодіжної ради Конотопської територіальної
профорганізації Андрій Савченко та Андрій Білан.
Без будь(яких вагань вони відправились на ці на(
вчання, щоб випробувати свої сили і витримку, а
також здобути нові знання і оволодіти необхідни(
ми навичками. Дякуємо, хлопці, за мужність і вашу
впевненість, пишаємось!

Алла ЦАРЮК, електромеханік Конотопської дистанції сигналізації 
та зв’язку, голова молодіжної ради територіальної профорганізації

Н
А ЗАСІДАННІ президії Попаснянського теркому
профспілки 18 вересня п. р. за участі керівників

структурних підрозділів і голів первинок обговорено
питання готовності до роботи в осінньо(зимових пе(
ріод.

Основні показники, за якими оцінювалась безпека
перевізного процесу, – укомплектованість штату, на(
вчання першозимників, забезпечення залізничників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди(
відуального захисту, атестація робочих місць, готов(
ність до роботи котелень, забезпечення їх твердим
паливом і мазутом, стан службових і побутових при(
міщень, кімнат відпочинку локомотивних бригад,
гуртожитків та інші.

Так, після проведених перевірок до роботи взимку
різні структурні підрозділи готові на 50–100 %. За(
звичай існують проблеми з нестачею засобів індиві(
дуального захисту, зокрема зимового спецодягу та
cпецвзуття. Втім, у Попаснянській дистанції сигналі(
зації і зв’язку, Старобільській колійно(машинній
станції, Попаснянському територіальному управлін(
ні філії «Центр будівельно(монтажних робіт та екс(
плуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
працівники забезпечені необхідним спецодягом і
спецвзуттям у повній мірі. Зазначено також, що лише
у територіальному управлінні філії штат робітників
укомплектований на 100 %.

А от стан ремонтно(відновлювальних робіт, як(от
покриття будівель, оскління та інші, через нестачу
будівельних матеріалів, фінансування, несвоєчасне
оформлення документів для проведення тендерної
процедури та подання заявок залишається незадо(
вільним.

Дотепер не вирішене питання права власності пе(
реданого майна ДП «Донецька залізниця» до ство(
реної і діючої регіональної філії «Донецька залізни(
ця» ПАТ «Укрзалізниця», що створює певні незруч(
ності в роботі структурних підрозділів, особливо за
умов відсутності прямого залізничного сполучення в
регіоні.

Хоча керівники структурних підрозділів й запевни(
ли, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно,
однак все ж прогнозується, що осінньо(зимовий пе(
ріод буде складним. Необхідна також взаємодія та
чітка координація всіх ланок, що забезпечують про(
цес перевезення, для унеможливлення виникнення
позаштатних ситуацій, пов’язаних із безпекою руху,
щоб запобігти випадкам травматизму на залізниці.

Терком і первинки здійснюють постійний гро(
мадський контроль за створенням безпечних умов
праці, належних виробничих і санітарно(побутових
умов, забезпеченням залізничників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.

ПРЕС�ЦЕНТР
Попаснянського теркому профспілки

«Керівництво і профком Смородинсь(
кої дистанції колії регіональної філії
«Південна залізниця» привітали наших
шановних ветеранів праці. Принагідно
ще раз подякували їм за гідний приклад
молодому поколінню. Для пенсіонерів
підготовлено продуктові набори», – роз(
повіла голова первинки Лілія СУГАК.

Від інженера з підготовки кадрів, голо(
ви Олександрійської дистанції колії регіо(
нальної філії «Одеська залізниця» Ірини
КВАНТАЛІАНІ дізналися, що з нагоди
свята для пенсіонерів було організовано

концерт за участі артистів міського пала(
цу культури під керівництвом заслуже(
ного працівника культури Г.Абажея. Та(
кож можна було почути вірші журналіста
газети «Олександрійський тиждень»
Т.Михайлюк, які вона присвятила усім
працівникам залізничного транспорту, а
кожному пенсіонеру(ювіляру із задово(
ленням подарувала дружній віршований
шарж. Від профкому вони отримали цін(
ний подарунок. До того ж ста важкохво(
рим, немічним та самотнім пенсіонерам
вручено продуктові набори».

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

Н
А ЗАСІДАННІ дорпрофсожу
26 вересня п. р. за участі в. о.

заступника директора регіональ(
ної філії «Південно(Західна за(
лізниця» з реформування Г.Шес(
такова всебічно обговорено пи(
тання щодо стану побутових
приміщень у виробничих підроз(
ділах. Зазначено, що відповідно
до виконаних комплексних захо(
дів з охорони праці за перше пів(
річчя 2018(го із запланованих
близько 29 млн грн. в цілому ви(
трачено понад 37 млн грн.

За результатами перевірок ви(
робничих та службово(побуто(
вих приміщень на місцях, поряд
з позитивними тенденціями,
зокрема у Київській та Дарниць(
кій дистанціях колії, встановле(
но, що у виконанні Програми
покращення умов праці праців(
ників регіональної філії «Півден(

но(Західна залізниця» на
2018 рік є суттєві недоліки. Так, в
аварійному стані перебувають
виробничо(побутові приміщен(
ня Фастівської дистанції колії по
станції Фастів (у зв’язку з вели(
ким обсягом робіт і відсутністю
необхідних матеріалів своєчасно
підготувати їх до роботи в осін(
ньо(зимовий період вже не(
можливо…). У Хутір(Михай(
лівській дистанції колії та Коно(
топській колійній машинній
станції у повному обсязі не було
здійснено заплановані поточні
ремонти душових, у Шепетівсь(
кій колійно(машинній станції
потребують: облаштування – ду(
шові та гардеробні місця, ре(
монту – пункт обігріву, а у Ко(
ростенській дистанції колії – да(
хи підсобних цехів майстерні, а
також пічного обладнання у
двох пунктах обігріву по станції
Коростень(Подільський. В Бах(
мацькій дистанції лісозахисних
насаджень чекає на ремонт одна
душова кімната по станції Хутір(
Михайлівський. У Конотопській
дистанції електропостачання по(
требують заміни 103 шафи в гар(
деробних, у локомотивному де(

по Козятин
проведено
обстежен(
ня 11 сані(
тарно(по(
б у т о в и х
приміщень
і два із них
у середині
в е р е с н я  
п. р. ще не
були у повному обсязі підготов(
лені до експлуатації.

Відповідно до цих та інших ви(
явлених порушень і недоліків в. о.
заступника директора регіональ(
ної філії з реформування Г.Шес(
такову було рекомендовано взяти
під особистий контроль виконан(
ня заходів зі створення належних
санітарно(гігієнічних умов праці
та виробничого побуту працівни(
ків і, насамперед, підготовку гар(
деробних, душових, кімнат для
прийняття їжі, сушильних примі(
щень для спецодягу та спецвзуття
тощо, надати розпорядження під(
леглим щодо забезпечення без(
перебійної роботи пральних кім(
нат і ремонту спецодягу в локомо(
тивних депо, призначити відпові(
дальних осіб за виконанням

«Програми…» по службах регіо(
нальної філії та особисто контро(
лювати її фінансування.

Технічну інспекцію праці та те(
риторіальні профорганізації, у
свою чергу, зобов’язано вжити
всіх необхідних заходів, спрямо(
ваних на посилення громадсько(
го контролю за дотриманням за(
конодавства про охорону праці,
створенням безпечних і нешкід(
ливих умов, належного вироб(
ничого побуту, забезпеченням
залізничників спецодягом і спец(
взуттям та іншими засобами ін(
дивідуального захисту.

Андрій ОВСІЄНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно(Західної залізниці
ФФооттоо  ннааддаанноо  ддооррппррооффссоожжеемм

Інтерактивна  комунікація 

Взаємодія і чітка координація 

Із шаною та повагою

Із Днем захисника України!

Тенденції впровадження «Програми покращення умов праці…»

1
ЖОВТНЯ залізничники традиційно відзначали День ветерана та Міжнарод(
ний день людей похилого віку. Яким він був цього року, поділилися з

«ВІСНИКОМ» голови первинок (закінчення — на 4�й стор.).

«До Дня ветерана та Міжна(
родного дня людей похилого
віку за сприяння адміністрації
та профкому Куп’янської ди(
станції електропостачання ре(
гіональної філії «Південна за(
лізниця» в їдальні вокзалу
станції Куп’янськ(Вузловий був
організований святковий обід
для пенсіонерів, під час якого
вони змогли вдосталь поспілкуватися і згадати свої трудові будні», — повідомив го(
лова первинки Олександр КУРІПКА.   ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

У локомотивному депо Козятин...



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 19 (750)* 18 жовтня  2018 р.4

Газета
«Вісник профспілки

залізничників і транспортних 
будівельників України»

Засновник і видавець —
Рада профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Реєстраційне свідоцтво 
КВ № 2661 від 3.07.1997 р.

Газета 
виходить 

двічі на місяць.

Індекс 94922
Головний редактор
Ольга АРТЕМ’ЄВА
Редакційна колегія:

Вадим БУБНЯК — 
Голова профспілки, 

голова редакційної колегії; 
Олександр МУШЕНОК —

перший заступник 
Голови  профспілки, 

заступник голови 
редакційної колегії;
Ольга АРТЕМ’ЄВА —

завідувач відділу інформації;
Світлана АНІСІМОВА —

завідувач відділу економічної 
роботи, організації праці 

і заробітної плати; 
Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

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. 

№ 19 (750)* 18 жовтня 2018 р.

Тираж 
93 тис. 88 прим.

Розсилка 
електронної версії 

газети — 388 прим.:
е(mail — 301 прим.;

Lotus Notes — 87 прим.

Газету набрано 
і зверстано 

у відділі інформації 
Ради профспілки.

Адреса:
03049, м. Київ,

Повітрофлотський пр(т, 15 А
тел. 465(00(80 

тел./факс 465(00(78

Е(mail:  
visnykprof@gmail.com

Друк:

ТОВ «Поліпрінт»
(м. Київ, вул. Лугова, 1 А)

Замовлення  № 8702

Наступний номер вийде 
31 жовтня 2018 року

Інформаційні 
інтернет�
ресурси

профспілки

www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg

www.youtube.com/zalporgua

Літо — 2018: підсумки оздоровчого сезону
З

АВДЯКИ організаційним і техніч(
ним заходам, які були проведені

керівництвом регіональної філії «До(
нецька залізниця», виробничими під(
розділами Лиманського, Попаснянсь(
кого, Маріупольського територіаль(
них управлінь філії «Центр будівель(
но(монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд», а також Лимансь(
ким дорпрофсожем, Попаснянським і
Покровським теркомами профспілки
та первинками, вдалося створити
сприятливі умови для оздоровлення й
організації дозвілля працівників, їхніх
дітей та пенсіонерів(залізничників.

Цього літа «Буревісник», який розта(
шований на базі оздоровчого комп(
лексу «Урзуф», прийняв 1512 дітлахів, а
у дитячих закладах «Берізка» та «Сос(
новий гай» відпочили, відповідно, 690
і 350 школярів. Причому 134 дитини із
багатодітних сімей було забезпечено
безкоштовними путівками.

Усі табори були своєчасно укомп(
лектовані медичним обладнанням,
набором аптечок для надання невід(
кладної допомоги, базовим набором
медикаментів, перев’язувальним ма(
теріалом тощо. Протягом відпочинку
діти повністю були забезпечені пит(

ною водою «Лісова криниця», їхній
проїзд залізничним транспортом до
заміських оздоровниць проводився
безкоштовно.

З нагоди 70(річчя «Берізки» при(
дбано два тенісних столи, а до 45(
річчя «Соснового гаю» – три холо(
дильники, пральну машину,
комп’ютер і принтер та тенісний стіл.

До «Урзуфа» влітку 2018(го органі(
зовано вісім заїздів по 12 днів кож(
ний, тут відпочили 2,8 тис. залізнич(
ників, з яких майже половина – діти.
Пільгову путівку на двох осіб отримав
працівник Лиманського територіаль(
ного управління філії «Центр буді(
вельно(монтажних робіт та експлуа(
тації будівель та споруд» ПАТ «Укрза(
лізниця», який проходив військову
службу за призовом по мобілізації на
особливий період в зоні проведення
антитерористичної операції, та ще на
одну особу виділено працівникові
служби воєнізованої охорони регіо(
нальної філії «Донецька залізниця»,
який постраждав внаслідок нещасно(
го випадку на виробництві.

Безкоштовно оздоровлювались в
«Урзуфі» багатодітна мати, яка пра(
цює квитковим касиром станції Фе(

нольна (структурний підрозділ
«Станція Краматорськ» регіональної
філії), разом зі своїми п’ятьма дітьми.

У санаторно(профілактичному цен(
трі «Щуровський» цьогоріч було орга(
нізовано 11 заїздів по 18 днів. З червня
по вересень 2018(го відпочили 207 за(
лізничників, у тому числі 45 дітей.
Працівникам відокремлених струк(
турних підрозділів філій Товариства,
які територіально знаходяться в ме(
жах нашої регіональної філії, надано
14 путівок. Також оздоровлено 192 ве(
терани залізничного транспорту.

Цьогорічна літня кампанія завер(
шилась, однак вже розпочато підго(
товчі роботи до наступного сезону.
Принагідно Лиманська дорожня
профорганізація дякує керівництву
ПАТ «Укрзалізниця», Раді профспілки
залізничників і транспортних буді(
вельників України за сприяння в ор(
ганізації та проведенні оздоровлення
працівників регіональної філії «До(
нецька залізниця», членів їхніх сімей
та наших пенсіонерів.

Алла ГЛАДКА,
завідувач відділу 

соціально(побутової 
та культурно(масової роботи 

Лиманського дорпрофсожу

П
РОФКОМ лінійних станцій Ко(
нотопської дирекції забезпечив

спілчан 32 путівками, 26 з яких на
узбережжя Чорного та Азовського
морів. Також від дорпрофсожу ви(
дано 10 путівок з обстеженням за(
лізничників в пансіонаті «Сонячна
долина».

Всі бажаючі спілчани цього літа от(
римали 38 путівок для своїх дітей в
оздоровчий табір «Зорька» та дві – у
«Дружбу». 11 путівок видано батькам
безкоштовно, як малозабезпеченим
та багатодітним сім’ям.

Валерій ЮЩЕНКО,
диспетчер відділу перевезень,

заступник голови профкому 
лінійних станцій 

Конотопської дирекції 
залізничних перевезень

З
А 9 МІСЯЦІВ 2018(го спілчанам
було видано 285 путівок на ліку(

вання в оздоровниці «Хмільник»,
«Трускавець», «Бердянськ», «Мор(
шин» та «Свалява».

У дитячих таборах відпочили 763
школяра.

Пенсіонерам надано 86 путівок.
ПРЕС�ЦЕНТР 

Конотопського теркому 
профспілки

Голова профорганізації Попаснянського те(
риторіального управління філії «Центр буді(
вельно(монтажних робіт та експлуатації буді(
вель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» Тетяна
ЦЬОВА повідомила, що до свята було органі(
зовано та проведено низку заходів: «Профко(
мом надано грошову матеріальну допомогу
важкохворим пенсіонерам, які є членами на(
шої профспілки. Літніх самотніх людей предс(
тавники профкому та адміністрації відвідали
вдома та вручили їм продовольчі набори».

«Руководство и профком Сватовского мо(
торвагонного депо регионального филиала
«Донецкая железная дорога» традиционно

организо(
в ы в а ю т
п р а з д н о (
вание Дня
ветерана.
В этом го(
ду для на(
ших пен(
сионеров
н а к р ы л и
стол и сва(
рили поле(
вую кашу. 

Встреча прошла в атмосфере теплого обще(
ния, воспоминаний, под  аккомпанемент ак(
кордеона В.Кривошеи прозвучали любимые
песни.

Тяжело больных, немощных и одиноких лю(
дей почтительного возраста представители
профкома и ветеранской организации прове(
дали на дому, принесли им продуктовые набо(
ры», – повідомив голова первинки Андрій
КРИВОНОС. ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

«Напередодні Міжнародного дня людей
похилого віку за підтримки адміністрації  та
профкому експлуатаційного вагонного
депо Одеса(Застава І регіональної філії
«Одеська залізниця» було проведено зу(
стріч непрацюючих пенсіонерів і ветеранів
депо, що стало доброю традицією», – спо(
вістив голова первинки експлуатаційного
вагонного депо Одеса(Застава І Дмитро СИ�
ЧОВ.  ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

Зустріч у Лиманській дистанції електропостачання регіональної філії «Донецька залізниця»

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А. Е(mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

Із шаною та повагою ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

«Чудове свя(
то!» – такі щирі відгу(
ки про захід, який
проведено до Дня
українського козацт(
ва. Спілчани вдячні
за цікавий туристич(
ний квест, спортивні
естафети та, звичай(
но, смачний куліш. А
ми дякуємо за творчу
співпрацю активній
та креативній моло(
діжній раді територі(
альної профорганізації», – написала заступник на(
чальника Криворізького ФСК «Локомотив»
Валентина БОГДАН.  З іншого листа нашого по(
стійного автора дізналися про успіх її колеги – ін(
структора(методиста фізкультурно(спортивного
клубу Н.Кочергіної, яка нещодавно стала чемпіон(

кою Кубка сві(
ту на дистанції
5 км на від(
критій воді.
«Старт цього
унікального
міжнародного
проекту, ство(
рений плав(
цями для
плавців, впер(
ше відбувся в
Україні, в Оде(
сі. Пишаємося
успіхом нашої
Наталі!».

«У змаганнях з нагоди Дня міс(
та Ворожби взяли участь чотири ко(
манди залізничників – представники
станції, дистанцій колії і сигналізації
та зв’язку, дорожніх вагонно(коліс(
них майстерень (ДВКМ) моторва(
гонного депо Чернігів. Проведено ві(
сім спортивних ігор. У цікавій бо(
ротьбі за сумарною кількістю балів

першість здобула команда ДВКМ, друге місце – у
станційників, третє – у колійників, четверте – у ко(
манди дистанції сигналізації та зв’язку. Всім учасни(
кам вручено пам’ятні подарунки», – повідомила роз(
поділювач робіт, голова цехкому дільниці Ворожба
Конотопської дистанції колії Юлія ГРИЩЕНКО.

«У жовтні відбувся турнір з настільного тенісу
серед працівників структурних підрозділів регіо(
нальної філії «Південно(Західна залізниця», орга(
нізований Козятинським теркомом профспілки та
дирекцією залізничних перевезень. Приємною не(
сподіванкою став персональний склад команд,
який об’єднав ветеранів і молодь.

За результатами перше місце серед жінок вибо(
рола працівниця Фастівської дистанції електропос(
тачання Н.Оліященко, друге – у О.Деркач з експлу(
атаційного вагонного депо Козятин. Серед чолові(
ків найкращі результати у Є.Оміцинського зі станції
Козятин І, друге місце здобув Д.Шутов з ремонтно(
го вагонного депо Козятин, третє – у К.Коваля з
команди апарату дирекції залізничних переве(
зень», – поінформував ПРЕС�ЦЕНТР Козятинсько�
го теркому профспілки.

«Завжди із задоволенням запрошуємо на на(
ші заходи  ансамбль «Рідна пісня», учасником яко(
го є ветеран вагонного депо Мудрьона регіональ(
ної філії «Придніпровська залізниця» А.Погрібний.
Спілчани завдячують самодіяльним артистам за
гарні виступи», – поділився голова первинки Юрій
БУКША. ФФооттоо  ааввттоорраа
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