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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

25 вересня завідувач відділу соціально$
трудових відносин і побутової роботи
Я.Мальський взяв участь у звітній конфе$
ренції Ужгородського теркому профспіл$
ки. Того ж дня він також вивчав  в окре$
мих підрозділах залізничного вузла пи$
тання службового проїзду.
26 вересня відбулося засідання президії
Ради профспілки.
26 вересня на засіданні профкому пер$
винної профорганізації працівників АТ
«Українська залізниця» ухвалено рішен$
ня про проведення конференції 12 груд$
ня 2019 року.
27 вересня провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організації праці і
заробітної плати О.Булавін взяла участь у
звітній конференції Сумської терито$
ріальної профорганізації.

«З
А ВАШИМ дорученням до
кінця 2019 року, – наголо$

шено у зверненні до Президента
України, – повинен бути підготов$
лений план реформування АТ
«Укрзалізниця», в якому має бути
передбачено поділ компанії на три
оператори: інфраструктурний,
вантажний і пасажирський та ви$
робничий блок.

На сьогодні відповідні плани
розробляються адміністрацією То$
вариства, але при цьому з боку
держави не вирішено жодного пи$
тання, яке необхідно врахувати та
впровадити на державному рівні
перед тим, як здійснювати таку
важливу реформу.

Профспілка залізничників і
транспортних будівельників Украї$
ни, яка об’єднує майже 300 тис.
залізничників – членів профспілки,
звертає Вашу увагу на вирішення
соціально$економічних питань та
виробничих потреб галузі до
прийняття остаточного рішення
про проведення глобальної ре$
структуризації АТ «Укрзалізниця».

Залізничний транспорт є страте$
гічною артерією держави з переве$
зень вантажів і пасажирів. Майже
90 % основних фондів мають знос
від 80 до 98 %. Знос рухомого
складу досяг критичної межі
(95 %), не в кращому стані пере$
буває і залізнична інфраструктура,
а це означає, що подальша екс$
плуатація вкрай небезпечна. Про$
тягом 28 років державою не вико$
нується зобов’язання щодо бюд$

жетного фінансування залізнично$
го транспорту, як визначено у За$
коні України «Про залізничний
транспорт», а саме: «будівництво і
реконструкція магістральних ліній,
об’єктів мобілізаційного призна$
чення, придбання залізничного ру$
хомого складу для перевезень па$
сажирів у поїздах далекого сліду$
вання та місцевого сполучення».

Високий рівень зношеності ру$
хомого складу та інфраструктури
створює передумови для знижен$
ня рівня безпеки перевезень і по$
требує значних фінансових інвес$
тицій. До того ж залізничний
транспорт несе велике соціальне
навантаження, забезпечуючи пе$
ревезення пільгових категорій гро$
мадян, які повинні відшкодовува$
тись державою, яка надала відпо$
відні пільги. Відшкодування відбу$
вається на рівні не більше 10 % по$
несених витрат, а інші збитки по$
криваються за рахунок доходів,
отриманих від вантажних переве$
зень, що спричиняє справедливе
невдоволення бізнесу і постійні су$
перечки між АТ «Укрзалізниця» та
вантажовідправниками при ви$
значенні тарифів на перевезення.
Тільки за 2016–2018 роки сума
збитків сягнула майже 8 млрд
грн., а ці кошти могли б бути ін$
вестовані в оновлення рухомого
складу.

Не на належному рівні відповід$
но перебувають і питання соціаль$
ного характеру, а саме рівень за$
робітної плати працівників заліз$

ничного транспорту та забезпечен$
ня виконання Галузевої угоди та
колективних договорів. За рівнем
заробітної плати залізничний
транспорт займає 13$те місце серед
галузей економіки України. Низь$
кий рівень оплати праці не задо$
вольняє працівників і не відповідає
складності і відповідальності
їхньої праці. Все більше працівни$
ків залишають залізничний транс$
порт, бо не бажають миритись зі
своїм жебрацьким становищем.
Через нетривалий час, якщо не
втрутитись у вирішення цих нако$
пичених за багато років проблем,
залізниця перетвориться у груду
металу, бо вдихати життя і працю$
вати на зношеному рухомому
складі та ще й забезпечувати його
роботу і безпеку руху буде нікому.
Сьогодні через низький рівень
оплати праці залізниці не мають
достатньої кількості машиністів та
їх помічників, складачів поїздів,
колійників, слюсарів з ремонту ру$
хомого складу та працівників ін$
ших професій.

Як свідчить досвід країн Європи,
які здійснювали аналогічні кроки,
це, в першу чергу, загрожує масо$
вими звільненнями працівників,
дестабілізацією у трудових колек$
тивах і масовим відтоком високо$
кваліфікованих кадрів. Приватні
перевізники створять недобросо$
вісну конкуренцію АТ «Укрзалізни$
ця» за рахунок низьких соціальних
стандартів для своїх працівників,
що, у свою чергу, негативно позна$
читься на доходах бюджетів усіх
рівнів та внесках до соціальних
фондів. Крім того, приватні пере$
візники, у разі відкриття ринку най$
ближчим часом, не матимуть

жорстких вимог до технічного ста$
ну тягового рухомого складу, сис$
теми контролю безпеки, системи
навчання, тренувань та медичних
оглядів локомотивних бригад та ін$
ших заходів, від яких безпосеред$
ньо залежить безпека залізничних
перевезень, що збільшує ризик
зростання транспортних подій.

Вже сьогодні керівництво АТ
«Укрзалізниця» анонсує значні
скорочення, і це в той час, коли
працівників і так недостатньо для
забезпечення технології роботи і
безпеки руху. При цьому ані нор$
ми праці, ані технологія не пере$
глядаються. Не впроваджуються
нові форми організації праці та су$
часні технології і обладнання. На$
прошується справедливе питання:
що далі – колапс?

Ці питання дуже хвилюють тру$
дові колективи і кожного залізнич$
ника, бо відповідей на них ніхто не
може дати.

Враховуючи викладене, вважає$
мо за доцільне перед затверджен$
ням планів з реструктуризації АТ
«Укрзалізниця» на державному
рівні ухвалити рішення:

забезпечення фінансування
за рахунок державного бю�
джету пасажирських переве�
зень та інфраструктури;

прийняття державної про�
грами із захисту працівників,
які можуть бути вивільнені в
процесі реструктуризації;

включення до складу комі�
сії, яка буде займатись підго�
товкою і поданням на затвер�
дження рішення щодо ре�
структуризації, представни�
ків профспілки».

Розмір добових підвищено до 200 грн.
Н

АКАЗОМ АТ «Укрзалізниця» № 624 від 4 жовтня 2019 року встановлено з 1 вересня
2019 року суму добових витрат на відрядження працівників у межах України в розмі$

рі 200 грн. (відповідне рішення було прийняте на засіданні правління АТ «Укрзалізниця»,
яке відбулося 20 вересня п. р.).

Таким чином, «Укрзалізниця» виконала ще одну вимогу профспілки.

14 жовтня відзначено День захисника України З глибокою шаною та
вдячністю вітаємо із Днем
захисника України всіх,
хто уособлює незламність
духу, звитягу та справж�
ню міць українського ко�
зацтва!
Міцного здоров’я, віри у
добре та мирне майбутнє
і нехай береже нас усіх
Покрова Пресвятої Бого�
родиці!

Вадим БУБНЯК,
Голова ФПТУ,

Голова профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України

За дорученням президії Ради профспілки 
Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк спрямував 30 вересня

офіційного листа Президенту України В.Зеленському 
з приводу плану реформування АТ «Українська залізниця»

www.zalp.org.ua

Офіційний 

сайт

профспілки

Щодо плану реформування АТ «Укрзалізниця»

З
ОКРЕМА, у зверненні до очільника Мін�
інфраструктури В.Криклія зазначено, що

останнім часом у ЗМІ поширюється версія щодо
кардинальних змін в організації роботи заліз$
ничного транспорту України. Так, всупереч
Стратегії його розвитку до 2023 року, яку було
погоджено попереднім Урядом, у короткостро$
ковій перспективі планується «революційне»
реформування АТ «Укрзалізниця»: передбаче$
но поділ компанії на три незалежні оператори –
інфраструктурний, вантажний та пасажирсь$

кий. Спостерігаючи за перебігом подій, що від$
буваються після формування нового Уряду, Ра$
да профспілки дійшла висновку, що сама ідея
«дроблення» залізничного транспорту як ціліс$
ного народно$господарського комплексу нале$
жить відповідальним посадовим особам Мініс$
терства інфраструктури. Втім, для «культиву$
вання» цієї тези про начебто позитивні зміни,
наслідками яких буде економічне процвітання
усіх галузей економіки, зростання відсотку ВВП
тощо, відсутні будь$який економічний аналіз,
прогнозні характеристики, наявність можливих
ризиків, врахування досвіду держав близького
і дальнього зарубіжжя, які вже проходили ана$
логічні етапи реструктуризації залізничного
транспорту.

Над цим проєктом вже почала працювати ро$
боча група при Мінінфраструктури. Окремі до$
ручення із цього приводу вже надходять до
правління Товариства. 

Однак з боку держави не вирішено жодного
питання, які необхідно було б врахувати та
впровадити перед тим, як проводити таку важ$
ливу реформу.

Передусім це стосується прийняття нової ре$
дакції Закону України «Про залізничний транс$
порт».

Тож, незважаючи на наявність у Конституції
України положень про неухильний рух Украї$
ни до Європейського співтовариства, у висту$
пах і коментарях високопосадовців спостеріга$
ється спрощення ситуації, нерозуміння проце$
сів економічного розвитку галузі, як того вима$
гають світові економічні тенденції XXI століття.
Про такий стан свідчить відсутність стратегії ре$
формування і порядку імплементації й інтегра$
ції залізничного транспорту України та його
доступу до мереж залізничного транспорту
держав ЄЕС.

Голова ФПТУ, лідер профспілки 
В.Бубняк звернувся також з офіційними
листами щодо реструктуризації 
АТ «Українська залізниця» до 
Прем’єр�міністра О.Гончарука, 
Голови Верховної Ради Д.Разумкова 
та міністра інфраструктури В.Криклія

Стор. 3 Стор. 3

ДО  ТЕМИ

Відкритий лист до
Президента України

З
А ПІДСУМКАМИ наради, що відбу$
лася 10 жовтня п. р. за результатами

зустрічі лідера профспілки В.Бубняка і
голів дорожніх профорганізацій з
очільником АТ «Укрзалізниця» Є.Крав$
цовим, Голова профспілки за доручен$
ням трудового колективу спрямував
Президенту України В.Зеленському
відкритого листа$звернення з наполя$
ганням терміново провести зустріч з
представниками профспілки, під час
якої обговорити нагальні проблеми
залізничного транспорту:

1) недопущення антисоціального «ре$
волюційного» реформування АТ «Укрза$
лізниця», яким передбачено поділ ком$
панії на три незалежних оператори;

2) необхідність ветування Президен$
том України поспішно схваленого на
початку жовтня Верховною Радою за$
конопроєкту № 1054$1 від 5.09.2019 р.,
яким відкривається шлях до передачі в
приватну власність стратегічного об’єк$
та державного значення;

3) недопущення масового скорочен$
ня чисельності працівників (120 тис. за$
лізничників) та ліквідації непрофільних
активів;

4) невиконання Урядом й «Укрзаліз$
ницею» у повному обсязі попередніх
вимог профспілки.

У зверненні до Президента України
наголошено: «Залізничники вже зне�
вірені діями влади та керівництва
АТ «Укрзалізниця» і готові в будь�
який момент вдатися до масових
акцій протесту в рамках чинного
законодавства, захищаючи свої
законні права та інтереси».

Текст відкритого листа$звернення роз$
міщено на сайті профспілки, у соцме$
режах, спрямовано до ЗМІ з метою при$
вернення уваги громадськості до загост$
рення ситуації навколо «Укрзалізниці».

Слідкуйте за новинами щодо по$
дальших кроків профспілки із захисту
інтересів багатотисячного колективу за$
лізничників на сайті www.zalp.org.ua
та у «ВІСНИКУ».



В
ОБГОВОРЕННІ проблем акту$
альної тематики взяли участь

представники Міжнародної організації праці, Держпраці,
Національної служби посередництва і примирення, Секре$
таріату Національної тристоронньої соціально$економіч$
ної ради, Державної служби зайнятості, СПО роботодавців
України, всеукраїнських профоб’єднань і профспілок, у

тому числі профспілки залізничників і транспортних
будівельників України,   наукових і громадських організа$
цій, засобів масової інформації.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ, завідувач відділу соціально$
трудових відносин та побутової роботи Ради профспілки

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 19 (774)* 17 жовтня  2019 р.2

З
АГАЛОМ Радою профспілки до за$
конопроєкту «Про залізничний

транспорт» надано 17 зауважень і про$
позицій з обґрунтуванням до кожного з
них (повний текст розміщено на
сайті профспілки www.zalp.org.ua).
Зокрема, це стосується частини 2 статті
40 проєкту Закону, де йдеться про пра$
цевлаштування за контрактною фор$
мою трудового договору. Зауважено,
що впровадження такої форми трудо$
вого договору, як контракт, можливе
лише тоді, коли це передбачено норма$
ми трудового законодавства, а у проєк$
ті нового Трудового кодексу України її
може й не бути.

Крім того, стаття 40 потребує допов$
нення частиною 6, такого змісту: «6.
Особливості регулювання робочого ча$
су та часу відпочинку, умов праці окре$
мих категорій працівників залізничного
транспорту, робота яких безпосеред$
ньо пов’язана з рухом поїздів, встанов$
люються центральним органом вико$
навчої влади, що забезпечує форму$
вання державної політики у сфері заліз$
ничного транспорту та репрезентатив$
ними профспілками, що діють у галузі.

Перелік робіт, професій та посад, що
безпосередньо пов’язані з рухом поїз$
дів, маневровою роботою, у тому числі
з управлінням транспортними засоба$
ми чи рухом транспортних засобів, за$
тверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує фор$
мування державної політики у сфері за$
лізничного транспорту».

Також у запропонованій редакції за$
конопроєкту викликає занепокоєння
вилучення норми щодо пільг і соціаль$
них гарантій залізничникам та членам
їхніх сімей, на відміну від чинного зако$
ну «Про залізничний транспорт», де во$
ни прописані. Це суперечить вимогам
статті 22 Конституції України, відповід$
но до якої «при прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод». Тому Радою
профспілки було запропоновано до за$
значеного законопроєкту додати нову
статтю 41, якою б регулювався соціаль$
ний захист працівників залізничного
транспорту. Наведемо усі її пункти:

«1. Соціальний захист працівників за$
лізничного транспорту загального ко$
ристування здійснюється у встановле$
ному порядку згідно із законодавством,
Галузевою угодою та колективними до$
говорами. Положення Галузевої угоди
(колективного договору) поширюють$
ся на всіх працівників залізничного
транспорту загального користування
незалежно від членства у профспілці, і є

обов’язковими як для власника або
уповноваженого ним органу, так і для
працівників підприємства. Положення
Галузевої угоди (колективного догово$
ру) діють безпосередньо і є обов’язко$
вими для всіх суб’єктів господарюван$
ня, що перебувають у сфері дії сторін,
які підписали Галузеву угоду (колектив$
ний договір).

2. Працівникам залізничного транс$
порту загального користування, які від$
повідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов (ремонт,
будівництво або придбання житла),
може надаватися безвідсотковий кре$
дит строком до 20 років за рахунок
власних коштів підприємств залізнич$
ного транспорту загального користу$
вання.

3. Суб’єкти господарювання у сфері
залізничного транспорту мають право
за рахунок власних коштів забезпечува$
ти діяльність системи медичного стра$
хування працівників та пенсіонерів за$
лізничного транспорту.

4. Пенсійне забезпечення працівни$
ків залізничного транспорту загального
користування здійснюється згідно із за$
конодавством.

Суб’єкти господарювання у сфері за$
лізничного транспорту мають право за
рахунок власних коштів здійснювати
недержавне пенсійне забезпечення
працівників через недержавний пенсій$
ний фонд.

5. Працівники залізничного транс$
порту загального користування та чле$
ни їх сімей (утриманці), а також праців$
ники, які вийшли на пенсію по інвалід$
ності чи за віком користуються правом
на безоплатний проїзд залізничним
транспортом у порядку та на умовах,
передбачених Галузевою угодою та ко$
лективними договорами.

6. Працівники залізничного транс$
порту та члени їх сімей користуються
медичним обслуговуванням у відомчих
закладах охорони здоров’я. Це право
зберігається за ними і після виходу на
пенсію.

7. На залізничному транспорті забез$
печується функціонування об’єктів для
реабілітації, відпочинку та оздоровлен$
ня залізничників та пенсіонерів$заліз$
ничників, занять фізкультурою і спор$
том, художньою самодіяльністю.

8. Суб’єкти господарювання надають
соціальну підтримку працівникам, які
вийшли на пенсію по інвалідності чи за
віком, за рахунок власних коштів у по$
рядку та на умовах, передбачених Галу$
зевою угодою і колективними догово$
рами».

Що стосується вимог до корпоратив$

ного (форменого) одягу працівників,
які викладені у статті 42 проєкту Закону,
у листі зазначено, що внесені зміни ма$
ють передбачати не лише обов’язок ро$
ботодавця забезпечувати безоплатним
корпоративним (форменим) одягом
працівників, для яких носіння такого
одягу під час виконання службових
обов’язків є обов’язковим відповідно
до постанови Кабінету Міністрів Украї$
ни від 11.12.1996 р., № 1508 «Про знаки
розрізнення і формений одяг працівни$
ків залізничного транспорту», але й за$
кріплювати право носіння форменого
одягу за всіма працівниками залізнич$
ного транспорту.

І наостанок запропоновано у прикін$
цевих положеннях вказати, що цей За$
кон має набрати чинності через п’ять
років з дня опублікування, оскільки, як
йдеться в листі Ради профспілки, це са$
ме той необхідний період для адаптації
АТ «Укрзалізниця» до нових умов і за$
безпечення справедливої конкуренції
на ринку залізничних перевезень, а та$
кож відкриття вільного доступу до за$
лізничної інфраструктури.

Варто розуміти, що значна кількість
учасників ринку залізничних вантажних
перевезень виступає за відкриття цього
ринку найближчим часом, але такі кро$
ки без відповідної підготовки утворю$
ють багато ризиків. Як свідчить досвід
країн Європи, які здійснювали анало$
гічні кроки, це, насамперед, загрожує
масовими звільненнями працівників,
дестабілізацією в трудових колективах і
масовим відтоком висококваліфікова$
них кадрів. Приватні перевізники мо$
жуть створювати недобросовісну кон$
куренцію АТ «Укрзалізниця» за рахунок
низьких соціальних стандартів для сво$
їх працівників, що, у свою чергу, нега$
тивно позначиться на доходах бюдже$
тів усіх рівнів і внесках до соціальних
фондів.

Крім того, приватні перевізники у ра$
зі відкриття ринку найближчим часом
не будуть мати жорстких вимог до тех$
нічного стану тягового рухомого скла$
ду, системи контролю безпеки, системи
навчання, тренувань та медичних огля$
дів локомотивних бригад та інших за$
ходів, від яких безпосередньо залежить
безпека залізничних перевезень, що
збільшує ризик зростання транспорт$
них подій. Через відсутність чітких пра$
вил і вимог до перевізників, а також
спеціального регуляторного органу,
відповідального за ліцензування пере$
візників, виникає ризик зменшення
безпечності залізничних перевезень.

Якщо приватні перевізники займуть
найбільш прибуткові сегменти ринку
вантажних перевезень, то в коротко$
строковій перспективі після надання
вільного доступу до залізничної інфра$
структури через зменшення доходів АТ
«Укрзалізниця» не матиме можливості
виконувати свої зобов’язання, насам$
перед, соціальні.

Рада профспілки розглянула проєкт Закону України «Про залізничний
транспорт» (реєстр. № 1196�1 від 6.09.2019 р.) і надала пропозиції та заува�
ження.

У листі з цього приводу міністру інфраструктури В.Криклію запропонова�
но врахувати зауваження та запросити представника профспілки залізнич�
ників і транспортних будівельників України для участі в обговоренні даного
законопроєкту у рамках консультацій усіх зацікавлених сторін.

Надано пропозиції та зауваження 
до законопроєкту «Про залізничний транспорт»

Звернення 
до Прем'єр*міністра 
з приводу невиконання вимог 
АТ «Укрзалізниця» та Урядом

Голова Федерації профспілок транспортників України, 
Голова профспілки залізничників і транспортних 

будівельників В.БУБНЯК за дорученням президії Ради
профспілки 2 жовтня  спрямував відповідного листа 

на адресу Прем’єр$міністра України О.ГОНЧАРУКА.

У
ЗВЕРНЕННІ до нового очільника Кабінету Міністрів Укра$
їни викладено текст вимог до АТ «Укрзалізниця» та Уря$

ду, що були затверджені на засіданні президії Ради проф$
спілки 18 квітня 2019 року («ВІСНИК» № 8 (763) *
25.04.2019 р.), та поінформовано про проведення 14 травня
цього року масштабної профспілкової акції протесту на під$
тримку справедливих вимог залізничників – членів проф$
спілки. Наголошено, зокрема, що в офіційному листі з цього
приводу до попереднього Кабміну йшлося про сподівання
на вирішення ключових проблем, пов’язаних як зі створен$
ням працівникам гідних умов для продуктивної праці, підви$
щення їхнього добробуту, зниження соціальної напруги у
трудових колективах, так і забезпеченням державної під$
тримки залізничного транспорту.

У листі до Прем’єр$міністра О.Гончарука поінформовано та$
кож про те, що за дорученням Кабміну від 20 червня п. р. за
участі представників міністерств (інфраструктури, фінансів,
соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі), АТ
«Укрзалізниця» і профспілки залізничників і транспортних бу$
дівельників України відбулась зустріч, під час якої було роз$
глянуто зазначені вимоги із обговоренням проблемних пи$
тань залізничної галузі та шляхів їх врегулювання. За резуль$
татами спільного заходу було затверджено протокол і вста$
новлено терміни щодо конкретних дій виконання пунктів цьо$
го документа.

Повідомлено також, що 26 вересня на засіданні президії Ра$
ди профспілки було заслухано представників АТ «Укрзалізни$
ця» стосовно виконання вимог профспілки та зазначено: на
сьогодні частково виконано лише один пункт – з 1 липня
2019 року підвищено тарифні ставки і посадові оклади заліз$
ничників на 10 %.

20 вересня на засіданні правління АТ «Укрзалізниця» ухвале$
но рішення про встановлення для працівників Товариства з
1 вересня 2019 року суми добових витрат при відрядженні у
межах України у розмірі 200 грн., але дотепер не видано від$
повідного наказу і працівники продовжують отримувати ком$
пенсацію на рівні 150 грн.*

* 3  1 вересня п. р. добові при відрядженні у межах Украї$
ни встановлено у сумі 200 грн. (наказ «Укрзалізниці» 
№ 624 від 4 жовтня 2019 року (стор. 1).

Щодо інших вимог, то ці питання не вирішено ані АТ «Укрза$
лізниця», ані Кабінетом Міністрів України.

Тож від трьохсоттисячного колективу залізничників – членів
профспілки вимагаємо надати детальну інформацію про те,
коли буде забезпечено виконання вимог профспілки з боку
Кабміну та АТ «Укрзалізниця», наголошено у зверненні лідера
профспілки до очільника Уряду.

ДАТА:  7 ЖОВТНЯ — ВСЕСВіТНіЙ ДЕНЬ ДіЙ ЗА ГіДНУ ПРАЦЮ

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

З
РОЗГЛЯДУ питання про хід виконання постанови «Про під$
сумки проведення профспілкової акції протесту

14.05.2019 р.» у засіданні президії Ради профспілки 26 ве$
ресня п. р. під головуванням В.Бубняка взяли також участь
член правління АТ «Укрзалізниця» Ж.Марчек, директори: з
економіки та фінансів – М.Іванінів, з управління персоналом
і соціальної політики – Є.Козак та інші представники адмініс$
трації.

За підсумками обговорення ухвалено рішення про спряму$
вання листа до Уряду щодо невиконання вимог профспілки
(стор. 2), а також звернення до Президента України
В.Зеленського з приводу плану реформування АТ «Українсь$
ка залізниця» (стор. 1).

Фото Володимира МАРЧУКА

ФФооттоо  ааввттоорраа

З нагоди Всесвітього дня 
дій за гідну працю  
ФПУ організувала 

«круглий стіл» на тему: 
«Гідні соціально�трудові 

стандарти – головний мотив
праці в Україні 

і добробуту в сім’ї»
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Інформдень для профактиву

П
ІД ЧАС традиційного щомісячного інформа$
ційного дня у форматі вебконференції Голова

профспілки В.Бубняк, завідувачі відділів і фахівці
Ради повідомили учасників заходу про поточну
роботу за напрямами діяльності. Зокрема, йшлося
про актуальні на сьогодні теми з оплати праці, що$
до запровадження Кодексу корпоративної етики
АТ «Укрзалізниця», стану виробничого травматиз$
му за 9 місяців 2019$го, питання організаційної
діяльності, проведення передплатної кампанії га$
зети «Вісник профспілки» на 2020 рік та інше.

8 жовтня відзначено 
День юриста

З
ПРОФЕСІЙНИМ святом Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк привітав усіх юридич$

них фахівців залізничного транспорту та проф$
спілки, наголосивши, що правові інспектори пра$
ці Ради профспілки стоять на варті соціально$
економічних прав робітників і спілчани можуть
розраховувати на справедливий захист своїх
трудових інтересів.

Закінчення. Початок на 1�й стор.

У
СІ ТАК ЗВАНІ «стабілізаційні» ідеї дово$
дяться до відома без врахування Дирек$

тиви 91/440/ЄЕС щодо розвитку залізниць
Співтовариства та наступних директив Ради
ЄЕС щодо залізничного транспорту, деталізу$
ючих ці питання. До речі, перший проєкт За$
кону України «Про залізничний транспорт» в
новій редакції розроблявся Міністерством
інфраструктури за безпосередньої участі
профспілки, саме з урахуванням відповідних
вимог директив ЄЕС, пройшов обговорення
на всіх рівнях у період 2012–2014 рр. і перед$
бачав поступову інтеграцію до ЄЕС залізнич$
ного транспорту України протягом 15–20 ро$
ків. Законопроєкт був зареєстрований у Вер$
ховній Раді попереднього скликання для ви$
несення на розгляд. Але, незважаючи на
«пишні» промови про рух до Євросоюзу, за$
лишився на архівних полицях. Без врахуван$
ня положень цих директив ЄЕС Україні фак$
тично буде закрита можливість використати
свій залізничний потенціал як держави – во$
лодільця транспортних коридорів по так зва$
ному «шовковому шляху» – із заходу на схід і
у зворотному напрямку та держав азійського
регіону. 

Ще зовсім нещодавно відкриті та прозорі
залізничні транспортні коридори України
приносили левову частку доходів «Укрзаліз$
ниці», наповнювали державний бюджет, за$
безпечували сотні тисяч громадян робочими
місцями, гідною заробітною платою, умова$
ми праці та одним із найкращих соціальних
пакетів, гарантованих Галузевою угодою між
Державною адміністрацією залізничного
транспорту України та профспілками і колек$
тивними договорами.

Для прикладу, свого часу Великобританія
повністю реалізувала принцип відділення
інфраструктури від перевезень та створення
вільного ринку перевезень. Наслідки відомі:
спад інвестицій, зростання залізничних ката$
строф і банкрутство інфраструктурної компа$
нії Railtrack у 2000 році, яка не змогла досяг$
ти стабільної рентабельності та була викуп$
лена компанією, спеціально створеною уря$
дом, і підтримується ним за рахунок держав$
ного бюджету. До речі, у розвиток залізнич$
ного транспорту держав ЄЕС за рахунок на$
ціональних бюджетів вливаються мільярди
євро. Подібна ситуація спостерігається нині в
Естонії. У свою чергу, в США відбулось
реформування галузі в «зворотному» на$
прямку – приватні залізничні компанії з ме$
тою уникнення банкрутства передали держа$
ві безоплатно свої збиткові підрозділи паса$
жирських перевезень.

Про поступовий відхід від цивілізаційних
процесів розвитку транспортної галузі свід$
чить і зареєстрований у Верховній Раді зако$
нопроєкт «Про залізничний транспорт Украї$
ни» (реєстр. № 1196): він є спрощеним плагіа$
том аналогічних, які пропонувалися окреми$
ми депутатами попереднього скликання, та є
одним із найгірших за останні роки. У ньому
взагалі вилучена вся соціальна складова, від$
сутні посилання на євроінтеграційні процеси

тощо. Прийняття цього законопроєкту в ціло$
му завдасть «нокаутуючого» удару не тільки
по залізничному транспорту, а взагалі по всіх
галузях економіки України.

Крім безпеки перевезення вантажів і паса$
жирів, важливе місце у роботі залізничного
транспорту займає забезпечення національ$
ної безпеки країни, тому розгляд будь$якої
можливості реформування стратегічної галу$
зі може призвести до потенційного руйну$
вання сталої роботи залізничного транспорту
в умовах збройного конфлікту у Донецькій та
Луганській областях. Тобто, є несвоєчасним
та навіть злочинним.

Статтею 22 Закону України «Про транс$
порт» встановлено, що до складу залізнично$
го транспорту належать, зокрема, навчальні
заклади, технічні школи, заклади охорони
здоров’я, фізичної культури та спорту, куль$
тури та інші підприємства, установи та органі$
зації, що забезпечують його діяльність і роз$
виток. Таким чином, розглядати питання ре$
формування залізничного транспорту окре$
мо, без врахування збереження соціальної
сфери, яка забезпечує її ефективну та безпе$
ребійну діяльність, у тому числі мережі оздо$
ровчих і медичних закладів – неможливо.
Соціальна сфера залізничного транспорту
сприяє забезпеченню безпеки руху поїздів,
підготовці кваліфікованих кадрів і повинна
бути включена до складу саме єдиного
суб’єкта господарювання.

Крім того, відповідно до статті 2 Закону
України «Про особливості утворення акціо$
нерного товариства залізничного транспорту
загального користування» Товариство ство$
рено як акціонерне, 100 % акцій якого закріп$
люються у державній власності, а його зас$
новником є держава в особі Кабінету Мініст$
рів України. Водночас статтею 7 цього ж За$
кону визначено, що Товариство повністю від$
повідає за зобов’язаннями, які передбачені
Галузевою угодою, до укладення нової від$
повідної угоди. Викликає занепокоєння ви$
конання та збереження в подальшому всіх
норм і додаткових соціальних гарантій, пе$
редбачених Галузевою угодою та колектив$
ними договорами підприємств залізничного
транспорту.

Профспілка залізничників і транспортних
будівельників України завжди конструктив$
но співпрацювала з Урядом, профільними
міністерствами та «Укрзалізницею», тому
звертаємо увагу, наголошено у листі Ради
профспілки до Мінінфраструктури, на вирі$
шення нагальних питань соціально$еконо$
мічного спрямування та забезпечення ви$
робничих потреб галузі до прийняття оста$
точного виваженого рішення про проведен$
ня глобальної реструктуризації АТ «Укра$
їнська залізниця».

Високий рівень зношеності рухомого скла$
ду та інфраструктури вже створило перед$
умови для зниження рівня безпеки переве$
зень, що потребує значних фінансових інвес$
тицій. До того ж залізничний транспорт несе
велике соціальне навантаження, забезпечу$
ючи перевезення пільгових категорій грома$

дян, що повинно відшкодовуватися держа$
вою, котра надала відповідні пільги. Однак
відшкодування відбувається на рівні не біль$
ше 10 % понесених витрат, а інші збитки по$
криваються за рахунок доходів, отриманих
від вантажних перевезень, що спричиняє
справедливе невдоволення бізнесу і постійні
суперечки між АТ «Укрзалізниця» та ванта$
жовідправниками при визначенні тарифів на
перевезення. Тільки за 2016–2018 рр. сума
збитків сягнула майже 8 млрд грн., а ці кош$
ти могли б бути інвестовані в оновлення ру$
хомого складу.

Не на належному рівні перебувають і пи$
тання соціального характеру, зокрема щодо
оплати праці і забезпечення виконання чин$
них Галузевої угоди та колдоговорів. Саме
низька заробітна плата не задовольняє заліз$
ничників і не відповідає складності і відпові$
дальності їхньої роботи, все більше праців$
ників залишають залізничний транспорт. Тож
невдовзі, якщо не втрутитись у вирішення на$
копичених за багато років проблем, ситуація
стане катастрофічною, і дроблення «Укрза$
лізниці» тільки прискорить цей процес.

Профспілка не може погодитись з такими
антисоціальними заходами, які анонсують$
ся без врахування позиції та інтересів трудо$
вого колективу. Вважаємо, що реформу$
вання залізничного транспорту неможливе
без проведення належної соціальної полі$
тики.

Профспілка, трудові колективи галузі рішу$
че налаштовані відстоювати свої права та ін$
тереси усіма законними способами. 

ВИМАГАЄМО:
1. Зупинити прийняття одноосібних
руйнівних рішень, пов’язаних із «рево�
люційною» реструктуризацією АТ
«Укрзалізниця», до затвердження Вер�
ховною Радою України в новій редак�
ції Закону України «Про залізничний
транспорт», для чого необхідно:

залучити до розробки законопроєкту
Міністерство інфраструктури, науко�
вий потенціал, фахівців залізничного
транспорту;

залучити до участі в роботі комісії з
розробки законопроєкту представни�
ків профспілки;

в подальшому плани реструктуриза�
ції галузі розглядати з урахуванням єв�
роінтеграційних процесів та за участі
профспілки.
2. На державному рівні ініціювати вне�
сення в проєкт Закону України «Про
державний бюджет на 2020 рік» пи�
тання:

придбання рухомого складу за раху�
нок державного бюджету як те, що пе�
редбачає Закон України «Про заліз�
ничний транспорт»;

визначити розмір субвенцій на пога�
шення перевезень залізничним транс�
портом пільгових категорій громадян
України як далекого, так і приміського
сполучення.

Середня  заробітна плата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 13061,7 11836,2
Придніпровська 12484,6 11497,9
Південна 12160,4 11402,2
Південно$Західна 13487,5 12404,1
Одеська 13018,6 11599,1
Львівська 13146,5 11936,9
По регіональних філіях 12914,9 11800,6
По філіях 12363,4 11455,7
По ПрАТ 10281,1 9147,7
По АТ «Укрзалізниця» 12721,6 11657,0

З початку
2019 р.Серпень

Залізничний транспорт 12773 11713

Транспорт у цілому 12157 11483
Промисловість 12051 11456

В галузях народного 
господарства 10537 10207

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 12 13
галузей економіки

Серпень З початку
2019 р.

Індекс споживчих цін у серпні 2019 р. —
99,7 %, з початку 2019 року – 102,7 %.

Щодо плану реформування АТ «Укрзалізниця»

Готуємося до роботи взимку
«На вимогу правового інспектора пра$

ці Ради профспілки у дорожній профор$
ганізації Південно$Західної залізниці
Олени Колядної (Конотопський тер$
ком) після здійснених перевірок у локо$
мотивному депо Сновськ усунуто низку
порушень трудового законодавства.
Зокрема, працівникові, який тимчасово
заміщував відсутнього робітника, пере$
раховано та виплачено заохочувальну
премію на суму 17,3 тис. грн., одній із
працівниць надано залишок невикори$
станої щорічної відпустки перед вихо$
дом у декрет з виплатою майже 3,1 тис.
грн. заробітної плати, а колишньому
працівникові перераховано більш як
12 тис. грн. матеріальної допомоги на
оздоровлення, недоотриманих ним при
звільненні», – повідомив пресцентр
Конотопського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

Н
А ЗАСІДАННІ Харківського теркому профспілки, що відбулося 9 жовтня, розглянуто важли$
ве питання – про хід підготовки виробничих і структурних підрозділів регіону до роботи в ни$

нішній осінньо$зимовий період.
Заслухано звіти керівництва дирекції залізничних перевезень та теркому профспілки. Зокрема

зауважено, що спільними зусиллями господарських керівників і профспілкових комітетів викону$
ються заходи з підготовки технічних засобів і рухомого складу, снігоприбиральної техніки, шля$
хів, опалювальних систем, виробничих і побутових приміщень, бригадних будинків, інших
об’єктів життєдіяльності. За результатами розгляду питання розроблено заходи щодо виконання
критичних зауважень, які спрямовано керівникам структурних і виробничих підрозділів.

За основними станціями закріплені
відповідальні співробітники для надан$
ня допомоги в організації снігобороть$
би, всюди переглянуто й узгоджено
схеми закріплення за підрозділами ре$
гіональної філії «Південна залізниця»
стрілочних переводів для очищення від
снігу.

Ігор ЄВСЮКОВ,
спеціаліст з оргмасової 

роботи Харківського 
теркому  профспілкиФФооттоо  ааввттоорраа

1 жовтня у форматі вебконференції Рада проф$
спілки провела черговий інформаційний день
для профактиву (стор. 3).
1 жовтня завідувач відділу соціально$трудових
відносин та побутової роботи Я.Мальський
взяв участь у звітній конференції Запорізької
територіальної профорганізації.
1–2 жовтня перший заступник Голови профспіл$
ки О.Мушенок у складі делегації профспіл$
ки взяв участь у 57$му засіданні Ради Міжнарод$
ної конфедерації профспілок залізничників,
що проходило в Єревані (Вірменія).
4 і 11 жовтня Голова профспілки В.Бубняк брав
участь у засіданнях правління АТ «Укрзалізниця».
4 жовтня правовий інспектор праці Ради проф$
спілки М.Абрамова та завідувач відділу соціально$
трудових відносин і побутової роботи Я.Мальсь$
кий брали участь у «круглому столі» на тему: «Гідні
соціально$трудові стандарти – головний мотив
праці в Україні і добробуту в сім’ї» (стор. 2).  
7 жовтня відбулася зустріч лідера профспілки
В.Бубняка і голів дорожніх профорганізацій з
очільником АТ «Укрзалізниця» Є.Кравцовим з
актуальних соціально$економічних питань.
7–9 жовтня на базі навчально$методичного
центру Федерації профорганізацій Чернігівської
області проведено семінар для голів (їхніх заступ$
ників) і бухгалтерів профорганізацій, підпорядко$
ваних Раді профспілки, за участі завідувачів відді$
лів: організаційної та кадрової роботи – О.Гнатю$
ка та фінансової роботи – С.Прокоф’євої. 9 жовт�
ня перед колегами виступив Голова профспілки
В.Бубняк.
10 жовтня у форматі вебконференції відбулася
нарада щодо поточної ситуації: обговорено
гострі теми сьогодення — щодо плану рефор$
мування АТ «Укрзалізниця» та про хід
виконання вимог профспілки до Кабінету
Міністрів України. Спрямовано відкритого
листа до Президента України (стор. 1).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Закінчення. 
Початок 

на 1�й стор.



О
Р Г А Н І З А $
ЦІЯ заходів

до Міжнарод$
ного дня людей
похилого віку
вже стала доб$
рою традицією
в колективі Бах$
мацької колій$
ної машинної
станції регіональної філії «Південно$За$
хідна залізниця». От і цього року проф$
комом проведено зустріч ветеранів пра$
ці, котрі перебувають сьогодні на заслу$
женому відпочинку, на яку було запро$
шено міського голову та керівників рай$
держадміністрації та районної ради.

Для пенсіонерів$залізничників така
увага є необхідною, адже завжди супроводжується їхнім задово$
ленням від спілкування з колишніми колегами, радістю від приєм$
них спогадів, гарним настроєм.

Профактив первинки, потурбувавшись заздалегідь, підготував для
поважних гостей продуктові набори.

Олександр КОВАЛЬ, голова профорганізації Бахмацької 
колійної машинної станції.  ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

Дякуємо також за теплі листи
про спілчан – ветеранів$заліз$
ничників нашим постійним ав$
торам: головам первинок ви$
робничих підрозділів регіональ$
ної філії «Південна залізниця» –
локомотивного депо Смороди$
не і Смородинської дистанції
колії Олегу МАР’ЮКУ та Лілії
СУГАК.

П
РОФОРГАНИЗАЦИЕЙ эксплуата$
ционного вагонного депо Одесса$

Застава$1 ко Дню ветерана организо$
вана традиционная встреча наших
пенсионеров. В этом году при актив$
ной помощи сотрудников, руководст$
ва пункта технического осмотра
Одесса$Сортировочная, где и прохо$
дило это мероприятие, совета ветера$
нов оператор ПТО Черноморская,
член профкома Т.Пустоветова собра$
ла уважаемых гостей за теплой бесе$
дой. Бывшие коллеги в уютной атмо$
сфере делились воспоминаниями,
председатель совета ветеранов депо
Л.Кушнир рассказала о работе, пока$
зала фотографии предыдущих
встреч. Как всегда, активными в свои
90 и 89 были И.Сморчков и его со$
ратник Н.Мырынюк. Все участники
встречи получили много положитель$
ных эмоций, и мы от души пожелали
нашим ветеранам крепкого здоровья.

Дмитрий СЫЧОВ,
председатель профорганизации

эксплуатационного вагонного 
депо Одесса$Застава$1
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Д
ЕЛЕГАТИ V звітно$виборчої конференції
діяльністю молодіжної ради дорожньої

профорганізації Придніпровської залізниці за
період з червня 2016$го по вересень 2019$го за$
доволені, бо багато чого вдалося зробити.
Обраний лідер К.Останко, який працює електро$
механіком Дніпровської дистанції сигналізації та
зв’язку, запросив активістів до реалізації нових
задумів, повідомила Наталя СІРИХ, провідний
спеціаліст відділу оргмасової та соціально$побу$
тової роботи дорпрофсожу.   ФФооттоо  ааввттоорраа

Делегації активістів дорожніх профорга�
нізацій братимуть участь у VI Форумі мо�
лоді профспілки 24 жовтня п. р.

«Прагнемо 
змін на краще»

М
ОЛОДІЖНА рада дорожньої профорганіза$
ції Львівської залізниці відзвітувала про

свою роботу. Її лідер А.Юник наголосила перед$
усім на тому, що нинішній рівень оплати праці
відштовхує молодих залізничників і не дає на$
лежної мотивації, тому вони масово звільняють$
ся у пошуках іншої роботи. Та попри все активна
молодь прагне змін на краще: заручившись під$
тримкою дорпрофсожу, бажає докласти макси$
мум зусиль для вирішення нагальних проблем.

Голова дорожньої профорганізації А.Король$
ков та його перший заступник О.Тхір поінформу$
вали учасників заходу про актуальні проблеми
профспілкової діяльності, зокрема йшлося про
посилення уваги до соціальних проблем молоді.

Наталія ВИШНЕВСЬКА,
провідний спеціаліст відділу 

організаційної і кадрової роботи 
дорпрофсожу Львівської залізниці

20,5 тис. грн.), два – у Херсонсь$
кому (загалом чотирьом спілча$
нам повернуто премії на суму
8,9 тис. грн.), один – в Одесь$
кому.

До штатних розписів загонів з
метою приведення до норма$
тивної штатної чисельності з
квітня п. р. додатково введено
170 вакантних одиниць.

Вирішено питання підвищення
тарифних ставок для працівни$
ків воєнізованої охорони, які
охороняють небезпечні вантажі,
у тому числі отруйні та вибухові
речовини як при супроводженні
вантажів у поїздах, так і при охо$
роні їх на лінійних станціях (у
складі покинутих поїздів) або в
парках станцій прибуття за фак$
тично відпрацьований час.

Впродовж 2018–2019 років
встановлено та підключено до
системи електропостачання ві$
сім сучасних приміщень для роз$
міщення особового складу воє$
нізованої охорони, які задіяні на
охороні залізничних мостів дру$
гої категорії.

Тож за результатами конт$
рольних перевірок, здійснених
правовою та технічною інспек$
ціями праці, зазначені постанови
з контролю дорпрофсожу знято.
Водночас цю важливу роботу
продовжать територіальні комі$
тети профспілки.

Віра КОСТОВСЬКА,
Сергій ГІЛКА –

правовий та технічний 
інспектори праці Ради 

профспілки в Одеській 
дорожній профорганізації

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ Ситуацію виправлено

День права

Н
А ЗАСІДАННІ президії дор$
профсожу за участі в. о. на$

чальника служби воєнізованої
охорони регіональної філії
«Одеська залізниця» О.Кварта$
лова розглянуто хід виконання
попередніх постанов щодо до$
тримання трудового законодав$
ства при застосуванні дисциплі$
нарної та матеріальної відпові$
дальності і покращання умов
праці, запобігання виробничому
травматизму у підрозділах воєні$
зованої охорони.

Зауважено, що адміністрацією
вжито відповідних заходів, що
сприяло усуненню виявлених
правовою інспекцією праці пору$
шень. Зокрема, у Знам’янському
загоні воєнізованої охорони ска$
совано 11 незаконно виданих на$
казів (працівникам повернуто
премії на загальну суму більш як

ФФооттоо  ааввттоорраа
Зовсім нелегко було відповісти на величезну

кількість запитань учасників зустрічі, адже серед
злободенних – проблеми, пов’язані із укомплек$
туванням штату структурних підрозділів у зв’язку з
масовим звільненням кваліфікованих робітників,
низьким рівнем заробітної плати тощо. Присутні
наголошували на тому, що хоча тарифні ставки і
посадові оклади з 1 липня п. р. було підвищено на
10 %, однак мали місце випадки, коли працівни$
ки отримували зарплатню нижчу, ніж до підви$
щення (за рахунок зниження розміру місячної
премії).

Колійники стурбовані ситуацією, коли інтенсив$
ність їхньої праці значно вища, ніж в інших ди$
станціях регіональної філії, а розмір премії у пра$
цівників усіх дистанцій однаковий (профком Кри$
ворізької дистанції колії звертався з цього приво$
ду до адміністрації, однак питання не було вирі$
шено).

Актуальне питання – порядок списання у разі
дострокового зносу спецвзуття через його низьку
якість.

Працівники служби кадрів занепокоєні відсут$
ністю матеріального стимулювання у зв’язку з ви$
конанням ними додаткових обов’язків з розподі$
лу та оформлення путівок до оздоровчих за$
кладів.

Після заходу спілчани отримали індивідуальні
консультації фахівців.

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ,
правовий інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації Придніпровської
залізниці (Криворізький терком)

У
«ДНІ ПРАВА», що проведено у вересні на Кри$
ворізькому вузлі для представників колекти$

вів усіх структурних підрозділів, взяли участь за$
ступник голови дорожньої профорганізації – го$
ловний технічний інспектор праці А.Лейко, голова
Криворізької територіальної профорганізації
О.Жук, головний правовий інспектор праці Ради
профспілки на Придніпровській залізниці Н.Рома$
ненко, начальник служби організації праці, заро$
бітної плати і структур управління регіональної
філії Н.Шеремета, інші фахівці від адміністрації та
теркому профспілки.

1 жовтня в Україні відзначено День ветерана

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

Під час проведення
заходу спілчани от$
римали корисну ін$
формацію та відпо$
віді на питання, що
їх найбільше сьо$
годні цікавлять.

Фото 
ГГааллииннии  ІІССААЄЄВВООЇЇ

Профлідер 
первинки

А
ВТОРИТЕТНИЙ, ініціа$
тивний, уважний та

справедливий, тож не$
дарма колектив вже
кілька скликань поспіль
обирає М.ЄРМАКА своїм
профлідером. 38 років
свого життя він віддав
сумлінній праці на сталевій магістралі, обійма$
ючи посади інженера$технолога та майстра
дільниці локомотивного депо Сновськ регіо$
нальної філії «Південно$Західна залізниця».
Нині Почесний залізничник вже на заслужено$
му відпочинку, однак продовжує займатися
громадською роботою.

Він зразковий профактивіст, який не обхо$
дить своєю увагою ані працюючих, ані дітей
залізничників. Активно й принципово займа$
ється вирішенням проблем щодо соціального
та правового захисту спілчан, поліпшення
умов праці й виробничого побуту, а також
турбується про розвиток спортивно$масової
роботи, організацію дозвілля та робить багато
інших корисних справ. Має коло однодумців,
які допомагають у профспілковій діяльності.
А ще беззаперечно він є люблячим батьком та
дідусем, захоплюється садівництвом, рибаль$
ством, полюбляє збирати гриби тощо.  Мико$
лу Івановича щиро поважають за веселу вдачу
та мудрість.

Наталія МАКАРЕНКО,
заступник голови Конотопської 
територіальної профорганізації


