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«На вимогу правового інспек#
тора праці Ради профспілки на
Львівській залізниці Володи�
мира Паруни працівникам
Ужгородської пасажирської ва#
гонної дільниці доплачено май#
же 106 тис. грн. за роботу у ви#
хідний день у другому кварталі
2014 року, а також 96,7 тис. грн.
премії за червень–липень п. р.
Крім цього, приведено у відпо#
відність до законодавства два
накази про оплату праці за від#
сутнього працівника», – повідо#
мив заступник голови Ужго#
родської територіальної проф#
організації Юрій КОСЮК.

«На вимогу правового інспек#
тора праці Ради профспілки на
Південно#Західній залізниці Во�
лодимира Концедала 199 пра#
цівникам експлуатаційно#ремон#
тного вагонного депо Конотоп за
період роботи в особливо склад#
них метеорологічних умовах при
температурі повітря +30° і вище
за рахунок підвищення годинних
тарифних ставок і посадових
окладів було доплачено 7,8 тис.
грн.
Двом працівникам дистанції колії
Щорс, звільненим на пенсію у
зв’язку з інвалідністю, виплачено
35,7 тис. грн. одноразової матері#
альної допомоги, передбаченої
колдоговором залізниці», – пові#
домив ПРЕС�ЦЕНТР Конотопсь�
кого теркому профспілки.

Засідання профсекцій

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

16 жовтня відбулися засідання
професійних секцій Ради проф#
спілки працівників господарств:

колійного;
автоматики, телемеханіки та

зв’язку.

16 жовтня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор#
ганізації праці і заробітної плати
О.Данько вивчала стан органі#
зації і оплати праці в Харківсь#
кому підрозділі воєнізованої
охорони, а 22 жовтня – взяла
участь у засіданні робочої групи
сторони профспілок з ведення
колективних переговорів, укла#
дення Генеральної угоди на но#
вий строк та здійснення контро#
лю за її виконанням з питання
оплати праці.

20–21 жовтня головний право#
вий інспектор праці Ради проф#
спілки М.Бєльченко перевіряв
стан дотримання трудового за#
конодавства в дніпропетровсь#
ких дирекції залізничних пере#
везень і дистанції електропоста#
чання.

22 жовтня завідувач і провідний
спеціаліст відділу економічної
роботи, організації праці і заро#
бітної плати С.Анісімова й
О.Данько взяли участь у засідан#
ні робочої групи Національної
тристоронньої соціально#еконо#
мічної ради з розробки Концеп#
ції реформування оплати праці.

23 жовтня відбулися засідання
професійних секцій Ради проф#
спілки працівників господарств:

електрифікації та електропос#
тачання;

вагонного господарства;
навчальних закладів;
відомчої воєнізованої охорони.

27 жовтня головний технічний
інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у нара#
ді Укрзалізниці з питань узгод#
ження закупівлі спецвзуття за
проведеними «Укрзалізничпос#
тач» конкурсними торгами.

Триває передплата на «Вісник» на 2015 рік
Президія Ради профспілки оголосила передплатну кампанію до 20 листопада

До уваги читачів! 

Рада профспілки провела засідання 
професійних секцій: 16 жовтня —

працівників господарств 
автоматики, телемеханіки та зв’язку і
колійного, а 23 жовтня – вагонного,

електрифікації та електропостачання,
навчальних закладів і відомчої

воєнізованої охорони.

П
ЕРЕД КОЛЕГАМИ виступили заступни#
ки Голови профспілки М.Сінчак і О.Му#

шенок, фахівці Ради профспілки. У засідан#
нях, відповідно, також взяли участь: на#
чальник сектору комплектації і ремонту за#
лізничної колії відділу комплектації Депар#
таменту колії В.Штойко, в. о. першого за#
ступника начальника Департаменту авто#
матики, телемеханіки та зв’язку Укрзаліз#
ниці Ю.Терещенко, перший заступник на#
чальника Департаменту вагонного госпо#
дарства Укрзалізниці О.Мотін, головний ін#
женер Департаменту електрифікації та
електропостачання Укрзалізниці І.Лагута,
перший заступник начальника Головного
управління воєнізованої охорони Укрзаліз#
ниці Д.Нікітін.

Як і під час попередніх засідань, насам#
перед розглянуто хід реформування заліз#

ничного транспорту і підготовку госпо#
дарств до роботи в непростих умовах ни#
нішньої зими.

З колійниками, зокрема, обговорено
питання встановлення доплати машиніс#
там і помічникам машиністів колійних ма#
шин, що мають право працювати на інших
типах колійних машин, згідно з класифі#
катором, та нарахування доплати за шкід#
ливі умови праці цій категорії працівників,
а також нарахування доплати за класність
водіям автотранспортних засобів.

Профсекції ухвалили відповідні рішення.
Протоколи засідань буде розміщено на
сайті профспілки www.zalp.org.ua.

Рада профспілки транслювала засідання
у форматі відеоконференції із абонентами
(профорганізаціями), які пройшли серти#
фікацію.

На засіданні секції працівників вагон#
ного господарства склала свої повнова#
ження у зв’язку з виходом на пенсію її го#
лова, голова профорганізації вагонного
депо Дарниця Південно#Західної заліз#
ниці О.Михайлик. За багаторічну плідну
роботу їй вручено Подяку Ради проф#
спілки. Головою профсекції обрано голо#
ву профорганізації Конотопського вагон#
ного експлуатаційного депо Південно#
Західної залізниці Ю.Шиша.

У
МІТИНГУ та пікетуванні Кабінету Міністрів України взяли також участь на
чолі з керівництвом профспілки та працівниками апарату Ради близько

400 членів профспілки залізничників і транспортних будівельників України зі
своїми прапорами, транспарантами та іншою атрибутикою. Наші спілчани
приїхали підтримати вимоги профспілок України до Уряду з усіх дорожніх
профорганізацій, багато їх було і з Києва.

Акцію проведено на підтримку вимог до Уряду з питань захисту соціаль#
но#трудових і профспілкових прав та інтересів працівників, ухвалених учас#
никами Всеукраїнського форуму профспілок
«За гідну працю і добробут людини» 7 жовтня
2014 року. Групою активістів, до якої увійшли і
представники нашої профспілки, вимоги було
передано Уряду, а також Президенту України
та Верховній Раді.

Представники профспілок і профоб’єднань
закликали Уряд невідкладно розпочати діалог
із соціальними партнерами для визначення
практичних завдань, строків, індикаторів та
механізмів реалізації основної мети реформ –
досягнення європейських стандартів життя,
передусім у сферах зайнятості, оплати, безпе#
ки праці, оподаткування, соціального розвит#
ку, ефективного виробничого та трудового
потенціалу країни, для успішної конкуренції
на світових ринках.

На мітингу від нашої профспілки ви#
ступив молодий активіст, провідний
інженер#технолог Головного інфор#
маційно#обчислювального центру
Укрзалізниці В.Коробенко, якого
голосно підтримували наші спілчани
актуальними на сьогодні гаслами.

6 листопада відбудуться засі#
дання професійних секцій ме#
дичних працівників та служб пе#
ревезень і комерційної роботи,
а також засідання Молодіжної
ради профспілки.

НАПЕРЕДОДНІ

ВІТАННЯ 4 листопада — День залізничника
Дорогі залізничники, спілчани!

Щиро вітаю усіх вас із професійним святом, яке щороку згуртовує працівни#
ків галузі і доводить, що ми – це одна велика родина.

Кожен з нас, сумлінно виконуючи свою справу, робить свій внесок у розви#
ток не лише потужної транспортної галузі, а й в економіку всієї країни. У не#
прості часи саме залізничники демонструють готовність підставити плече і до#
помогти кожному, хто цього потребує.

Наша профспілка докладає максимум зусиль для того, щоб зберегти і при#
множити соціальні гарантії для спілчан, втілити в життя нові ініціативи, спря#
мовані на користь працівників і ветеранів.

Зичу міцного здоров’я, добробуту й затишку у ваших родинах, мирного неба
над головою.

тис. грн. незаконно
утриманих або недо#
плачених коштів по#
вернуто у вересні
2014 року працівни#
кам Ужгородської па#
сажирської вагонної
дільниці Львівської
магістралі.

203

ЦИФРА

16 жовтня

23 жовтня

15 жовтня під стінами Кабміну відбувся 
п’ятитисячний мітинг всеукраїнських профспілок. 
Попереджувальна акція протесту організована
Спільним представницьким  органом 
всеукраїнських профспілок і профоб’єднань 
напередодні Міжнародного дня боротьби з бідністю,
що відзначався у світі 17 жовтня.

Стор. 2

ССССооооллллііііддддааааррррннннаааа    ааааккккццццііііяяяя    ппппррррооооффффссссппппііііллллоооокккк

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
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– Уважаемые представители
всеукраинских профсоюзов!

Сегодня мы собрались, чтобы отсто#
ять социальные права и гарантии рабо#
чего человека. В это сложное время мы
должны защитить те социальные стан#
дарты, которые предусмотрены зако#
нодательством Украины, Генеральным
и отраслевыми соглашениями, коллек#
тивными договорами.

Железнодорожники выступают про#
тив проводимой Кабинетом Минист#

ров политики замораживания доходов,
и мы требуем повышения заработной
платы, адекватного хотя бы уровню ин#
фляции. Иначе за короткое время же#
лезнодорожники превратятся в нищих.

А разве государство в такие не�
простые времена сможет опереться
на нищих?! Уважаемые руководители
страны, ищите резервы у олигархов, а
не у рядовых тружеников, которые еще
как#то терпят экономические и соци#
альные издевательства над собой.

Правительство в очередной раз пы#
тается разрушить систему железнодо#
рожной медицины проектом Закона
Украины о бюджетной децентрализа#
ции. К сожалению, негативный опыт

передачи учреждений культуры, школ,
детских садиков в коммунальную соб#
ственность ничему не научил, ведь
большинство переданных объектов те#
перь используются не по назначению
или вообще ликвидированы.

Не принимается во внимание тот
факт, что отраслевая медицина выпол#
няет специфические функции медицин#
ского обеспечения безопасности дви#
жения на железнодорожном транспор#
те и оказывает неотложную медицин#
скую помощь пассажирам. Разрушение
существующей системы медицинского
обслуживания может привести к хаосу и
непредсказуемым последствиям.

Руки прочь от железнодорожной
медицины!

На железных дорогах Украины тру#
дятся около 80 тысяч работников, кото#
рые выходят на пенсию на льготных
условиях и за выслугу лет в основном в
55 лет. 

Теперь работникам локомотивных
бригад и других категорий тружени#
ков, которые непосредственно осущес#
твляют перевозки и обеспечивают без#
опасность движения на железнодо#
рожном транспорте и в метрополите#
нах, с подачи Правительства планиру#
ется выходить на пенсию в 60 лет. Они#
то и сейчас в 45–55 лет с трудом про#
ходят медкомиссию, а в 60 лет они по#
просту будут угрожать безопасности
движения.

Нельзя этого допускать! За без#

опасность ответят железнодорожни#
ки, а не Кабмин! В итоге могут постра#
дать и железнодорожники, и пасса#
жиры.

Экономия на железнодорожни�
ках – путь к катастрофе!

Все эти годы железнодорожная от#
расль по праву рассчитывала на госу#
дарственную поддержку, как это дела#
ется в Европе и во всем мире. Но нас
кормили даже не обещаниями, а кате#
горическим отказом в ее предоставле#
нии.

Железнодорожники Украины
работают на страну, и мы не позво�
лим экономить на отрасли и ее ра�
ботниках!

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 20 (655)* 30 жовтня  2014 р.
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Стор. 4

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Козятин:

магазин «Колесо», вул. Довженка, 22#А – знижка 2–7 % на ав#
тотовари, 5–10 % – на послуги СТО.

м. Красноград (Харківська обл.):
магазин «Капітошка», вул. Ленінградська, 90 – знижка 5 % на
товари для немовлят, дитячий одяг, взуття, іграшки, трикотаж,
канцтовари.
м. Гайворон (Кіровоградська обл):
магазин «Продовольчі товари», вул. Куйбишева, 259#А – зниж�
ка 5 % на продовольчі товари.
м. Рені (Одеська обл.):
Аптека № 1, вул. Комсомольська, 165/4 – знижка 5 % на медика#
менти.
м. Полтава:
канцелярські товари «Юліс», вул. М.Бірюзова, 47#Б, вул. Артема,
7/22, вул. 1100#річчя, Полтави, 14#А/22, вул. Чорновола, 2#Б, вул.
Калініна, 26, вул. Котляревського, 15, просп. Миру, 30#А – знижка
3 % на канцтовари.

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/). 

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма• «День трудового права» в Иловайске

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;

4, 6, 14 — 16,18—19* 2014 р.

П
РОТЯГОМ 2006 року Рада профспілки направляла листи до
керівництва держави щодо захисту законних прав та інтере#

сів працівників галузі та ветеранів. 
Постановою президії Ради профспілки від 4 квітня 2006 р. за#

тверджено вимоги профспілки до Уряду щодо зміни тарифів на
залізничні перевезення, внесення змін і доповнень до Держбюд#
жету–2006, формування фінплану Укрзалізниці. 

Профспілка вступила у трудовий спір з Кабінетом Міністрів.

28 липня накладом 88 тис. примірників вийшов перший номер
«Вісника профспілки» як самостійного видання.

5–6 серпня пройшла ІІІ Спартакіада трудових колекти#
вів залізниць.
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Выступление Владимира КОРОБЕНКО на митинге под стенами Кабмина 15 октября

Діє вже понад 580 договорів. Придбати товари або скористатися
послугами зі знижкою за дисконтною карткою профспілки мож#
на майже в усіх регіонах країни, адже програмою охоплено як ві#
домі всеукраїнські мережі, так і місцеві заклади. Власниками
дисконтних карток стали вже понад 128 тис. наших спілчан.

Окончание. 
Начало на 1#й стр. «Экономия на железнодорожниках — путь к катастрофе»

Переможці ІІІ Спартакіади — 
збірна команда Одеської залізниці

П
РЕДСЕДАТЕЛИ первичек,
активисты и специалисты

структурных подразделений
получили ответы на волную#
щие их всех вопросы от пред#
седателя дорожной профор#
ганизации С.Лесового, кото#
рый проинформировал о по#
ложении дел на магистрали.

По самому острому вопро#
су было отмечено, что со#
гласно совместным поста#
новлениям руководства до#
роги и президиума дорпроф#
сожа о внесении изменений
в колдоговор, а также соот#
ветствующему приказу на#
чальника дороги время про#
стоя должно быть определе#
но приказом по структурному
подразделению с оплатой из
расчета тарифной ставки, а
после 9 сентября т. г. – со#
гласно ст. 113 КЗоТ – 2/3 та#

рифной ставки при явке на
работу.

Ситуация в регионе отра#
зилась и на возможностях от#
делений «Экспресс#Банка»
по организации выплаты за#
работной платы через банко#
маты. Тем не менее, руковод#
ством дороги и дорпрофсо#
жем предпринимаются все
возможные меры для реше#
ния этой проблемы.

Затронуты и другие во#
просы: оплата труда при
временном переводе на
другую работу; возможность
приема на работу лиц, уво#
лившихся во время боевых
действий; длительная за#
держка выплат по больнич#
ным листам; оказание помо#
щи на восстановление раз#
рушенных домов; работа
культурных и спортивных

учреждений, детской здрав#
ницы «Звездочка» и др.

Участники мероприятия
были единодушны во мне#
нии, что польза от него ог#
ромная и совместными уси#
лиями трудности будут пре#
одолены.

Поднятые во время «Дня
трудового права» вопросы
обсуждены на специальном
совещании у начальника до#
роги с руководителями при#
частных служб и структурных
подразделений с последую#
щей информацией о реали#
зации мер непосредственно
по Иловайскому узлу.

Тихон ПРИСЯЖНЮК,
главный правовой 

инспектор труда 
Совета профсоюза на 

Донецкой железной дороге

Фото 
ААллееккссааннддрраа  ССВВААРРННИИККАА

На личный прием к руководите1
лям дорпрофсожа и теркома,
правовым инспекторам труда
Совета профсоюза обратились
23 члена профсоюза. Каждое об1
ращение внимательно рассмот1
рено, даны необходимые разъяс1
нения, консультации и рекомен1
дации.

Мероприятие, которое дорпрофсож
Донецкой магистрали провел 30 сен�
тября, оказалось своевременным и на�
сыщенным. Ведь после окончания бое�
вых действий и возобновления работы

в регионе возникло множество проб�
лем, касающихся учета и оплаты рабо�
чего времени железнодорожников, в
частности – вынужденного простоя не
по вине работников.

Заходи, спрямовані на привернення
уваги до питань гідних умов, оплати і
безпеки праці, безпеки руху, відбулися
протягом 6–12 жовтня у більшості струк�
турних підрозділів. Проведено, зокре�
ма, низку перевірок стану виробничого
побуту, безпеки на робочих місцях, до�
тримання працівниками норм з охоро�
ни праці тощо. На залізничних вокзалах
пасажирам роздавалися листівки із пра�
вилами поводження на залізничному
транспорті і застереженнями про на�
слідки порушень.

Н
А ПРИДНІПРОВСЬКІЙ магістралі зазда#
легідь з'явилися тематичні плакати й

оголошення. Профспілкову солідарну акцію
підтримало керівництво залізниці, дирек#
цій, структурних підрозділів. На місцях від#
булися перевірки умов праці та побуту пра#
цівників, дотримання вимог безпеки руху
поїздів, якості спецодягу тощо. Всі заува#
ження та пропозиції узагальнено і зараз во#
ни перебувають на контролі в профкомах.

Масові заходи пройшли у всіх територі#
альних профорганізаціях, активісти зустрі#
чалися із спілчанами на робочих місцях, ви#
ступали на зборах. Було вказано на недолі#
ки у пасажирському вагонному депо Запо#
ріжжя І, вагонних депо Мелітополь і Запо#
ріжжя#Ліве, локомотивному депо Пологи.
Зокрема, працівники не в повному обсязі
забезпечені спецодягом і спецвзуттям.

Фахівці дорпрофсожу спільно з керівни#
ками#господарниками провели тематичні
бесіди в трудових колективах.

Володимир РОМАНЕНКО,
завідувач відділу дорпрофсожу

Придніпровської залізниці

Н
А РОЗШИРЕНИХ засіданнях дорпроф#
сожу, теркомів і профкомів первинок

розглянуто найбільш гострі проблеми пра#
цівників Львівської магістралі. За резуль#

татами акції на кожному вузлі проведено
наради за участі керівників і голів профор#
ганізацій. Молодіжна рада дорожньої
профорганізації спільно з фахівцями дор#
профсожу та студентами Львівського тех#
нікуму залізничного транспорту провела
акцію на приміському вокзалі. На пероні
молоді активісти роздавали листівки й
розповідали пасажирам і перехожим про
правила поведінки на залізничному транс#

порті, а також закликали бути обачними і
дотримуватись застережень.

ПРЕС�ЦЕНТР
дорпрофсожу Львівської залізниці

У
ХОДІ АКЦІЇ відзначено, що працівники
вокзалу станції Суми Південної заліз#

ниці – квиткові касири, прибиральники ви#
робничих і службових приміщень, станційні
робітники та працівники будівельної групи
– забезпечені санітарно#побутовими примі#

щеннями. Тут обладнано місця
для приймання їжі, умивальні та
туалетні кімнати, встановлено
бойлери для підігрівання води.
Закуплено холодильники, мікро#
хвильові печі та електрочайники.

Олена ТРОФИМЕНКО,
інженер з охорони праці, 

голова профорганізації 
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Головне —

БЕЗПЕКА!

За гідну працю 
Наша профспілка активно долучилася 

до проведення «Тижня дій МФТ» під гаслом
«Головне — безпека!» та Всесвітнього 

дня за гідну працю, що відзначався 7 жовтня

ДДннііппррооппееттррооввссьькк..
ППррааццііввнниицціі  
шшооссттооїї  ддииссттааннццііїї  
ссииггннааллііззааццііїї  
ттаа  ззвв’’яяззккуу

вокзалу станції Суми



О
ТМЕЧЕНО, что выполнение ряда
технико#экономических плано#

вых заданий усложнилось, и это в
значительной мере отразилось на
финансовом положении, повлекло
за собой уменьшение доходных по#
ступлений, применение непопуляр#
ных мер в виде отпусков без сохра#
нения заработной платы и неполно#
го рабочего времени. Однако адми#
нистрация и дорожный комитет
профсоюза находили необходимые
совместные решения, направлен#
ные на выполнение обязательств
колдоговора.

За отчетный период в колдоговор
было внесено и принято 14 измене#
ний и дополнений, направленных
на расширение льгот и гарантий для
железнодорожников, в том числе
мобилизованных на воинскую
службу.

Все желающие железнодорожни#
ки оздоровились в дорожном сана#
тории#профилактории, а их дети – в
детских здравницах. При подготов#
ке объектов к летнему сезону вы#
полнены работы на сумму 3,9 млн
грн. Введен в эксплуатацию новый

трехэтажный корпус в детском лаге#
ре им. Л.Шевцовой.

Добровольным медицинским
страхованием охвачено почти
21 тыс. работников и около 28 тыс.
неработающих пенсионеров. 

Ветераны#железнодорожники
получили 12 млн грн. материальной
помощи на медстрахование, а каж#
дому застрахованному работнику
возмещается 50 % ежемесячного
взноса, что составило 9,4 млн грн.
за отчетный период.

Допущено 8 несчастных случаев
на производстве (за аналогичный

период прошлого года – 6). Произ#
ведены профсоюзные страховые
выплаты 77 членам профсоюза, по#
страдавшим от несчастных случаев,
или членам их семей на общую
сумму более 455 тыс. грн.

Только после выдачи техничес#
кой инспекцией труда Совета проф#
союза предписаний двум работни#
кам, получившим травмы на произ#
водстве, выплачено более 27 тыс.
грн. единовременного пособия на
лечение.

По требованию правовой инспек#
ции труда отменено 17 незаконных
приказов, и с начала года членам
профсоюза по настоянию дорпроф#
сожа выплачено более 370 тыс. грн.

Отметив, что обязательства кол#
договора в основном выполнены,
делегаты конференции затронули
наболевшие вопросы, касающиеся
подготовки к зиме, улучшения са#
нитарно#бытовых условий, обеспе#
чения спецодеждой и спецобувью,
углем, укомплектованности штатов,
необходимости капитального ре#
монта помещений, переоборудова#
ния котельных, оплаты труда и

определения перечня документов
для подтверждения статуса участни#
ка АТО.

Начальник Одесской магистрали
В.Фрунза подчеркнул, что руковод#
ство дороги всегда открыто для ди#
алога с дорпрофсожем, а также от#
метил, насколько важно руководи#
телям структурных подразделений и
профлидерам находиться «в одной
связке», ведь в итоге в выигрыше
будут железнодорожники. Он отве#
тил на поставленные вопросы, и за#
верил, что будет сделано все воз#
можное для своевременной подго#
товки к зиме и обеспечения работ#
ников комфортными условиями
труда.

ПРЕСС�ЦЕНТР 
Одесского дорпрофсожа

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 20 (655)* 30 жовтня 2014 р.

Від номера
до номера•

Прес,конференція
Укрзалізниці

3

У
КРЗАЛІЗНИЦЯ 21 жовтня провела прес#конфе#
ренцію щодо обшуків та перевірок відомства

правоохоронними органами. На запитання жур#
налістів відповідав начальник правового департа#
менту Укрзалізниці О.ТІТОВ. 

Прес�центром Укрзалізниці розповсюдже�
но прес�реліз.

Служба безпеки України (СБУ) під час обшуку
адміністративних будівель Укрзалізниці та кабінету
Генерального директора Б.Остапюка не виявила
будь#яких коштів і документів, що свідчать про не#
правомірну діяльність, повідомив О.Тітов, наголо#
сивши при цьому, що з метою проведення повної
перевірки Укрзалізницею були зібрані та спрямова#
ні до Генеральної прокуратури України (ГПУ) всі ді#
ючі на початок серпня п. р. договори. Аналогічні
звернення було направлено також до Міністерства
внутрішніх справ (МВС) і СБУ. Він також зазначив,
що «звернувшись за результатами, від правоохо#
ронних органів ми отримали відповідь, що на сере#
дину жовтня не було порушено жодної криміналь#
ної справи у відношенні членів тендерної комісії».

Окрім цього, у системі залізничного транспорту
існує внутрішнє контрольно#ревізійне управління,
яке проводить моніторинг усіх закупівель. У разі
виявлення будь#яких порушень вся інформація
передається до правоохоронних органів. Так, за
період роботи Генерального директора Укрзаліз#
ниці Б.Остапюка до ГПУ було направлено
20 справ, 14 – до МВС і одну – до СБУ. Наразі час#
тину з них навіть не розглянуто, додав О.Тітов.

За його словами, перевірки Укрзалізниці, що
проводять Держфінінспекція і комісія Мінінфраст#
руктури, продовжено, відповідно, до 29 жовтня і
7 листопада п. р.

Також начальник правового департаменту
Укрзалізниці наголосив, що ситуація тісно пов'яза#
на з процесом реформування галузі, оскільки є ба#
гато зацікавлених осіб, які не хочуть втрачати свої
можливості заробляти великі кошти. Він також за#
значив, що, як відомо, Антимонопольним коміте#
том було зірвано процедури закупівлі послуг із
проведення незалежної оцінки майна та майнових
прав Укрзалізниці. 

На думку О.Тітова, такі дії правоохоронних ор#
ганів та органів виконавчої влади дестабілізують
роботу Укрзалізниці – стратегічно важливого у во#
єнний час об’єкту.

За повідомленням ПРЕС�ЦЕНТРУ Укрзалізниці

Укрзалізниця дала дозвіл
самостійно закуповувати

зимове спецвзуття 
З

А ПІДПИСОМ заступника Генерального дирек#
тора Укрзалізниці О.ЗАРОДОВА спрямовано

листа № ЦЗТ#6/410 від 14.10.2014 р. на адресу на#
чальників залізниць, служб матеріально#технічно#
го забезпечення залізниць, ДП «Укрзалізничпос#
тач» і відповідних департаментів Укрзалізниці:

«Для забезпечення працівників структурних
підрозділів залізниць України до роботи в
осінньо�зимовий період розпочніть самостій�
ну закупівлю спецвзуття на загальну суму
700 тис. грн.

Закупівлю вищевказаної продукції провести з
дотриманням чинного законодавства України та
розпорядчих актів Укрзалізниці».

Виплата сум індексації 
Н

А АДРЕСУ всіх причетних в. о. Генерального
директора Укрзалізниці М.БЛАНК направив

телеграму від 20.10.2014 р., № ЦЗ#1#8/2100, зо#
бов’язавши провести одночасно з виплатою заро#
бітної плати індексацію грошових доходів у
жовтні 2014 року у розмірі 11,8 % працівникам,
яким встановлено посадові оклади та годинні та#
рифні ставки відповідно до наказу Укрзалізниці від
24.03.2011 р., № 098#Ц з урахуванням відповідних
вказівок.

Індексації підлягають грошові доходи громадян
у межах прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб – 1218 грн. Частина грошо#
вих доходів, що перевищує зазначений прожитко#
вий мінімум, індексації не підлягає.

НА  КОНТРОЛЕ — ВЫПОЛНЕНИЕ  КОЛДОГОВОРОВ 

Социальная защита в приоритете 

Холода
наступили…

Один из самых актуальных
на сегодня вопросов – под�
готовка к работе в зимних
условиях структурных
подразделений, котельных,
теплотрасс, компрессор�
ных, систем водоснабже�
ния, технических средств,
других сооружений и
устройств.

Н
А ЗАСЕДАНИИ Красноли#
манского теркома профсою#

за отмечено, что из 182 котельных
подготовлено 150, теплотрассы
отремонтированы на 74 %, сети
водоснабжения – на 79 %, кров#
ли крыши производственных зда#
ний – на 80 %.  Общая готовность
дирекции к зимним условиям в
октябре по всем показателям со#
ставляла 66 %.

В локомотивном депо Сла#
вянск рассматривается вопрос о
вводе в эксплуатацию новой га#
зовой котельной, проводятся
работы по восстановлению ко#
тельной на станции Никитовка,
которая отапливает здание вок#
зала и административные поме#
щения. Начаты работы по ре#
монту дымовой трубы котель#
ной вагонного эксплуатацион#
но#ремонтного депо Красный
Лиман.

Есть недоработки по обуст#
ройству производственных и са#
нитарно#бытовых помещений в
Славянской дистанции электро#
снабжения и на станции Дубово. 

Необходим ремонт бытовых и
подсобных помещений в локо#
мотивных депо Славянск и Крас#
ный Лиман, женских душевых
Славянского строительно#мон#
тажного участка.

Вызывает обеспокоенность
нехватка зимней спецодежды и
спецобуви.

Краснолиманский терком
профсоюза потребовал от ру#
ководства дирекции и струк#
турных подразделений пред#
принять все возможное по за#
вершению подготовки к работе
в зимний период.

Андрей ШЕПИЛОВ,
технический инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой 

железной дороге

К  ЗИМЕ  ГОТОВЫ? АКТУАЛЬНО

На конференции трудового коллектива Одесской магистрали 
рассмотрен ход выполнения колдоговора дороги за истекший период т. г.

Донецька 3820,7 4111,0
Львівська 4414,9 3992,4
Одеська 4997,5 4375,6
Південна 4648,2 4260,2
Південно#Західна 4719,5 4311,7
Придніпровська 4664,7 4354,9
По залізницях 4527,5 4230,8

Залізниця З початку
2014 рокуВересень

Середня заробітна плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 4527,5

Транспорт у цілому 3917,0
Промисловість 4011,0

В галузях народного 3481,0
господарства 

Вересень

З
ГІДНО З НАКАЗОМ,
начальники залізниць

і Департамент управління
справами Укрзалізниці
мають до 1 січня 2015 ро#
ку забезпечити службо#
вими транспортними ви#
могами працівників, ви#
значених у Порядку.

Зазначений Порядок
передбачає видачу служ#
бових транспортних ви#
мог форми 3 працівни#
кам структурних підроз#
ділів залізниць, що за#
безпечують процес пере#
везень у внутрішньому
сполученні, службові
обов’язки яких пов’язані
з оперативно#експлуата#
ційною роботою та мають
роз’їзний характер, пра#

цівникам апарату Укрза#
лізниці й управлінь заліз#
ниць, а також штатним
працівникам профорга#
нізацій залізничного
транспорту – відповідно
до ліміту, що затверджу#
ється керівництвом Укр#
залізниці щорічно.

Також у документі
встановлюється порядок
проїзду за разовими
службовими транспорт#
ними вимогами форми
6�А для здійснення пра#
цівниками службових

обов’язків поза місцем їх
постійної роботи за нака#
зом керівника підприєм#
ства. Проїзд профспілко#
вих працівників оформ#
люється за внутрішніми
розпорядчими докумен#
тами про відрядження
відповідних профорга#
нів.

Із зазначеними доку#
ментами можна ознай#
омитися у базі наказів
Укрзалізниці, а також
на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Н
А Г А Д У Є М О ,  щ о
президія Ради

профспілки 15 травня
2014 року ухвалила
постанову «Про стан
забезпечення проїзду
працівників залізнич#
ного транспорту у
службових цілях», і за#
пропонувала керівниц#
тву Укрзалізниці роз#
глянути можливість ви#
дачі працівникам від#
повідних транспортних
вимог.

Інф. «ВІСНИКА»

ЦИФРА

млн грн. израсходовано
на выполнение обяза#
тельств коллективного
договора Одесской же#
лезной дороги с начала
2014 года.

605
ФАКТ

а мероприятия по улуч#
шению санитарно#бы#
товых условий, приве#
дению рабочих мест в
соответствие с требова#
ниями охраны труда
израсходовано 28,4
млн грн. – на 2,1 млн
грн. больше, чем за со#
ответствующий период
2013#го.

Н

Злободенне питання вирішено
Наказом Укрзалізниці від 1.10.2014 р., № 627�Ц затверджено
Порядок видачі та використання службових транспортних вимог
для проїзду залізницями України і Зміни до Порядку оплати про�
їзду працівників залізничного транспорту за службовими потре�
бами у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

25 листопада — Міжнародний день ООН за ліквідацію насилля щодо жінок

«Вісник профспілки» — 
наша улюблена газета»
«З

АЗВИЧАЙ члени профкому
відділкової лікарні станції ім.

Т.Шевченка Одеської залізниці чи#
тають і обговорюють публікації
«ВІСНИКА» разом, щоб одразу по#
інформувати про важливі теми
спілчан. З газети ми дізнаємося про
найважливіші профспілкові нови#
ни, діяльність Ради профспілки, яка
спрямована на захист інтересів пра#
цівників, знайомимося з іншими
корисними матеріалами.

Газету всі читають із задоволен#
ням, тож на 2015 рік профком пе#
редплатив її для кожного працюю#
чого спілчанина та для пенсіонерів
– членів профспілки», – повідоми#
ла акушерка, голова первинки
лікарні Лідія ВЛАЩЕНКО.

Що ще треба зробити…

Д
ЛЯ ЧЛЕНСЬКИХ організацій Міжна#
родної федерації транспортників

25 листопада 2014 року проходитиме
під гаслом «ТАК конвенції МОП проти
гендерного насилля на виробництві!».
Це пов’язано з оголошенням ООН

25 листопада Міжнародним днем за
ліквідацію насилля щодо жінок. МФТ
закликала свої членські організації при#
єднатися до кампанії й розробити захо#
ди на її підтримку. З цією метою пропо#
нується провести опитування на вироб#

ництві, заручитися підтримкою робото#
давців, розповсюдити тематичні мате#
ріали серед членів профспілок. Резуль#
тати проведених акцій МФТ розмістить
на своєму сайті.

За матеріалами МФТ

П
РОФКОМ пасажирського ва#
гонного депо Бахмач тримає

на постійному контролі стан за#
безпечення працівників спец#
одягом, спецвзуттям та іншими
ЗІЗ.

Так, керівництвом депо на#
правлено листа до начальника па#
сажирської служби Південно#За#
хідної залізниці О.Болдова. Тож
якщо до кінця року поставки спец#

одягу і спецвзуття буде виконано,
то стан забезпечення і підготовки
підприємства до зими суттєво по#
ліпшиться.

Позитивна тенденція спостері#
гається в забезпеченні працівни#
ків милом і спецмолоком.

Ольга ПУШЕНКО,
інспектор з кадрів, заступник

голови профорганізації 
вагонного депо Бахмач

ОХОРОНА ПРАЦІ

Відновлюється видача службових транспортних вимог для проїзду залізницями України

Індекс споживчих цін у вересні –
102,9 %, з початку року – 116,2 %. 

Розмір мінімаль#
ної зарплати в Ук#
раїні з 1 грудня 2013
року становить 1218
грн.

Інформацію підго#
товлено за даними
управління статистики
Укрзалізниці та Держ#
комстату.
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Н
ЕСМОТРЯ на сложное финан#
сово#экономическое положе#

ние, хозяйственные руководите#
ли и работники профорганов всех
уровней приложили максимум
усилий для обеспечения безопас#
ного и качественного отдыха же#
лезнодорожников и их детей. К
примеру, в оперативном порядке
руководство дороги и дорожный
комитет профсоюза принимали
совместные постановления о по#

вторной выдаче льготных путевок
железнодорожникам для отдыха
в «Урзуфе».

Так, в связи с невозможнос#
тью обеспечения безопасного
выезда детей из «Буревестни#
ка» после окончания второй
смены по согласованию с роди#
телями было принято решение
о продлении их пребывания на
период пересменки, а также по#
вторной бесплатной выдаче пу#

тевок на третью смену. Расходы
по компенсации родительского
взноса за путевки, а также опла#
та дополнительных 3 грн. на ре#
бенка в сутки на питание произ#
ведены за счет средств проф#
бюджета на сумму 530 тыс. грн.

Так что все вопросы по обес#
печению продуктами питания,
медикаментами, питьевой
бутылированной водой, подво#
зу детей в здравницу «Буревес#

тник» решались своевременно.
Педагогический коллектив

«Буревестника» прошел обуче#
ние на занятиях школы вожатого,
подготовил и осуществил инте#
ресную воспитательную и куль#
турно#массовую программу.

Перед руководителями ди#
рекций железнодорожных пе#
ревозок, структурных подраз#
делений – балансодержателя#
ми оздоровительных объектов

и председателями территори#
альных профорганизаций по#
ставлена задача провести кон#
сервацию этих объектов на
осенне#зимний период, разра#
ботать мероприятия по подго#
товке к летнему оздоровитель#
ному сезону будущего года.

Людмила ЕВСТРАТОВА,
заведующая отделом 

дорпрофсожа 
Донецкой магистрали

Одразу декілька листів «ВІСНИК»
отримав від профкому відділкової
лікарні станції ім. Т.Шевченка
Одеської залізниці. Профактивісти
повідомили про низку заходів.

П
РОФКОМ придбав подарункові
набори, а голова профорганіза#

ції, акушерка Л.ВЛАЩЕНКО (на знім#
ку ліворуч)  і голова ради ветеранів
первинки, старша медсестра Н.СКРО#
БУТАН (праворуч) вручили їх пенсіо#
нерам. Адже лікарі, як ніхто інший,
знають, наскільки важлива увага й
турбота для людей похилого віку, тож
завжди піклуються про своїх колиш#
ніх працівників, які перебувають на
заслуженому відпочинку.

А в один із останніх погожих
осінніх днів спілчани дружно по#
працювали на традиційному су#
ботнику з благоустрою території:
прибрали сміття, листя, сухі гілки.

Фото ЛЛііддііїї  ВВЛЛААЩЩЕЕННККОО

Запам’яталася всім працівникам
лікарні, хто любить подорожувати
і користується цією нагодою від
профкому, цікава екскурсія до
найчарівніших місць Черкащини –
унікального каньйону Буки і міста
Жашкова. Всі були у захваті від не#
повторних краєвидів та історичних
місць нашої країни.

Ш
ЕВЧЕНКІВСЬКИЙ терком профспілки провів
у режимі відеоконференції інформаційний

день для голів первинок Христинівського та Гай#
воронського вузлів. На захист трудових прав пра#
цівників проведено 243 перевірки.

До заходів долучилися понад 380 профактивіс#
тів і представників адміністрацій. На вокзалах стан#
цій ім. Т.Шевченка, Черкаси, Христинівка, Гайво#
рон профактивісти проводили бесіди із залізнич#
никами та розповсюджували листівки#звернення
до пасажирів щодо покращання стану безпеки ру#
ху на залізничному транспорті. Диктори вокзалів
періодично інформували про проведення акції.

ПРЕС�ЦЕНТР
Шевченківського теркому профспілки

В
О ВРЕМЯ РЕЙДА на Лозовском узле – на стан#
ции, в дистанции сигнализации и связи, локо#

мотивном депо – председатели первичек струк#
турных подразделений выявили и положитель#
ные моменты, и недостатки. Так, в помещении по#
лугорки на станции необходимо заменить вход#
ную дверь и стекло, отмечена также недостаточ#
ная освещенность Донецкого парка.

Локомотивное депо, в общем, порадовало глаз
чистотой и ухоженностью территории. А вот в це#
хе ремонта поразил контраст: в то время как жен#
ские бытовки недавно отремонтированы, состоя#
ние мужских – оставляет желать лучшего. Проф#
ком и администрация неоднократно поднимали
этот вопрос, однако из#за отсутствия средств он до
сих пор не решен. Пока что администрация свои#
ми силами заменила оконные рамы и кровлю.

Больше всего «впечатлений» рейд вызвал в ди#
станции сигнализации и связи: работники говори#
ли о проблемах, которых немало. Здесь практи#
чески отсутствуют бытовые условия, протекает
кровля в помещении для ремонта электродвига#
телей, нет вытяжки на рабочем месте электроме#
ханика, а над входом в здание угрожающе нави#
сает сухая ветка. Тем не менее, было приятно от#
метить, что в одном из зданий введена новая
электрическая отопительная система (работники
сами провели ее монтаж).

Лариса СЕВЕРСКАЯ, начальник 
станционно#технологического центра,

председатель профорганизации 
станции Лозовая

У
СМОРОДИНСЬКІЙ дистанції колії Південної
залізниці проведено рейд активістів по ро#

бочих місцях працівників. Відзначено належну
дисципліну колійників, а також створення для
них задовільних умов праці. Залізничники, які
вперше працюватимуть взимку, пройшли відпо#
відні навчання та закріплені за досвідченими нас#
тавниками.

На той час завершувався поточний ремонт ро#
бочих приміщень на станціях Боромля та Куп’єва#
ха. Відремонтовано всі топкові, проводяться робо#
ти з утеплення вікон та дверей, обладнано кімнати
для обігріву й харчування, профком додав від се#
бе мікрохвильові печі та електрочайники.

Лілія СУГАК, голова профорганізації 
Смородинської дистанції колії

Летний отдых состоялся. ННННаааа    ммммооооррррееее

Ч
ЛЕНЫ профсоюза первички локомотивного депо
Красный Лиман Донецкой магистрали никогда не

упускают возможности интересно отдохнуть со своими
семьями, и профком им в этом помогает. Молодые ак#
тивисты приобщают к туризму всех желающих – и в
путь!

Недавно, еще в теплое время, в поход отправились
четверо деповчан с семьями и друзьями. Маршрут
для сплава на байдарках 11 спортсменов, в том числе и
детей, выбрали знакомый – реки Оскол и Северский
Донец, протяженностью 65 км. Сплав длился пять
дней: никуда не спешили, много купались, загорали,
ловили рыбу и получали массу положительных впе#
чатлений.

Природа Северского Донца завораживает: раски#
дистые деревья, дающие густую тень, крутые холмис#
тые берега, множество островков и заводей. Не пере#
числить всех живописных мест.

В селах пополняли запасы воды и продовольствия.
Кстати, в походах наши туристы всегда готовят по#до#
машнему: борщи, супы, каши. Спокойное течение реки,
пение птиц, приятная компания, рыбалка и вкусный ку#
леш – что еще нужно для полноценного отдыха на при#
роде?!

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський

проспект, 15 А.  
Е#mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

Про корисний інфор#
маційний день, насичений
актуальними повідомлен#
нями та вичерпними відпо#
відями на гострі запитання
спілчан сповістив пенсіонер,
заступник голови первинки
Конотопської дистанції ко#
лії Південно#Західної заліз#
ниці Володимир АДМО�
РОК: 

«Захід відбувся у колекти#
ві п’ятого околотку станції
Ворожба. Окрім нашого
профлідера Т.Мозгової з
працівниками спілкувалися
інженери з охорони праці й
організації та нормування
праці дистанції І.Дудка і
Т.Купцова. Питання, що
найбільше хвилювали за#
лізничників, стосувалися
дотримання трудового за#
конодавства та контролю
профкому за виконанням
зобов’язань колдоговору,
зокрема щодо робочого ча#
су та його оплати, забезпе#
чення спецодягом та спец#

взуттям, роботи взимку, а
також оздоровлення».

«Молодежный совет
профорганизации локомо#
тивного депо Славянск До#
нецкой магистрали уже не
один год помогает дому ма#
лютки «Тополек». И в это не#
простое время ребята#же#
лезнодорожники провели
благотворительную акцию
по сбору денежных средств.
Об этом объявлялось на
планерных совещаниях и
собраниях профгрупп, были
созданы волонтерские груп#
пы. В результате за неделю
удалось собрать деньги, на
которые приобретены сме#
сители для ванных комнат,
дверные замки и другие
строительные принадлеж#
ности. 

Спасибо всем, кто от#
кликнулся и не остался рав#
нодушным. Очень важно,
что есть люди, которые го#
товы прийти на помощь», –

написала техник, председа#
тель молодежного совета
первички Екатерина КО�
БЕЛЕВА.

Не дозволяють собі
нудьгувати восени спілча#
ни первинки пасажирсь#
кого вагонного депо Бах#
мач Південно#Західної за#
лізниці: 

«За підтримки профкому
організовано масову поїзд#
ку вихідного дня до Львова.
Ми помилувалися краєви#
дами давнього міста, архі#
тектурними пам’ятками і
храмами. На другий день
подорожі відвідали Поча#
ївську Лавру, чоловічий і жі#
ночий монастирі, ознайо#
милися з історією та леген#
дами міста Кременця. А ще
побували у старовинному
замку#фортеці Збаража», –
розповіла голова профорга#
нізації пасажирського ва#
гонного депо Бахмач Анже�
ла РОЖНОВА.

Руководство и президиум дорпрофсожа Донецкой магистрали подвели итоги нынешнего
летнего оздоровительного сезона. Период был сложным и напряженным. Хотя к приему

железнодорожников и их детей были своевременно подготовлены все учреждения, 
однако в связи с боевыми действиями отдых был организован только в комплексе «Урзуф» 

и детской здравнице «Буревестник». Всего за летний сезон оздоровлено 5495 человек 
(1215 детей – в «Буревестнике», остальные – в пансионате «Урзуф» 

и на базе отдыха «Урзуф�2»: 3098 железнодорожников и 1182 ребенка)

За гідну працю 
Закінчення. Початок на 1�й стор. Вдячність за роботу

В
ЕЛИКУ УВАГУ проф#
актив приділяв покра#

щанню стану робочих
місць, організації вироб#
ничого побуту, питанням
охорони праці тощо. За#
раз, наприклад, працівни#
ки власними силами про#
водять ремонт та облаш#

товують приміщення ду#
шової.

За ініціативи свого
профлідера спілчани не#
одноразово виїздили на
екскурсії, брали участь у
всіх спортивних змаган#
нях, що проводились на

станції, цікаво відпочива#
ли та відзначали свята.

За активність, небайду#
жість, принциповість що#
до захисту прав та інтере#
сів спілчан, а також участь
у громадському житті міс#
та колектив і первинка ви#

несли Миколі Андрійови#
чу щиру подяку.

Упродовж багатьох років колектив 5#го околотку на станції Ворожба
Конотопської дистанції колії Південно#Західної залізниці 

одноголосно довіряв очолювати цеховий комітет М.Куксі.

Тетяна МОЗГОВА, голова профорганізації Конотопської дистанції колії

БУДНІ  ПЕРВИНКИ

Фото 
ККааттееррииннии  ММААГГДДИИЧЧ, 

реєстратора лікарні

ММ..ККууккссаа

ШШееввччееннккііввссььккаа    ддииссттааннццііяя    ккооллііїї

ОТДЫХАЕМ  ВМЕСТЕ
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Фото автора

Никита ПАРХОМЕНКО,
бригадир цеха текущего ремонта 

локомотивного депо Красный Лиман


