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ДДДД Хроніка подій

Про актуальне —  з Прем'єр�міністром 

та керівництвом Мінінфраструктури

Продовжуємо традиції…
19 жовтня в Києві відбувся V Форум молоді профспілки

4 листопада — День залізничника

18 жовтня у зустрічі Прем’єр,мі,
ністра України В.Гройсмана з ліде,
рами всеукраїнських профспілок та
їх об’єднань взяв участь Голова
профспілки залізничників і транс,
портних будівельників України
В.Бубняк. 

Під час заходу розглянуто важли,
ві питання розвитку соціального діа,
логу на національному рівні, забез,
печення ефективного захисту трудо,
вих прав та інтересів спілчан.

У контексті наданих профспілка,
ми пропозицій до проекту Держав,
ного бюджету на наступний рік у
своєму виступі В.Бубняк наголосив

на необхідності державної підтрим,
ки залізничного транспорту та вру,
чив очільнику Уряду В.Гройсману з
цього приводу офіційного листа з
наданням конкретного обґрунту,
вання даної вимоги. Це, на думку лі,
дера галузевої профспілки, ще мож,
ливо врахувати на стадії прийняття
зазначеного законопроекту Верхов,
ною Радою.

17 жовтня відбулася зустріч Мі,
ністра інфраструктури В.Омеляна,
його першого заступника, голови
наглядової ради ПАТ «Українська
залізниця» Є.Кравцова з керівника,

ми профспілок транспортників на
чолі з Головою Федерації профспі,
лок транспортників України В.Тка,
човим.

У виступі на зустрічі Голова проф,
спілки В.Бубняк наголосив на необ,
хідності сприяння Мінінфраструкту,
ри у вирішенні питань державної
підтримки залізничного транспорту,
а також включенні до складу нагля,
дової ради «Укрзалізниці» предс,
тавника нашої профспілки.

Крім цього, В.Бубняк окреслив
коло нагальних проблем, які існують
у галузі і потребують вирішення.

Інф. «ВІСНИКА»
«У результаті перевірок дотримання законодав,

ства про працю комісіями профкомів структурних
підрозділів Попаснянської територіальної проф,
організації 52 працівникам повернуто 32,8 тис.
грн. Про ці порушення поінформовано керівників
структурних підрозділів під час проведення Тижня
єдиних дій залізничників МФТ з метою їх недопу,
щення в подальшому», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Попаснянського теркому профспілки.

«За наполяганням правового інспектора праці
Ради профспілки у Лиманській дорожній профор,
ганізації Галини Кайдаш працівникам Лимансь,
кого і Волноваського локомотивних депо доплаче,
но, відповідно, майже 111 тис. грн. і 2,4 тис. грн. ін,
дексації за час простою локомотивних бригад на
шляху прямування. Вісьмом працівникам Ли,
манського локомотивного депо усунуто помилки
при визначенні норми робочого часу за період на,
вчання у центрі професійного розвитку персоналу
і повернуто 2,8 тис. грн. Чотирьом спілчанам
Слов’янського і Красноармійського локомотивних
депо донараховано надбавку за право управління
локомотивом у сумі понад 3,3 тис. грн.», – поін,
формував ПРЕС�ЦЕНТР Лиманського дорпроф�
сожу.

«За результатами перевірок, здійснених право,
вим інспектором праці Ради профспілки у дорож,
ній профорганізації Південно,Західної залізниці
Анатолієм Кашперовецьким (Козятинський
терком), двом спілчанам Фастівської дистанції ко,
лії нараховано і повернуто 5,5 тис. грн. незаконно
не виплаченої при звільненні на пенсію матеріаль,
ної винагороди. Виконано подання за минулий рік
і повернуто понад 24 тис. грн. середньої заробіт,
ної плати працівнику цього ж структурного підроз,
ділу, призваному на строкову службу», – повідо,
мив ПРЕС�ЦЕНТР Козятинського теркому
профспілки.

ПОДІЯ

СОЦІАЛЬНИЙ  ДІАЛОГ  НА  НАЦІОНАЛЬНОМУ  ТА  ГАЛУЗЕВОМУ  РІВНЯХ

Дорогі залізничники!
Щиро вітаю вас із професійним святом, яке що,

року відзначається всією великою залізничною
родиною.

На часі – значні зміни і перетворення, і вони тор,
кнулися кожного з нас. Сьогодні, у непростий пері,
од, працівникам галузі як ніколи важливо відчува,
ти підтримку і надійний захист своїх трудових
прав. Саме у таких випробуваннях перевіряються
на міцність наші профспілкові лави, загартовується
прагнення до вдосконалення, будуються принци,
пово нові підходи до ведення соціального діалогу.

Профспілка і надалі стоятиме на варті інтересів спілчан, прагнучи зберег,
ти і примножити всі напрацьовані попередніми поколіннями здобутки.

Щиро зичу вам, друзі, міцного здоров’я, миру і злагоди в нашій країні й
у кожній домівці, прихильної долі й невичерпної удачі у розпочатих
справах.

З повагою Вадим БУБНЯК, Голова профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України

Шановні колеги і ветерани галузі!
Вітаю вас з Днем залізничника! Ця професія має славну істо,

рію та об’єднує представників різних спеціальностей зі всіх ку,
точків України. Величезний колектив залізничників докладає
максимум зусиль, аби щодня сотні поїздів перевозили паса,
жирів і вантажі. Чимало професійних і мужніх людей працю,
ють у складних умовах на лінії розмежування, а також слу,
жать у лавах Збройних сил України.

Сьогодні для галузі важливо впевнено заявити про себе як
на внутрішньому, так і на зовнішньому транспортному рин,
ках. Мета реформування: перетворити ПАТ «Укрзалізниця»
на сучасну й успішну компанію, що даватиме імпульс для роз,

витку інших галузей. Уже чимало зроблено в цьому напрямку, та попереду ще багато
справ, і результат залежить від кожного залізничника, від нашої спільної злагодженої
роботи.

Тож з нагоди професійного свята бажаю вам нових проектів, цікавих ідей, успіхів і
добробуту вашим родинам.

З повагою  Войцех БАЛЧУН, 
Голова правління ПАТ «Українська залізниця» 

Із професійним святом, колеги!

ЦИФРА

млн грн. незаконно невиплачених або утрима,
них коштів повернуто працівникам за підсум,
ками роботи правової інспекції праці Ради
профспілки за 9 місяців 2016 року.

5
тис. грн. незаконно утриманих та недо,
плачених коштів повернуто працівни,
кам структурних підрозділів Попас,
нянського регіону за 9 місяців п. р. за
наполяганням правового інспектора
праці Ради профспілки у Лиманській
дорожній профорганізації Олександра
Сумського.

104

6 жовтня відбулась робоча зу,
стріч Голови профспілки В.Буб,
няка і першого заступника Мі,
ністра інфраструктури, голови
наглядової ради ПАТ «Укрзаліз,
ниця» Є.Кравцова з питань роз,
витку соціального діалогу. До,
сягнуто також домовленості
щодо участі представника на,
шої профспілки у засіданнях
наглядової ради.
11 жовтня головний технічний
інспектор праці Ради профспіл,
ки В.Дорошенко взяв участь у
відкритті проекту Міжнародної
організації праці «Зміцнення
системи інспекції праці і меха,
нізмів соціального діалогу» та
тристоронньому семінарі з пи,
тань соціального діалогу щодо
інспекції праці.
12 жовтня в. о. завідувача від,
ділу соціально,трудових відно,
син і побутової роботи А.Єрмо,
ленко взяв участь у засіданні
«круглого столу», на якому пре,
зентовано видання «Збережен,
ня робочих місць в регіонах
шляхом проведення економіч,
ної модернізації», що проходи,
ло за сприяння Представництва
Фонду Ф.Еберта.
17 жовтня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у зустрічі
М і н і с т р а  і н ф р а с т р у к т у р и
В.Омеляна, його першого за,
ступника, голови наглядової
ради ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцова з Головою Федера,
ції профспілок транспортників
України В.Ткачовим і керівни,
ками галузевих профспілок, які
входять до ФПТУ (стор. 1).
18 жовтня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у зустрічі
Прем’єр,міністра України
В.Гройсмана з керівниками
профоб’єднань та профспілок
України (стор. 1).
19 жовтня у Києві проведено V
Форум молоді профспілки
(стор. 1—2).
19 жовтня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засіданні
правління ПАТ «Укрзалізниця».
19 жовтня відбулись засідання
першої і четвертої робочих груп
з розробки розділів колдогово,
ру ПАТ «Укрзалізниця» за участі
представників нашої профспіл,
ки на чолі із заступником Голо,
ви профспілки О.Мушенком.
19–20 жовтня головний техніч,
ний інспектор праці Ради проф,
спілки В.Дорошенко разом із
технічними інспекторами праці
в дорожніх профорганізаціях
взяли участь у семінарі,нараді з
питань охорони праці, що про,
водився ПАТ «Укрзалізниця» у
регіональній філії «Львівська
залізниця».

Перегорнуто ще одну сторінку в історії профспіл,
кового молодіжного руху: підсумувавши черго,
вий етап діяльності Молодіжної ради профспілки
протягом останніх трьох років, він дав початок
новому періоду. Делегати Форуму – представни,
ки молодіжних рад профорганізацій усіх рівнів, у

тому числі й підприємств, які не входять до ПАТ
«Укрзалізниця», а також навчальних закладів за,
лізничного спрямування.
У роботі молодіжного форуму взяли участь Голо,
ва профспілки В.Бубняк та його перший заступ,
ник М.Сінчак.

ССССттттоооорррр.... 2222

Стор. 2

ННооввооооббрраанниийй  ггооллоовваа  ММооллооддііжжннооїї  ррааддии
ппррооффссппііллккии  —— ммааййссттеерр  ллооккооммооттииввннооггоо
ддееппоо  ККииїївв%%ППаассаажжииррссььккиийй  ррееггііооннааллььннооїї  ффііллііїї
««ППііввддеенннноо%%ЗЗааххііддннаа  ззааллііззннииццяя»»  ММ..ГГууппааллоовв
(четвертий ліворуч у першому ряду).



З
АХІД, що відбувся 11 жовтня, відкрили Голо,
ва профспілки В.Бубняк і його перший за,

ступник М.Сінчак. Згодом вони, а також фахівці
Ради виступили перед учасниками пленарного
засідання, ознайомили їх з актуальними нови,
нами профспілкової роботи, а також відповіли
на запитання.

На окремих засіданнях члени кожної профсекції
вирішили, перш за все, організаційні питання: обра,
ли голів та їх заступників.

Секцію працівників локомотивного господарст,
ва очолив голова профорганізації локомотивного
депо Мукачеве регіональної філії «Львівська за,
лізниця» О.Тайпс, вагонного – голова профоргані,
зації вагонного депо Конотоп регіональної філії
«Південно,Західна залізниця» Ю.Шиш, паса,
жирського – голова профорганізації Харківської
вагонної дільниці № 1 регіональної філії «Півден,
на залізниця» Л.Кравченко.

Також обговорено нагальні проблеми з керівни,
ками відповідних департаментів ПАТ «Укрзалізни,
ця»: локомотивного господарства – начальником
департаменту Є.Ткаченком, вагонного – заступни,
ком начальника департаменту В.Котяєм, паса,
жирських перевезень далекого сполучення – за,
ступником начальника департаменту О.Толкачо,
вим.

Представники ПАТ багато уваги приділили роз,
гляду ситуації, що склалася в очолюваних ними гос,
подарствах, а також питанням реформування, яке
все ще триває в галузі.

У свою чергу, члени секцій загострили увагу на не,
обхідності активізації підготовки до роботи взимку,
умовах праці робітників, проблемах із забезпечен,
ням спецодягом і спецвзуттям, інструментом, матері,
алами, форменим одягом.

Йшлося також про нестачу локомотивів і вагонів,
їх технічний стан і необхідність оновлення парку.

Дефіцит матеріалів і запчастин, недостатнє фінан,
сування, неоперативність тендерних закупівель час,
то стають на заваді вчасному ремонту і призводять
до того, що необхідний рухомий склад стоїть «під
парканом» в очікуванні якоїсь деталі і потроху роз,
бирається на запчастини. Таким чином, працівники
локомотивних бригад стають заручниками ситуації,
позбавляючись можливості відпрацювати необхідну
кількість годин.

Заробітна плата залізничників все ще не виконує
мотиваційної функції. Особливо актуально це для
вагонного господарства, де гостро відчувається брак
кваліфікованих оглядачів,ремонтників вагонів: до,
свідченні робітники звільняються, а необхідне на,
вчання новачків не проводиться.

Найгостріші питання внесено у протоколи секцій,
які буде надіслано в ПАТ «Укрзалізниця».

Інф. «ВІСНИКА»

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 20 (703)* 27 жовтня  2016 р.2

Попереду — багато роботи…
Рада профспілки провела організаційні засідання всіх професійних секцій

Голова — ОО..ТТААЙЙППСС,,
голова профорганізації
локомотивного депо
Мукачеве регіональної філії
«Львівська залізниця»

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ
Профсекція працівників пасажирського
господарства

Голова — ЛЛ..ККРРААВВЧЧЕЕННККОО,, голова профорганізації
Харківської вагонної дільниці № 1 
регіональної філії «Південна залізниця»

Профсекція працівників вагонного господарства

Голова — ЮЮ..ШШИИШШ,, голова профорганізації
вагонного депо Конотоп регіональної філії

«Південно%Західна залізниця»

Останніми 
організаційні 
засідання провели
члени профсекцій
працівників
локомотивного,
вагонного 
і пасажирського
господарств

Профсекція
працівників

локомотивного
господарства

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

З
І ЗВІТОМ про діяльність Моло,
діжної ради профспілки впро,

довж 2013–2016 років виступила її
голова І.Ов’єдо Альмуедо (тези до,
повіді опубліковано у попередньо,
му номері «ВІСНИКА»).

Делегати акцентували увагу на
досягненнях своїх осередків на міс,
цях, а також проблемах, які турбу,
ють молодь.

Перш за все, це низький рівень
заробітної плати, про що згадували
майже всі доповідачі. Вони відзна,
чили, що відсутність мотивації
спричиняє значний відтік молоді із
залізниць, і не бачать, на жаль,
конструктивного вирішення цієї
проблеми й у проекті нового Поло,
ження про оплату праці. Навіть

більше, він обурює їх значним роз,
ривом в оплаті праці керівників і
працівників, особливо на тлі відсут,
ності інших мотиваційних чинників,
суттєвих доплат за вислугу років,
зведенням до мінімуму преміаль,
них виплат, значними проблемами
із забезпеченням необхідними для
роботи матеріалами, інструмента,
ми, запчастинами тощо.

Свої особливості має питання
оплати праці в регіональній філії
«Донецька залізниця», де в пору,
шення відповідного наказу ПАТ
«Укрзалізниця» лишається відкри,
тою проблема підвищення тариф,
них ставок і посадових окладів на
50 % за виконання робіт в районі
проведення АТО.

Дуже гострою залишається
проблема забезпечення молодих

працівників житлом, адже припи,
нення фінансування відповідної га,
лузевої програми позбавляє мо,
лодь ледь не єдиної можливості от,
римання його на пільгових умовах.

Порушувалися молодими акти,
вістами й питання вдосконалення
профспілкової діяльності, зокрема,
проведення ефективного навчання
молодіжного активу, в першу чер,
гу, з питань соціально,економічно,
го захисту спілчан, трудового пра,
ва, охорони праці, колдоговірного
регулювання.

Голова профспілки В.Бубняк з
увагою поставився до запитань мо,
лоді, докладно пояснив, які кроки
здійснює профспілка для вирішен,
ня порушених проблем. Також він
відзначив роботу Молодіжної ради
за звітний період на чолі з головою

І.Ов’єдо Альмуедо, нагородивши її
Почесною грамотою Ради проф,
спілки, і запропонував активістам
залишатись на вістрі профспілкової
роботи.

Делегати затвердили новий
склад Молодіжної ради профспіл,
ки, а також обрали майстра локо,
мотивного депо Київ,Пасажирсь,
кий регіональної філії «Південно,
Західна залізниця» М.Гупалова го,
ловою. Його заступницею обрано
голову профорганізації пасажирсь,
кого вагонного депо Ковель регіо,
нальної філії «Львівська залізниця»
І.Колесник.

Інф. «ВІСНИКА»

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

Більше фото – 
на сайті www.zalp.org.ua

Продовжуємо традиції…
19 жовтня в Києві відбувся V Форум молоді профспілки

На Форумі ухвалено звернення – «Про закріплення молоді на виробництві»,
«Про мотивацію членства в профспілці» та «Про активізацію участі молоді в
профспілковій діяльності». Тексти звернень опубліковано на сайті профспілки.

Вісті з місць
У

ЛИМАНСЬКІЙ дорожній
профорганізації у рамках

акції наголошено на недоліках у
забезпеченні працівників спец,
взуттям і спецодягом напередод,
ні зими, особливо – утепленим.
Так, станом на 7 жовтня струк,
турні підрозділи регіональної фі,
лії «Донецька залізниця» були
забезпечені теплим зимовим
спецодягом на дві третини, утеп,
леним спецвзуттям – на 67 %
(зокрема, утепленим костюма,
ми: «Зима» – на 16 %, а валянка,
ми – лише на 3 %).

Проведено також перевірки
готовності структурних підрозді,
лів до зими, стану санітарно,по,
бутових і виробничих примі,
щень.

Також у рамках акції відбува,
лись виїзні консультації, комі,
сійні перевірки стану охорони
праці, дотримання трудових
прав спілчан.

Більшість виявлених недолі,
ків оперативно виправлено на

місцях, решту взято на контроль.
Напередодні відзначення

міжнародних солідарних акцій
технічною і правовою інспекція,
ми праці Ради профспілки у Ли,
манській дорожній профоргані,
зації перевірено стан дотриман,
ня трудового законодавства і
виконання колдоговору у кос,
тянтинівських вагонному депо і
дистанції колії. За їх результата,
ми усунено порушення щодо
розробки і перегляду інструкцій
з охорони праці, порядку прове,
дення навчання та інструктажів з
питань охорони праці, а також
зауваження з питань безпечної
експлуатації об'єктів підвищеної
небезпеки та електробезпеки.
Взято на контроль проблему за,
боргованості з видачі спецмоло,
ка за шкідливі умови праці. По,
рушено питання оплати часу
проходження у неробочий час
медоглядів працівникам ди,
станції колії, технічного навчан,
ня – працівникам вагонного
депо тощо.

20 жовтня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у звітно,виборній
конференції дорожньої профорганізації Південної залізниці.
21 жовтня завідувач відділу організаційної і кадрової роботи О.Гна,
тюк взяв участь у семінарі для голів первинних профорганізацій та мо,
лодіжних рад підрозділів Запорізького регіону з актуальних питань
профспілкової діяльності.
26–27 жовтня Рада профспілки проводить нараду,семінар для проф,
спілкових фінансових працівників.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій
Закінчення. 

Початок на 1�й стор.

Стор. 4

Вітаємо з обранням на посаду!
На звітно�виборних конференціях обрано:
головою дорожньої профорганізації Південної залізниці — В’ячес�

лава ЗАЛОЗНИХ, його заступником – Олександра АРТЕМЕНКА;
головою Коростенської територіальної профорганізації – Андрія

ЖАБСЬКОГО;
головою Луганської територіальної профорганізації – Володи�

мира СОБОЛЄВА.
Щиро вітаємо колег і бажаємо успіхів із захисту трудових прав

спілчан!

До заходів у рамках Дня дій за гідну
працю і Тижня єдиних дій під егідою
Міжнародної федерації транспортни�
ків, що відбувались 3–7 жовтня, приєдналась і наша профспіл�
ка під традиційним та актуальним гаслом «Головне – безпе�
ка!». Пріоритетом при проведенні солідарних акцій у профор�
ганізаціях було привернення уваги органів влади, адміністра�
ції і громадськості до безпеки руху на залізницях, охорони
праці та гідної її оплати, а також висвітлення актуальних пи�
тань профспілкової діяльності.

Акції солідарної
підтримки

ДО   ВІДОМА

У
ТВОРЕНО ТА ЗАРЕЄСТРОВАНО в установленому законодавством
порядку первинну профспілкову організацію регіональної філії

«Львівська залізниця».
Обрано профспілковий комітет і голову первинної профорганіза,

ції – Андрія Сенишина.
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Гідна старість завдяки додатковій пенсії
Професійному недержавному пенсійному фонду «Магістраль» — 10 років!

У листопаді 2016 року 
виповнюється 10 років 

Професійному недержавному
пенсійному фонду 

«Магістраль», 
заснованому профспілкою

залізничників і транспортних 
будівельників України 

16 листопада 2006 року.

Це був досить сміливий крок
профспілки, адже попри те, що з

1 січня 2004 року набрав чинності
Закон України «Про недержавне

пенсійне забезпечення», ніхто 
в керівництві Укрзалізниці 

не наважувався на таке рішення

П
РЕЗИДІЄЮ Ради профспілки було
затверджено Статут ПНПФ «Магіст,

раль», зареєстрований в установлено,
му порядку, а також склад органу
управління та контролю Фонду – Ради
пенсійного фонду у кількості 9 осіб. 

До складу Ради Фонду увійшли ке,
рівники профспілки і голови дорожніх
профспілкових організацій, очолив її
Голова профспілки Вадим Ткачов (з
2015 року — Голова профспілки Вадим
Бубняк), секретарем було обрано пра,
вового інспектора праці Ради профспіл,
ки Марину Абрамову.

Рада фонду уклала договори з адмі,
ністратором, компанією з управління
активами, зберігачем. 

За 10 років, що минули, декілька ра,
зів змінювались адміністратор фонду і
компанія з управління активами з ме,
тою обрання найбільш ефективних
партнерів.

В останні роки адміністратором Фон,
ду є ТОВ «Адміністратор пенсійного
фонду – Центр персоніфікованого облі,
ку», компанія з управління активами –
ТОВ «КУА «ОТП Капітал». А ось бан,
ком,зберігачем з початку діяльності
Фонду до теперішніх днів залишається
АБ «Експрес,банк».

У
СТАТУТІ ФОНДУ зазначено, що
«Професійний недержавний пен,

сійний фонд «Магістраль» функціонує
та провадить діяльність виключно з ме,
тою накопичення пенсійних внесків на
користь учасників пенсійного фонду з
подальшим управлінням пенсійними
активами, а також здійснює пенсійні ви,
плати учасникам фонду у визначеному
законодавством порядку».

Першими учасниками і вкладника,
ми Фонду стали працівники апарату
Ради профспілки, які почали перерахо,
вувати до Фонду пенсійні внески у роз,
мірі 3 % від своєї щомісячної заробіт,
ної плати, таким чином подавши при,
клад усім. Згодом учасниками – плат,
никами Фонду стали профспілкові пра,
цівники Одеської дорожньої, Лугансь,
кої територіальної та інших профорга,
нізацій.

Але Фонд створювався не тільки для

профспілкових працівників, а для всіх
працівників залізничного транспорту,
тому першочерговим завданням була
його популяризація, причому не лише
серед працівників. 

Керівництву «Укрзалізниці» наво,
дились аргументи щодо необхідності
розвитку галузевого пенсійного
фонду.

З
ДРУГОЮ ЧАСТИНОЮ завдання
профспілка, на мій погляд, впора,

лась краще. Неможливо було розвива,
ти Фонд, не спираючись на Галузеву
угоду, колективні договори. Тому з
2006,го по 2010 рік тривали переговори
з Укрзалізницею щодо внесення додат,
кових норм до Галузевої угоди. І тільки
4 жовтня 2010 року рішенням адмініст,
рації Укрзалізниці і Ради профспілки в
Галузеву угоду пунктом 3.6.20 було
внесено зобов'язання «започаткувати з
2010 року поетапне запровадження не,
державного пенсійного забезпечення
залізничників через Професійний не,
державний пенсійний фонд «Магіст,
раль». Передбачати у фінансових пла,
нах залізниць, підприємств і організацій
галузі, починаючи з 2010 року, виділен,
ня коштів на недержавне пенсійне за,
безпечення працівників. Перераховува,
ти пенсійні внески на користь працівни,
ків галузі до Професійного недержав,
ного пенсійного фонду «Магістраль».

Але у 2010 році тільки Донецькій за,
лізниці вдалося виплатити пенсійні
внески на користь своїх працівників. 

Інші залізниці спромоглись лише
укласти контракти з пенсійним фон,
дом.

Разом з тим, за кількістю учасників
(понад 320 тис. осіб) ПНПФ «Магіст,
раль» став найбільшим в Україні та,
безперечно, відіграватиме визначну
роль у ході пенсійної реформи.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ продовжувала
діяти в напрямку розвитку пенсій,

ного фонду, проводячи неодноразові
зустрічі, наради з керівниками управ,
лінь Укрзалізниці і залізниць.

Підсумком цієї роботи стала Програ,
ма недержавного пенсійного забезпе,
чення залізничників, що стала додатком
до Галузевої угоди, в яку було внесено
16 грудня 2013 року наступне доповнен,
ня: «здійснювати недержавне пенсійне
забезпечення залізничників через Про,
фесійний недержавний пенсійний
фонд «Магістраль» відповідно до «Про,
грами недержавного пенсійного забез,
печення залізничників».

Програмою визначено мінімальний
галузевий стандарт недержавного пен,
сійного забезпечення залізничників –
мінімальний розмір щомісячної пенсій,
ної виплати, яку отримуватиме учасник
Фонду впродовж 10 років після досяг,
нення пенсійного віку, визначеного ст.
26 Закону України «Про загально,
обов'язкове державне пенсійне страху,
вання».

Мінімальний розмір щомісячної пен,
сійної виплати встановлюється Стан,
дартом на рівні, не нижчому 50 % від
офіційно затвердженого прожиткового
мінімуму, визначеного законом для не,
працездатних осіб. 

Такий розмір виплати визначається
сумою пенсійних внесків, сплачених
вкладниками до Фонду згідно із вста,

новленими Програмою та,
рифами та прибутковістю
пенсійних активів Фонду.

Зважаючи на прийняту
Програму, у 2013 році вда,
лося сплатити на користь
працівників 18 млн грн. – по
3 млн. грн. на кожній заліз,
ниці. Розмір пенсійних внес,
ків, перерахованих на осо,
бисті рахунки, залежав від
кількості працюючих.

У 2014–2015 роках суми
сплати пенсійних внесків до
Фонду були визначені фі,
нансовими планами заліз,
ниць на рівні 2013 року. 

Але у 2014 році було сплачено всього
29 тис. грн., а за 2015 рік сплачено на
рахунки 51 працівника – вкладника
Фонду лише 43,4 тис. грн. Тобто ко,
лишнє керівництво Укрзалізниці, всупе,
реч вимогам ст. 20 Закону України
«Про недержавне пенсійне забезпечен,
ня» сплатило внески не всім учасникам
ПНПФ «Магістраль», а тільки тим з них,
які здійснюють відрахування з власної
зарплати.

Т
ОМУ, ПОВЕРТАЮЧИСЬ до питання
популяризації фонду, неможливо не

зупинитись на пункті 4.2.1 Галузевої
угоди, де вказано: «проводити роботу
серед працівників галузі щодо укладан,
ня ними пенсійних контрактів з Профе,
сійним недержавним пенсійним фон,
дом «Магістраль» і сплати внесків до
цього фонду на свою користь».

Прикро, що незважаючи на роз'яс,
нювальну роботу, проведену Радою
профспілки та представниками адмініс,
тратора фонду в засобах масової ін,
формації, на сайті профспілки, під час
семінарів на вузлах і в підрозділах, не,
значна частина залізничників (240 осіб)
уклала пенсійні контракти. 

Наші спілчани в своїй більшості, на
жаль, не скористались можливістю от,
римувати від роботодавця додаткові
кошти, що не підлягають оподаткуван,
ню, та використовувати їх для фінансу,
вання майбутньої пенсії.

На мій погляд, це не сталося з наступ,
них причин:

недовіра до фонду, у пам'яті багатьох
спілчан ще залишилось сумнозвісне
«МММ»;
не всі лідери профорганізацій стали
учасниками – платниками Фонду, а
з начальників структурних підрозді,
лів залізниць, підприємств, апарату
«Укрзалізниці» – взагалі ніхто. А, як
відомо, саме особистий приклад є
найбільш показовим і ефективним.
Пересічні працівники розмірковують
таким чином: якщо керівництво не
вступає у фонд і не сплачує пенсійних
внесків, то і ми не будемо сплачува,
ти, бо «тут щось нечисто»;
кожний рік чималу кількість праців,
ників турбує питання, чи буде перед,
бачено у черговому фінансовому
плані залізниць кошти на сплату пен,
сійних внесків;
більше довіри до Фонду було б при
щомісячних перерахуваннях робото,
давцем пенсійних внесків на користь
учасників;
популяризацією Фонду, залученням
до лав учасників – платників Фонду
займались тільки працівники й акти,
вісти профспілки, більшість яких пра,
цюють на громадських засадах, до,
помоги з боку роботодавців проф,
спілка не отримала.

Р
ЕЗЮМУЮЧИ викладені негативні
причини, констатуємо, що, на

жаль, додаткове (недержавне) пенсій,
не забезпечення поки що не набуло по,
ширення ні серед працівників, ні серед
роботодавців галузі.

Однак, незважаючи на всі виклики і не,
гаразди, Професійний недержавний пен,
сійний фонд «Магістраль» успішно пере,

жив за 10 років усі кризи та демонструє
цілком пристойні показники діяльності:

кількість учасників фонду –
326478 осіб;

кількість вкладників – фізичних осіб –
240;
кількість вкладників – юридичних
осіб – 7;
загальна сума пенсійних внесків –
20,757 млн грн.;

інвестиційний дохід – 10,015 млн грн.;
чиста вартість активів фонду –  
30,300 млн грн.;

дохідність за останній рік – 16,17 %.

Особливо хочу підкреслити, що
52 учасникам Фонду вже було здійсне,
но пенсійні виплати при виході на пен,
сію на загальну суму 471,33 тис. грн.

Важливо й те, що зростання чистої
вартості активів Фонду відбувалося не
тільки за рахунок надходження пенсій,
них внесків, але й за рахунок збільшен,
ня інвестиційного доходу, отриманого
від операцій з його активами.

У
СПІШНА ДІЯЛЬНІСТЬ компанії з
управління активами дозволила

Фонду «перегнати» рівень інфляції з
початку року на 7,9 %.

У складі інвестиційного портфеля є
6 млн грн. облігацій залізниць України,
які вже незабаром має викупити ПАТ
«Укрзалізниця».

Якщо більш детально розглянути ін,
вестиційний портфель Фонду, то
можна зробити висновок, що він фор,
мувався відповідно до законодавства
з максимальним рівнем захисту капі,
талу. 

Основні складові портфеля – обліга,
ції, гарантовані державою: Міністерства
фінансів України – 49,5 %, залізниць
України (зараз – ПАТ «Українська за,
лізниця») – 19,8 %, а також банківські
депозити і грошові виплати – 27,5 %, у
тому числі у таких банках «Альфа
Банк», «Ідея Банк», «Укргазбанк», «Тас,
комбанк», «Експрес Банк», «Мега,
банк», акції – ПАТ «Укрнафта» – 0,4 %.

Якщо Фонд набере ще більше обер,
тів, то може стати не тільки інструмен,
том соціального захисту і довгостроко,
вої мотивації працівників, але й потуж,
ним внутрішнім інвестором ПАТ
«Укрзалізниця».

Велика кількість учасників фонду ма,
ла б зробити його «локомотивом» пен,
сійної реформи. 

На жаль, цього поки не сталося. 
Суми пенсійних накопичень біль,

шості залізничників – учасників фонду в
десятки і сотні разів менші від тих, що
належать учасникам фондів інших під,
приємств.

М
АЙБУТНЯ ДОДАТКОВА пенсія ра,
зом із недержавною повинна ком,

пенсувати працівникові втрачений за,
робіток.

З метою реалізації цього завдання та
для поліпшення умов пенсійного забез,
печення залізничників у майбутньому
керівництву ПАТ «Укрзалізниця» треба
надалі використовувати всі кошти, пе,
редбачені фінансовим планом, на спла,
ту пенсійних внесків до Фонду. Необ,
хідно залучити до Фонду працівників не
тільки регіональних, а й усіх філій, ство,
рених у товаристві.

Крім того, потрібно продовжити по,
пуляризацію Фонду всіма учасниками
соціального діалогу: і роботодавцями, і
профорганізаціями.

Також на користь стане створення у
підрозділах комісій з недержавного
пенсійного забезпечення, які предмет,
но і послідовно займались би цим важ,
ливим соціальним питанням.

За умови укладання пенсійних конт,
рактів 100 % працівників та відповідній
сплаті внесків як залізничниками, так і
ПАТ «Укрзалізниця», Фонд посідав би
лідерські позиції в Україні не тільки за
кількістю вкладників, а й за вартістю ак,
тивів, що стануть фінансовою основою
майбутніх пенсій.

Ми впевнені, що керівництво усіх
рівнів буде діяти як соціально відпові,
дальний роботодавець. 

Підсумком співпраці роботодавців і
профспілки стануть реальні пенсійні
накопичення і додаткова пенсія, що
забезпечить гідну старість залізнични,
кам. 

Всі необхідні передумови і механізми
для цього створено 10 років тому на
основі Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль».

ДО  ТЕМИ
Матеріали, що стосуються діяль,
ності Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль»,
зокрема, механізм його дії, необ,
хідні консультації фахівців з най,
більш поширених питань, резуль,
тати аудиторських перевірок, по,
казники діяльності, установчі до,
кументи, бланк контракту і роз’яс,
нення основних його положень то,
що розміщено на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Михайло 
СІНЧАК, 
перший 
заступник 
Голови 
профспілки 

Середня заробітна плата працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у
вересні – 101,8 %, з початку
2016 року — 106,4. 

Інформацію підготовле,
но за даними  управління
статистики «Укрзалізниці».

Відділ 
економічної роботи, 

організації праці  
і заробітної плати 

Ради профспілки

Донецька (Лиман) 6140,6 5383,9
Львівська 7309,3 5672,0
Одеська 7549,5 5759,7
Південна 7481,1 5711,4
Південно,Західна 7608,2 5781,9
Придніпровська 7551,1 5759,2
По залізницях 7299,5 5700,5

Залізниця З початку
рокуВересень

ППЛЛЮЮСС ддррууггаа  
ппееннссііяя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ



Закінчення. 
Початок на 2�й стор.

Вісті з місць
Н

АПЕРЕДОДНІ солідарної
акції проведено розширені

засідання дорожнього комітету
профспілки, профкомів струк,
турних підрозділів регіональної
філії «Львівська залізниця», на
яких розглянуто хід виконання
колдоговорів та стан підготовки
до роботи взимку.

Порушувалися питання до,
тримання вимог охорони праці
та безпеки руху, а також втру,
чання адміністрації у профспіл,
кову діяльність.

Ухвалено рішення про звер,
нення до керівництва ПАТ
«Укрзалізниця» щодо допомоги
у забезпеченні вугіллям, адже
на початок жовтня у наявності
було лише близько 8 % загаль,
ної потреби для роботи в зимо,
вих умовах.

Профактив структурних під,
розділів локомотивного, вагон,
ного, пасажирського госпо,
дарств, приміських пасажирсь,
ких перевезень наполягає на не,
обхідності оновлення рухомого
складу, недопущенні подальшої
експлуатації вагонів і локомоти,
вів, у яких вичерпано термін
служби. Наголошувалося на
вкрай незадовільній забезпече,

ності запасними частинами.
У колійному господарстві

гостро стоять питання забезпе,
чення дистанцій і бригад засо,
бами малої механізації, приве,
дення чисельності робітників до
нормативів.

Реформування галузі, на
думку залізничників, прово,
диться поспішно та формально і
не вирішує нагальних проблем.
Працівників турбують питання
збереження робочих місць, за,
стосування аутсорсингу, виве,
дення зі структури залізничного
транспорту непрофільних акти,
вів, які забезпечують колективи
роботою, а структурні підрозді,
ли – додатковим прибутком.

Профпрацівники взяли
участь в об’їзді керівництвом
залізничних станцій та огляді
вузлів з перевірками підготовки
до зими.

Також відбулися збори моло,
діжного активу дорожньої
профорганізації, на яких пору,
шувалися питання падіння пре,
стижу праці залізничника, низь,
кої заробітної плати, браку мо,
тивації і можливостей для
кар’єрного зростання, поганого
оснащення робочих місць і зно,
шеності основних фондів тощо.
Через це щомісяця з залізниці
звільняються до 200 молодих
працівників

Протягом Тижня дій понад
300 працівників і профактивіс,
тів відвідали школи і вищі на,
вчальні заклади з лекціями про
правила поведінки на залізнич,
ному транспорті. Серед грома,
дян розповсюджено понад
5 тис. інформаційних листівок з
правилами безпеки на транс,
порті. Додатково встановлено
понад 100 інформаційних стен,
дів на особливо небезпечних
ділянках. Розміщено понад
200 попереджувальних плака,
тів у місцях масового переходу
громадян через колії.

Проведено тематичний ін,
формаційний день.

На стендах профорганізацій
розміщено листівки зі звернен,
нями щодо дотримання праців,
никами вимог безпеки праці.

К
ЕРІВНИЦТВО та фахівці до,
рожнього і територіальних

комітетів профспілки Придніп,
ровської залізниці зустрічалися
з активом і працівниками струк,
турних підрозділів регіональної
філії та промислових підпри,
ємств. До цих зустрічей активно
залучалися керівники підрозді,
лів і фахівці з охорони, норму,
вання та оплати праці.

Здійснено перевірки готов,
ності до роботи взимку.

На зустрічах спілчани пору,

шували питання забезпечення
спецодягом, спецвзуттям, ство,
рення належних санітарно,по,
бутових умов, технічного стану
рухомого складу, колійного гос,
подарства, приладів СЦБ і зв’яз,
ку, електропостачання, відсут,
ності необхідних запасних час,
тин і матеріалів. Через ці чинни,
ки працівникам дуже складно
забезпечувати безпеку руху по,
їздів. Не сприяє їй і застаріле
технологічне устаткування ви,
робничих цехів, вкрай недостат,
нє забезпечення засобами ме,
ханізації, ручним електричним і
пневматичним інструментом.
Залізничники турбуються, чи
зможуть і надалі проходити
обов’язкові медогляди у мед,
закладах своїх регіонів.

Особливо бентежить те, що
більшість із цих питань порушу,
ються із року в рік, вони є кри,
тичними для роботи залізнич,
ного транспорту, безпеки паса,
жирів і працівників, але фактич,
но не вирішуються. Втім, завдя,
ки присутності на зустрічах ке,
рівників, низку питань, які зна,
ходяться у їх компетенції, все ж
вдалося оперативно вирішити.

На заходах активно викорис,
товувалася символіка проф,
спілки та МФТ, вони супровод,
жувалися інформаційною кам,
панією.

У
ПЕРВИНКАХ
дорожньої

профорганізації
Південної заліз,
ниці проведено
зустрічі зі спілча,
нами. Відбулись
також наради ке,
рівництва дирек,
цій залізничних
перевезень і те,
риторіальних ко,
мітетів профспіл,
ки за участі керів,
ників структур,
них підрозділів,
фахівців з охоро,
ни праці, громадських інспекто,
рів і профактиву.

Сумським, Полтавським і
Куп’янським теркомами прове,
дено комплексні перевірки до,
тримання законодавства з охо,
рони праці у низці структурних
підрозділів. Загалом за участі
профпрацівників відбулось
57 перевірок, під час яких особ,
ливу увагу приділено питанням
забезпечення залізничників
спецодягом і спецвзуттям, мию,
чими засобами, дотримання
режиму праці і відпочинку,
якості атестації робочих місць,
стану санітарно,побутових при,
міщень. Керівництву надано
подання щодо усунення вияв,
лених недоліків.
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З нагоди свята...
Д

О ДНЯ захисника України, що відзначено 14 жовтня, в ло,
комотивному депо Смородине проведено урочисті заходи,

під час яких вшановано колег – учасників АТО, проведено зма,
гання з міні,футболу і дартсу.

«Троє наших спілчан – слюсар О.Колісник, сторож В.Крупчан
та помічник машиніста тепловоза В.Щербак – учасники АТО.
Профком підготував для них, а також для батьків військово,
службовців, які наразі проходять службу в лавах української ар,
мії, В.Бажана й М.Кравченка цінні подарунки. Звучали щирі ві,
тання, побажання від керівників підприємства...

Переможцем приурочених до цього свята спортивних зма,
гань стали футболісти цеху експлуатації, яким було вручено пе,
рехідний кубок, друге і третє місця посіли команди підсобно,за,
готівельної дільниці і цеху ремонту.

Учасникам турніру з дартсу було вручено солодкі призи.
Спортсмени та вболівальники почастувалися кулешем і шаш,

ликами за святковим столом», – розповів голова первинки ло,
комотивного депо Смородине Олег МАР’ЮК.

«30
РАБОТНИКОВ Павлоградской дистанции пути стали

настоящими воинами, защитниками своей страны и с
честью продолжают отстаивать наше спокойствие и мирную ра,
боту.

Руководство и профком пригласили всех участников АТО,
вернувшихся с передовой, на праздничное чаепитие, подгото,
вив для них подарки. Общение и внимание им было необходи,
мо, как никогда! Вспомнили с благодарностью о том, что когда
возникла необходимость в приобретении спецпринадлежнос,
тей и бронежилетов для наших бойцов, существенную поддер,
жку оказал дорпрофсож Приднепровской железной дороги, а
трое их побратимов оздоровлены в Моршине и Трускавце», –
написала председатель профорганизации Павлоградской ди,
станции пути Галина СОЛОВЬЕВА.

«К
ОЛЕКТИВ пасажирського вагонного депо Бахмач регіо,
нальної філії «Південно,Захисна залізниця» шанує колег

– учасників бойових дій у зоні проведення АТО. Їх у нас 26: хтось
вже повернувся до роботи, хтось продовжує виконувати війсь,
ковий обов’язок. Всім героям, які вже повернулися до праці, а
також сім’ям тих, хто зараз на передовій, керівництво і профком
підготували подарунки до Дня захисника України, щиро подя,
кувавши за відданість, сміливість і готовність захищати Батьків,
щину. Хочеться відзначити родини слюсаря з ремонту рухомого
складу В.Коваля і маляра В.Остапчука: на їх повернення чекають
дружини, які також працюють у нашому депо малярами», – роз,
повіла бухгалтер, голова молодіжної ради первинки паса,
жирського вагонного депо Бахмач Марина ЧАЛА.

Акції солідарної підтримки

В
ОСЕНИ у локомотивному депо Щорс регіо,
нальної філії «Південно,Західна залізниця»

відкрито невеликий спортивний зал, реконстру,
йований за сприяння адміністрації депо та моло,
дих профактивістів. Вони у вільний від роботи час
зробили косметичний ремонт та самостійно спро,
ектували й виготовили з підручних матеріалів де,
кілька тренажерів.

Адміністрація депо підтримувала спілчан і до,
помагала в усьому.

Тепер кожен бажаючий може відвідувати
спортзал. Тут є велотренажер, бігова доріжка, си,
лові тренажери, тенісний стіл, боксерська груша.

Наш спортзал є справжньою гордістю колекти,
ву. І ми зрозуміли, що для того, щоб зробити щось
корисне і цікаве, не завжди потрібно мати багато
грошей. Головне – впевненість, згуртованість і ві,
ра у те, що робиш!  А ще наша молодь хоче в су,
часному стилі облаштувати його дзеркалами і
прикрасити тематичними плакатами, що буде за,

охочувати колег до занять спортом, підтримки се,
бе у добрій фізичній формі.

Найбільше доклали зусиль в облаштуванні
спортивного залу профактивісти — машиністи теп,
ловоза Є.Борщ, С.Мороз, електрогазозварник
О.Неведомський, помічники машиніста тепловоза
Ю.Донець, С.Данильченко (на знімку). Приємно,
що ці хлопці активні в будь,якій справі і завдяки
своїй завзятості згуртовують навколо себе друзів,
однодумців, пропагують здоровий спосіб життя. За
цю добру справу хочеться щиро подякувати всім,
хто працював, допомагав, проявляв ініціативу.

Анна ПОЛЮШКО, секретар, 
член профкому локомотивного депо Щорс

О
СВОЕЙ железнодорожной династии с
гордостью рассказала ветеран станции

Конотоп регионального филиала «Юго,
Западная железная дорога» Елена БАДАЙ:

«Мой прадед был в числе первых маши,
нистов паровоза, в царские времена эта
профессия пользовалась большим поче,
том, и социальная защита еще в те време,
на была на высоте: он пожизненно получал
пособие по инвалидности, которого, кста,
ти, хватало на содержание всей семьи.

Отец еще мальчишкой мечтал стать ма,
шинистом, и таки успешно окончил курсы
машинистов, приближая свою мечту.
Только вот, к сожалению, из,за тяжелой
травмы стать машинистом ему не посчас,
тливилось, но тем не менее более полве,
ка проработал на железнодорожном
транспорте, пройдя трудовой путь от ко,
чегара паровоза до заместителя началь,
ника одного из отраслевых предприя,
тий... В моей памяти он навсегда останет,
ся в железнодорожной форме.

Мама и бабушка работали в ведомст,
венном детсаду, да и я более 30 лет отда,
ла своей железнодорожной профессии.

С гордостью приняла выбор своих де,
тей пойти по нашим стопам, и сейчас они
трудятся на родной нашей «железке».
Очень хочется, чтобы это «колесо» крути,
лось и крутилось!».

«Нашим наполегли,
вим і завзятим членам
профспілки підкорюються
спортивні вершини не лише
у галузевих змаганнях, а й
на загальнодержавному
рівні. Так, на чемпіонаті
України з боксу серед чоло,
віків віком до 22 років, що
проходив у Кропивницько,
му, взяли участь 125 учасни,
ків з усіх областей. Черні,
веччину на ньому представ,
ляв наш спілчанин, праців,
ник ФСК «Локомотив»
С.Грекул у ваговій категорії
81 кг. Здобувши упевнену перемогу у трьох боях та ви,
рішальному поєдинку, він вкотре став чемпіоном
України», – з гордістю за колегу написала адміністра,
тор Чернівецького ФСК «Локомотив» Аеліта ДОСКА�
ЛЮК.

«Осінні теплі дні профком Конотопської дистан,
ції сигналізації та зв’язку Південно,Західної магістралі
вирішив провести з користю. Для тих, хто любить ак,
тивний відпочинок, у вихідні було організовано сплав
на байдарках по річці Сейм. За два дні спілчани змог,
ли відпочити, зарядитись добрим настроєм, поспілку,
ватися з цікавими людьми та помилуватися природою
наших мальовничих місць», – поділилася враження,
ми від поїздки електромеханік, голова молодіжної ра,
ди первинки Анна КУЛЄЙ.
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Багато уваги приділено інформа,
ційному супроводу міжнародної
солідарної акції. Зокрема, у проф,
організаціях оформлено тематичні
стенди і куточки, дорпрофсожем
виготовлено і направлено в усі
структурні підрозділи тематичні
плакати, які з метою привернення
уваги громадськості до питань без,
пеки руху на залізничному транс,
порті також було розміщено на вок,
залах та в електропоїздах тощо. Хід
акції висвітлювався на сторінках
дорожньої газети та сайті дорпроф,
сожу.

За повідомленнями 
ПРЕС�ЦЕНТРІВ 

дорожніх комітетів профспілки
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З користю 
для всіх

О династии — 
с гордостью
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ааввттоорраа


