
О
СОБО ТРЕВОЖИТ ситуация с на�
личием утепленной спецодежды

и спецобуви, ведь, к примеру, сапога�
ми, по данным на начало ноября, на
96,9 % и 93,5 %, соответственно, бы�
ли обеспечены лишь железнодорож�
ники Одесской и Львовской магистра�
лей, в то время как этот показатель на
Юго�Западной едва перевалил за
50 %, Южной – 55,4 % и Приднеп�
ровской – 60,7 %. Высказывались
конкретные претензии и по поводу ка�
чества поставляемой спецобуви. Так,
председатель профкома моторвагон�
ного депо Львов Р.Морда с возмуще�
нием привел такой факт: централизо�
ванно поставляемые рабочие ботинки
производства «Промсільінвест» стано�

вятся непригодными уже по истечении
двух или от силы четырех месяцев их
носки.

Донести до руководства Укрзализ�
ныци тревогу, прозвучавшую и в дру�
гих выступлениях членов президиума,
лидер профсоюза В.Ткачев убеди�
тельно попросил присутствующих на
заседании первого заместителя на�
чальника  Главного управления пла�
нирования и контроля за закупками
материально�технических ресурсов
Н.Петращука и начальника управле�
ния материальных ресурсов этого
Главка В.Нелюбова, заместителя на�
чальника Главка  охраны и организа�
ции труда – начальника управления
охраны труда В.Сусленко, а также за�

местителя директора гос�
предприятия «Укрзаліз�
ничпостач» А.Синаха.

По итогам обсуждения
острой темы принято по�
становление (стр. 2).

На заседании одобрен
проект постановления
Совета профсоюза «Об
основных принципах ре�
формирования структуры
профсоюза железнодо�
рожников и транспорт�
ных строителей Украины»
с учетом решения комис�
сии Совета профсоюза по
вопросам организацион�
но�массовой и информа�
ционной работы. В то же
время работа по его кор�
ректировке – с учетом
внесенных предложений
и замечаний – будет про�
должена.

Принято решение инициировать
переговорный процесс Совета проф�
союза с Украинской государственной
корпорацией по строительству мет�
рополитенов и туннелей «Укрметро�
тунельбуд» и правлением акционер�
ного общества «Мостобуд» по заклю�
чению отраслевых соглашений в сфе�
ре оплаты труда, трудовых и социаль�
ных гарантий работников на следую�
щий срок. Утвержден состав комис�
сии во главе с Председателем ФПТУ,
Председателем профсоюза В.Ткаче�
вым.

Обсуждены вопросы о проведе�
нии традиционных кампаний. Так, от�
четные собрания и конференции
пройдут: в январе–мае 2013 года – в
первичных профорганизациях, авгус�
те–октябре – в объединенных и тер�
риториальных профорганизациях,
ноябре–декабре 2013�го – в дорож�
ных профорганизациях.

Молодежную отчетно�выборную
кампанию в профсоюзе решено про�
вести с января по октябрь 2013 года.

Принято также решение о прове�
дении конкурса на лучший проект
информационного стенда первичной
профсоюзной организации (стр. 4),
утверждены планы работы Совета
профсоюза на 2013�й и его первое
полугодие, рассмотрены другие во�
просы.

Материалы с заседания президиу�
ма Совета профсоюза, состоявше�
гося 21 ноября, опубликованы на
сайте www.zalp.org.ua в разделе
«Постанови».

Инф. «ВІСНИКА»

Стор. 2

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

12–16 листопада Голова ФПТУ,
Голова профспілки В.Ткачов і
голови дорожніх профорганіза�
цій взяли участь у спільній кон�
ференції секцій залізничників і
автомобілістів Міжнародної
федерації транспортників під
гаслом «Організовуємось гло�
бально».
13 листопада завідувач відділу
соціально�трудових відносин і
побутової роботи О.Мушенок
взяв участь у робочій нараді з
обговорення законопроекту
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань загальнообов’язкового
державного соціального страху�
вання».
15, 16 і 19 листопада заступник
Голови профспілки В.Лесько
взяв участь у засіданнях, відпо�
відно: громадської ради при
Державній інспекції України з
питань праці та робочих комісій
— щодо опрацювання проекту
Закону України «Про залізнич�
ний транспорт» і укладення Ге�
неральної угоди на 2013–2015
роки.
20 листопада перший заступ�
ник Голови профспілки М.Сін�
чак взяв участь у засіданні прав�
ління Фонду соціального страху�
вання з тимчасової втрати пра�
цездатності.
20 листопада завідувач відділу
економічної роботи, організації
праці і зарплати С.Анісімова взя�
ла участь і виступила на семінарі
для профактиву, що проводився
Конотопським теркомом проф�
спілки.
21 листопада відбулося засі�
дання президії Ради профспілки
(стор. 1, 2, 4).
23 листопада завідувач відділу
організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк взяв участь і провів
презентацію дисконтної програ�
ми на форумі «Молодь – май�
бутнє профспілки», що прово�
дився Ясинуватським теркомом
профспілки.
23 листопада головний техніч�
ний інспектор праці Ради проф�
спілки В.Дорошенко взяв участь
у засіданні громадської ради
при Укртрансінспекції та коміте�
ту громадської ради при Мін�
інфраструктури.

На сайт профсоюза www.zalp.org.ua
обратились работники станции Красно�
дон Донецкой железной дороги: «Из�за
недосодержания штата дежурных стрелоч�
ного поста мы вынуждены работать без от�
пусков, не получая при этом ни доплат, ни
компенсаций. Просим помочь…».

«Специалисты Луганского теркома проф�
союза вместе с председателем первички
дирекции железнодорожных перевозок
М.Потопальской провели проверки на
станции и выявили ряд нарушений, по фак�
ту которых терком направил представление
в адрес начальника дирекции.

В частности, не проводилась доплата за
выполнение обязанностей отсутствующего
работника в сентябре т. г., а десяти дежур�
ным стрелочного поста в 2012�м не предо�
ставлялся своевременно ежегодный отпуск.
После вмешательства теркома четырем из
них руководство станции обязалось пога�
сить задолженность до конца года, а осталь�
ным – предоставить очередной отпуск в на�
чале 2013�го», – сообщил председатель Лу�
ганской территориальной профорганизации
Николай САНЕЕВ. Кроме этого, он проин�
формировал о том, что «в связи с резким
снижением среднесуточной погрузки на
станции Краснодон специалисты дирекции
проводят фотографию рабочего дня дежур�
ных стрелочных постов с целью ввести до�
полнительные обязанности этой категории
работников в дневную смену по обслужива�
нию двух постов».

«По результатам проведенной в октябре
проверки соблюдения законодательства о
труде 13 работникам вагонного депо Щето�
во доначислено 1,6 тыс. грн. заработной
платы за период прохождения медосмот�
ра», – сообщил председатель профоргани�
зации вагонного депо Щетово Владимир
САВЧЕНКО.

«На виконання подання правового інс�
пектора праці Ради профспілки на Півден�
но�Західній залізниці Володимира Конце�
дала трьом працівникам Хутір�Михай�
лівської дистанції колії доплачено 465 грн.
за виконання обов’язків тимчасово відсут�
нього працівника. Скасовано дію чотирьох
наказів про притягнення до дисциплінарної
відповідальності трьох шляхових майстрів і
начальника дільниці, їм нараховано
576 грн. премії», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського теркому профспілки.
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Получив к своему профессиональному празднику такой не�
обычный и полезный подарок, железнодорожники – члены проф�
союза уже успели воспользоваться некоторыми скидками: 10 % –
в такси «Прометей», 3 % и 5 % – в сети аптек «Полимед» и др.

На Одесской магистрали новый социальный проект профсо�
юза набирает обороты…

ПРЕСС�ЦЕНТР Одесского дорпрофсожа

Д
ИСКОНТНАЯ ПРОГРАМ�
МА стартовала и на До�

нецкой магистрали. Не успе�
ли провести здесь двухднев�
ный специализированный се�
минар�тренинг, во время ко�
торого прошли обучение
22 профсоюзных активиста со
всех узлов, как заключено
уже более 30 договоров!
Партнерами проекта, предо�

ставляющими скидки на то�
вары и услуги, стали торго�
вые и другие учреждения из
Донецка, Красного Лимана,
Иловайска, Красноармейска,
Луганска, Алчевска, Красно�
го Луча, Антрацита, Северо�
донецка, Лисичанска, Крас�
нодона, Рубежного, Макеев�
ки…

Инф. «ВІСНИКА»

Профспілка залізничників 
і транспортних будівельників

успішно втілює свій 
новий соціальний проект

Д
ИСКОНТНІ картки на сьогодні
безкоштовно отримали майже

40 тис. спілчан.
Перелік організацій, які надають

знижки членам нашої профспілки у
рамках цієї соціальної програми, роз�
ширюється, зокрема, до їх мережі по�
стійно додаються нові заклади у сто�
лиці та інших містах країни, і наразі до
проекту приєдналися 150 партнерів.

Тож дисконтна програма набирає
обертів, і все більше працівників га�
лузі цікавляться та слідкують за ходом
її реалізації.

«ВІСНИК» продовжує знайомити
читачів із партнерами нового соціаль�
ного проекту галузевої профспілки —
закладами, де вже можна за дискон�
тною карткою отримувати знижки
на товари та послуги...
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О самом важном...

К
ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ присое�
динились работники пассажирского

вагонного депо Одесса�Главная, путевой
машинной станции № 261 Усатово, инфор�
мационно�вычислительного центра, вокза�
ла Одесса�Главная, Одесской дистанции
сигнализации и связи, механизированной
дистанции погрузочно�разгрузочных ра�
бот, вагонного депо Одесса�Застава�1, ло�
комотивного депо Одесса�Сортировочная,
Котовской дистанции электроснабжения,
знаменских дистанции сигнализации и свя�
зи, отряда военизированной охраны, ди�
станции пути Александрия…
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Фото Александра ГНАТЮКА

Дисконтные карточки членам профсоюза вручает
техник, председатель профорганизации Котовской

дистанции электроснабжения Жанна ГОЦУЛЯК (слева)

В президиуме...•

В комиссии...•

Актуальную тему обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, без чего, собственно, немыслима безопасность труда

железнодорожников, всесторонне, заинтересованно и принципиально 
обсудили участники заседания президиума Совета профсоюза
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ЗЗаассееддааннииее  ппррееззииддииууммаа    
ппоодд  ппррееддссееддааттееллььссттввоомм  

ВВ..ТТккааччеевваа

1133 нноояяббрряя состоялось заседание комиссии по
вопросам организационно;массовой и инфор;
мационной работы под председательством
первого заместителя Председателя профсою;
за М.Синчака. Принято решение взять за ос;
нову проект постановления «Об основных
принципах реформирования структуры проф;
союза железнодорожников и транспортных
строителей Украины» и предложить для рас;
смотрения президиумом Совета профсоюза.

Во время за;
с е д а н и й
профсекций
р а б о т н и ;
ков пасса;
ж и р с к о г о
хозяйства
и информа;
ц и о н н ы х
т е х н о л о ;
гий, кото;
рые состоя;
лись 1155 нноо;;
яяббрряя,,  об;
суждались
самые актуальные темы – о реформиро;
вании железнодорожного транспорта и
изменениях в связи с этим профсоюзной
структуры.

В профсекциях...•

Дисконтна програма•Дисконт от профсоюза
Фото Елены РОМАНОВОЙ
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В
СВЯЗИ с массовыми нару�
шениями на предприятиях

сроков и методики проведе�
ния аттестации рабочих мест
по условиям труда возникла
необходимость в усилении
общественного контроля за их
организацией и проведением.
Этот вопрос всесторонне рас�
смотрен президиумом Де�
бальцевского теркома на рас�
ширенном заседании.

Поводом послужили итоги
проверок, проведенных тех�
ническим инспектором труда
Совета профсоюза на Донец�
кой магистрали А.Хисамутди�
новым и ведущим специалис�
том по организации и норми�
рованию труда теркома И.Ма�
медовой.

Около 600 железнодорож�
ников (почти 10 %) трудятся в
условиях, не соответствующих
санитарно�гигиеническим
нормам. Факты – налицо...

В Дебальцевском СМЭУ ат�
тестация по отдельным рабо�
чим местам проводилась с на�
рушением пятилетнего срока.
Тем не менее, по истечении
срока действия аттестации
надбавки за вредные условия
труда были отменены для
103 работников, хотя они про�

должали выполнять работы во
вредных условиях труда, но
без соответствующей компен�
сации. Довольно «интерес�
ная» ситуация возникла на не�
которых рабочих местах: к
примеру, слесарь�ремонтник
(котельной) участка текущего
ремонта и содержания зданий
и сооружений получает льготы
и компенсации – 2 дня отпус�
ка, 8 % доплаты и молоко, а
вот слесарь�ремонтник участ�
ка строительно�монтажных
работ – никакими льготами не
пользуется.

Согласно данным карты
условий труда в путевой ма�
шинной станции № 9 для куз�
неца молоко почему�то не
предусмотрено и не выдается,
хотя он работает с вредным хи�
мическим веществом, которое
входит в «льготный» Перечень
химических веществ для выда�
чи работнику молока или дру�
гого равноценного продукта.

Важный момент в качест�
венном проведении аттеста�
ции – правильный подбор со�
става комиссии. Так, отсутст�
вие в аттестационной комис�
сии инженера�технолога при�
вело к тому, что в Дебальцев�
ской дистанции пути в резуль�

тате аттестации условия труда
штукатура якобы «улучши�
лись», а льготы… уменьши�
лись. В нарушение колдогово�
ра дороги не предоставляются
льготы повару, хотя аттестаци�
ей было установлено четыре
дня отпуска и 8 % доплаты.

В локомотивном депо Де�
бальцево�Сортировочное все
проводится по правилам, но,
тем не менее, тоже обнаруже�
ны недостатки: с двухмесяч�
ным опозданием производи�
лась оплата льгот. На должном
уровне организована работа и
в вагонном депо Дебальцево�
Сортировочное, и, что приме�
чательно, в значительной сте�
пени на состояние условий
труда влияет профком.

Президиум теркома предло�
жил начальникам ряда струк�
турных подразделений устра�
нить отмеченные недостатки. А
всем председателям первичек
рекомендовано поставить на�
дежный заслон нарушениям,
связанным с условиями труда
железнодорожников.

Татьяна КРАЕВСКАЯ,
заместитель председателя

Дебальцевской 
территориальной 

профорганизации

Обезопасим… рабочие места

П
ОЧИНАЮЧИ з 2009 року
координаційні та поста�

чальницькі функції щодо цент�
ралізованого забезпечення за�
лізниць окремими видами
спецодягу та спецвзуття вико�
нують Головне управління пла�
нування та контролю за заку�
півлями матеріально�техніч�
них ресурсів Укрзалізниці та
ДП «Укрзалізничпостач». На
закупівлю спецодягу, спец�
взуття та інших засобів індиві�
дуального захисту (ЗІЗ) на
2012�й  заплановано 74,4 млн
грн., на початок листопада бу�
ло витрачено 62,5 млн грн.

Проте відзначено, що кошти
виділяються несвоєчасно і не в
повному обсязі, що призво�
дить до нестабільного забез�
печення працівників галузі ЗІЗ
протягом всього року. Не ви�
конуються і плани забезпечен�
ня працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими ЗІЗ для
роботи в осінньо�зимовий пе�
ріод. Наприклад, старші елект�
ромеханіки, електромонтери
СЦБ Павлоградської дистанції
сигналізації та зв’язку При�
дніпровської залізниці не за�
безпечуються шапками�ву�
шанками вже протягом 10 ро�
ків, а службою матеріально�
технічного забезпечення
Львівської магістралі шапки�
вушанки та рукавиці ватяні
протягом багатьох років взага�
лі не придбавалися.

Не краще йдуть справи із за�
безпеченням працівників ми�
ючими та знешкоджувальни�
ми засобами, зокрема, Пів�
денно�Західною залізницею за
10 місяців 2012�го мило госпо�

дарське зовсім не закуповува�
лося.

Структурними підрозділами
у розрахунках�заявках не вра�
ховуються потреби у чоловічих
і жіночих видах спецодягу та
спецвзуття. Не створюються
також комісії з приймання і пе�
ревірки ЗІЗ, до яких мають
входити представники адмі�
ністрації і профкому.

Не покращилася ситуація і
щодо прання, хімічного чи�
щення, сушіння й ремонту
спецодягу і спецвзуття на за�
лізницях. Так, із 87 машин хі�
мічного чищення, взятих на

облік на залізницях, справних
тільки 69. Лише в локомотив�
них та вагонних депо створено
пункти хімічного чищення та

прання спецодягу, а на інших
підприємствах, особливо ко�
лійного господарства, праців�
ники перуть його вдома.

«ЛИХА ТОМУ ЗИМА, В КОГО КОЖУХА НЕМА...»

У
2002 році згідно з Галузевою угодою та колективними дого�
ворами залізниць працівники отримали пільги, трудові та со�

ціальні гарантії, додатково до передбачених законодавством, на
суму близько 2 млрд грн. або понад 5 тис. грн. у перерахунку на
одного залізничника.

Протягом цього року зусилля профспілкових органів зосере�
джувались на недопущенні необґрунтованого скорочення робо�
чого часу та надання безоплатних відпусток без згоди працівника.

У вересні–листопаді відбулися звіти у 99 % первинних проф�
організацій. Переобрано 57 голів профкомів.

ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ПРАЦЮ Й ОХОРОНУ ПРАЦІ.
СТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК 

ТРАНСПОРТНИКІВ УКРАЇНИ
Реалізується мета профспілки щодо зростання доходів

працівників. Так, за 2002–2003 роки тарифні ставки і по�
садові оклади переглядалися двічі. Середня заробітна
плата залізничників збільшилася у 1,5 раза і досягла
831,6 грн. при 539,4 грн. у 2001�му.

Рівень заробітної плати транспортних будівельників за
останні два роки зріс на 27,4 %, в основному, за рахунок
зростання обсягів будівництва і пожвавлення роботи в
будівельному секторі економіки.

Профспілка розгорнула боротьбу за збереження галу�
зі у загальнодержавній власності. У лютому Рада проф�
спілки вступила у колективний трудовий спір з Урядом
України і звернулася до вищих органів влади із закликом
не допустити розвалу галузі. Було поставлено вимогу до
центральних органів державної влади: залишити заліз�
ниці як цілісні майнові комплекси у переліку об’єктів пра�
ва державної власності, не допустити руйнації стратегіч�
но важливої для держави галузі... Далі буде
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній

Україні
Продовження. Початок 
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НАШІ

ПАРТНЕРИ
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•

П
О ИТОГАМ обсуждения в конце июня т. г. на
заседании президиума дорпрофсожа До�

нецкой железной дороги темы о реализации
системы общественного контроля по выполне�
нию законодательства о труде Попаснянский
терком провел большую работу по устранению
отмеченных недостатков. Защищены интересы
882 членов профсоюза.

Проверено 11 структурных подразделений,

руководителям которых внесено 11 представле�
ний. Железнодорожникам было возвращено
незаконно не выплаченных более 204 тыс. грн.
Отменено 16 изданных с нарушениями прика�
зов, в двух изменены формулировки причины
увольнения работников.

Андрей КАНЗЕБА,
председатель Попаснянской 

территориальной профорганизации

Бюро щасливих подарунків Assorti
м. Київ, вул. Золотоворітська, 6А, оф. 19 (http://assorti.net.ua).
Знижка 5 % на товари та послуги (оригінальні подарунки, кві�

ти, організація сімейних свят, оформлення приміщень тощо).

Туристична компанія «С Маэстро Травел»
м. Київ, пр�т Перемоги, 12, оф. 156 (http://www.maestro�

travel.com.ua).
Знижка 5 % – на всі тури за кордон, туристичні путівки за кор�

дон, оформлення паспортів, візи; організацію весіль в Чехії, Італії,
екзотичних країнах; автобусні тури по Україні та Європі; дитячий
відпочинок тощо.

Салон4магазин «Color Lux»
м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 16

(http://www.naholste.zp.ua).
Знижка 10 % – на всі види поліграфічних послуг, зокрема друк

на полотні, фотопапері, плівці, банерах та інших матеріалах, опе�
ративна поліграфія, широкоформатне сканування та копіювання
тощо. Знижка не розповсюджується на товари.

«Любляна» — аптеки та медичний центр
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 100, медичний центр, аптека

№ 1, квартал Ватутіна, 32, аптека № 2 (http://lublana.lg.ua).
Знижка 5 % – на медикаменти, УЗД�діагностику.

Таксі «Прометей»
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 7, тел. 355–355, 355–755
Знижка 10 % – на перевезення пасажирів по місту. Ключова

фраза для диспетчера «Дисконт профспілки залізничників» з
пред’явленням картки водію при посадці.

РА «Формат4Харьков»
м. Харків, вул. Іскринська, 37 (www.format�kharkov.com.ua).
Знижка 10 % – на поліграфічні послуги, цифровий друк

Туристична фірма «Калина4Туртранс»
м. Львів, вул. Курбаса, 9/1 (www.kalyna�tour.lviv.ua).
Знижка на екскурсійне обслуговування: до 500 грн. – 10 %, від

500 грн. – 20 %; транспортні послуги: до 1000 грн. – 10 %, від
1000 до 5000 грн. – 20 %, від 5000 грн. – 25 %

Міська стоматологічна поліклініка
м. Херсон, вул. Ілліча, 80, тел. (0522) 41–37–90, 41–38–02
Знижка 10 % – на всі види послуг, зазначених у прейскуранті

2003

«По материалам проверки
в Одесской механизирован�
ной дистанции погрузочно�
разгрузочных работ на кон�
ференции трудового коллек�
тива были учтены замечания
специалистов дорпрофсожа
и внесены соответствующие
изменения в колдоговор это�
го структурного подразделе�
ния. Так, было оплачено ру�
ководство стажировкой в
размере 20 % от минималь�
ной зарплаты водителю про�
изводственного участка Гай�
ворон В.Мовчану и тракто�
ристу Н.Соколову. Проведе�
на также доплата слесарям
И.Гарматюку – 343 грн. и
А.Гнатенко – 102 грн., инже�
неру С.Билоконь – 285 грн. и
начальнику участка И.Сере�
де – 450 грн. Уволенному на
пенсию по возрасту ревизо�
ру весового хозяйства Ф.Фо�
ростяну доплачена разница в
окладах – 1,1 тыс. грн. и два
среднемесячных заработка
до единовременного выход�
ного пособия – 6,9 тыс.
грн.», – сообщила главный
правовой инспектор труда
Совета профсоюза на Одес�
ской железной дороге Свет�
лана ШПИЛЕВАЯ.

«На виконання рішень
президії Конотопського тер�
кому профспілки на станції
Конотоп проведено роботи із
заміни пристроїв освітлення
парного парку та відсипання
й планування міжколійного
простору», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки.

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

На засіданні президії Ради профспілки
проаналізовано стан забезпечення працівників

спецодягом, спецвзуттям, іншими ЗІЗ 

першому заступнику Генерального директо�
ра Укрзалізниці С.Болоболіну запропонувати:

проаналізувати ситуацію з придбанням ЗІЗ і
вжити термінових заходів щодо своєчасного
виконання централізованих поставок на заліз�
ниці якісного спецвзуття та інших ЗІЗ. До
12 грудня п. р. поінформувати Раду профспіл�
ки про забезпечення залізничників ЗІЗ;

організувати і провести виставку спецодягу і
спецвзуття за участю постачальників продукції,
з метою визначення сучасних і якісних ЗІЗ для
забезпечення залізничників на 2013 рік;

заборонити керівникам головних управлінь
Укрзалізниці зменшувати фінансування на при�
дбання необхідної кількості ЗІЗ на 2013 рік по
господарствах Укрзалізниці;

при укладанні угоди ДП «Укрзалізничпостач»
щодо централізованого придбання спецвзуття
на 2013 рік розділити потребу на двох поста�
чальників продукції задля безперебійного
100 % забезпечення залізничників ЗІЗ.

Начальникам залізниць та підприємств
залізничного транспорту запропонувати:

враховуючи відставання, забезпечити вико�
нання у встановлені терміни планів закупівлі
спецодягу і спецвзуття до роботи в осінньо�зи�
мовий період 2012–2013 років;

створити наказами на залізницях і підприєм�
ствах залізничного транспорту комісії з прий�
мання і перевірки ЗІЗ, що надходять на підпри�
ємство, на їх відповідність вимогам норматив�
них документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ) з представ�
ників адміністрації, профорганізації підприєм�
ства;

розробити на залізницях програми придбан�
ня нових машин хімічного чищення спецодягу,
замість тих, які вийшли з експлуатації.

Головному управлінню охорони і органі�
зації праці Укрзалізниці:

встановити дієвий контроль за виконанням
вимог «Порядку забезпечення працівників
залізничного транспорту спеціальним одя�
гом, спеціальним взуттям та іншими засоба�
ми індивідуального захисту», затвердженого
наказом Укрзалізниці від 12.02.2009 р.,
№ 072�Ц.

Дорожнім, територіальним, об’єднаним
комітетам профспілки, профкомам пер�
винних профорганізацій:

встановити постійний контроль за своєчас�
ним і в повному обсязі забезпеченням праців�
ників ЗІЗ, їх відповідністю нормативним актам з
охорони праці та зобов’язаннями за колдогово�
рами.

ПРЕЗИДІЯ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ  ПОСТАНОВИЛА:
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Визнано
репрезентативною

П
ЕРЕЛІК організацій, що відповідають кри�
теріям репрезентативності, поповнила до�

рожня профорганізація Південної залізниці.
Свідоцт�

во про від�
повідність
критеріям
репрезен�
тативності
голові до�
р о ж н ь о ї
профорга�
нізації В.ЗАЛОЗНИХ (праворуч) вручив на�
чальник відділення Національної служби по�
середництва та примирення в Харківській об�
ласті О.ДОРОЖКО. Цей документ засвідчує
право дорпрофсожу на участь у роботі Хар�
ківської регіональної тристоронньої соціаль�
но�економічної ради, а також представлення
інтересів спілчан в органах виконавчої влади,
місцевого самоврядування, відділенні Фонду
соціального страхування.
ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу Південної залізниці

Фото ВВооллооддииммиирраа  ШШААММРРААЯЯН
А ВЫЕЗДНОМ расши�
ренном заседании пре�

зидиума Луганского теркома
профсоюза, которое прохо�
дило на узле Родаково, под�
ведены итоги деятельности
профорганизаций и моло�
дежных советов первичек.
Об активной и целенаправ�
ленной работе профорганов
говорит стопроцентный
охват профчленством. Еще
один красноречивый факт: в
начале октября прекратила
существование первичка
альтернативного профсоюза
в вагонном депо Комму�
нарск, а 19 работников ПТО
станции Родаково перешли в
наш отраслевой профсоюз.

В тот же день проведены
также «День теркома и тру�
дового права», участниками
которого стали более 50 же�
лезнодорожников. Звучали
острые вопросы – о сокры�
тии сверхурочных часов, не�
удовлетворительных быто�
вых условиях во время ко�
мандировок и др. Люди го�
ворили о проблемах и об
уверенности, что профсоюз
станет на их защиту. И тер�
ком поручил правовой ин�
спекции труда незамедли�
тельно разобраться в ситуа�
ции с соблюдением трудо�
вого законодательства в ди�
станциях пути, а председате�
лям первичек рекомендовал
чаще выезжать на места ко�
мандировок работников,
чтобы постоянно быть в кур�
се того, в каких условиях они
трудятся и проживают.

По поводу проблем с фи�
нансированием мероприя�
тий по подготовке к зиме
терком направил письмо ру�
ководству Донецкой желез�
ной дороги.

ПРЕСС�ЦЕНТР Луганского
теркома профсоюза

ПОДДЕРЖКА — 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

РАБОТЫ
Тиждень знань пройшов у Знам’янському профтехучилищі № 12.

Компетентна комісія перевірила знання з охорони праці у майбутніх
провідників пасажирських вагонів і квиткових касирів. Було органі�
зовано також тематичну виставку малюнків, змагання на найкращо�
го знавця з охорони праці та конкурс творчих здібностей.

Учні�спілчани виявили добрі знання та вміння, а за оцінками журі
перемогу здобула група № 12. Учасників змагань учнівський проф�
ком нагородив грамотами і призами.

Вчимося… охороні праці

Д
ОРПРОФСОЖ Приднепровской
магистрали провел информаци�

онный час для профработников и ак�
тивистов, во время которого рассмот�
рены вопросы первостепенной важ�
ности.

Речь шла, в частности, о состоянии
санитарно�бытовых помещений в
структурных подразделениях Днепро�
петровского региона. Заместитель
председателя дорожной профоргани�
зации–главный технический инспек�
тор труда Совета профсоюза на Приднеп�
ровской дороге А.Лейко подчеркнул, что
к началу календарной зимы планируется
завершить все ремонтные работы. Но этот
вопрос остается на контроле и будет рас�
смотрен на очередном заседании прези�
диума.

Активно обсуждалась также тема ре�
формирования отрасли и изменений в
связи с этим в профсоюзной структуре.
Освещены и другие актуальные вопросы:
к примеру, о ходе реализации на магист�
рали дисконтной программы профсоюза.
Отмечено, что расширяется перечень го�
родов, в которых обладатели дисконтных

карточек, полученных бесплатно от проф�
комов своих первичек, могут воспользо�
ваться скидками. Так, к партнерам нашего
социального проекта в Днепропетровске,
Запорожье, Севастополе подключаются
организации торговли и предоставления
услуг в Керчи и Джанкое. В ходе обсужде�
ния немало говорилось также о том, на�
сколько важно для успешного продвиже�
ния программы учесть мнения и предло�
жения как можно большего количества
членов профсоюза.

Владимир РОМАНЕНКО, 
заведующий отделом дорпрофсожа

Приднепровской железной дороги

«День теркома 
и трудового 

права»

П
О ПРОСЬБАМ членов
профсоюза председатель

территориальной профорга�
низации А.Шаповалов проин�
формировал о реформах в от�
расли, в частности, о том, как
этот процесс коснется работ�
ников станции Дебальцево�
Сортировочное. Он также за�
верил, что льготы и гарантии,
предусмотренные колдого�
вором, будут сохранены.

Во время личного приема,
который провели специалис�
ты теркома, станционники
говорили о наболевшем: от�
сутствии питьевой воды, кон�
диционеров, необходимости
в ремонте крыши и санузлов в
помещениях на горках. Даны
разъяснения, а проблемные
вопросы взяты на контроль.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Дебальцевского 

теркома профсоюза

П
ІДБИТО підсумки роботи лікарня�
ної каси Львівської залізниці за

9 місяців 2012�го. Тож серед членів лі�
карняної каси понад 88 % – залізнич�
ники. Активну роботу у цьому напрямі
проводять, зокрема, профорганізації
депо: локомотивних – Львів�Захід,
Ковель, Мукачеве, моторвагонного –
Львів, вагонних – Коломия і Ковель,
Самбірської, Чернівецької й Коло�
мийської дистанцій колії, другої ди�
станції сигналізації та зв’язку, Львівсь�
кої і Стрийської дистанцій електропос�
тачання, Ужгородської дирекції заліз�

ничних перевезень, будівельно�мон�
тажного поїзда № 908, 198�ї і 123�ї ко�
лійних машинних станцій.

За звітний період лікарняна каса пе�
рерахувала лікувальним закладам за�
лізниці майже за 11 тис. випадків госпі�
талізації близько 8,1 млн грн. У 641 ви�
падку проведено відшкодування витрат
за лікування членів нашої лікарняної ка�
си у територіальних медичних закладах
на загальну суму понад 1,2 млн грн.
Найбільшу, до речі, суму відшкодуван�
ня – 37 тис. грн. – отримав у цьому році
працівник колійного господарства.

Багато уваги приділяється вдоско�
наленню діяльності лікарняної каси,
тому постійною практикою є прове�
дення зустрічей у трудових колекти�
вах, що вже відбулися на Івано�Фран�
ківському, Сарненському, Ковельсь�
кому, Коломийському, Стрийському,
Ужгородському, Мукачівському та
Львівському залізничних вузлах...

Ніна ЖИВКО,
провідний спеціаліст відділу

соціального захисту, 
праці і зарплати дорпрофсожу

Львівської залізниці

Ноябрьское заседание дорпрофсожа Донецкой магистрали,
начавшееся с демонстрации видеоряда и слайд�шоу 
с фрагментами об успехах молодежных советов разных 
уровней, стало промежуточным отчетом о работе 
в рамках «Года молодежи в профсоюзе»

Председатель дорожной профор�
ганизации В.Бубняк отметил, что не�
малая доля заслуги в стабильной
работе магистрали принадлежит и
молодому поколению железнодо�
рожников, которое своим трудом
доказывает, что будущее отрасли –
в надежных руках. Он подчеркнул,
что в колдоговор дороги заложены
весомые социальные гарантии для
молодежи. Среди них: компенсация
затрат за прохождение медосмотра
при приеме на работу; выплата ма�
териальной помощи в размере ме�
сячной тарифной ставки или долж�
ностного оклада и предоставление
дополнительного трехдневного
оплачиваемого отпуска на бракосо�
четание; выплата единоразовой ма�
териальной помощи в размере пяти
среднемесячных зарплат женщинам
при рождении ребенка (10 – при
рождении двойни) и предоставле�
ние мужчинам дня дополнительно�
го отпуска при выписке жены из ро�
дильного отделения; выдача бес�
процентной ссуды на обучение в
учебных заведениях; стипендии сту�
дентам железнодорожных высших
учебных заведений I—IV уровня ак�
кредитации (отличникам учебы,
студентам, с которыми заключены
двусторонние договоры, и студен�
там�сиротам); обеспечение горячим
питанием студентов и учащихся из
малообеспеченных семей и др.

Молодежь активно участвует в
работе профорганизаций: решении
социально�бытовых проблем, во�
просов, связанных с оздоровлени�
ем, организацией досуга, спортив�
ной жизни и
прочих. Все
масштабнее
с т а н о в и т с я
волонтерское
д в и ж е н и е ,
молодежные
советы тесно
сотруднича�
ют с ветеран�
скими орга�
низациями и
детскими домами.

Обо всем этом сообщается в вест�
никах и информационных листках
профорганов, на сайте и в газете
профсоюза, других СМИ.

С 2007�го дорпрофсож проводит
смотр�конкурс «Лучший молодеж�
ный совет первичной и территори�
альной профорганизаций».

Локомотивный диспетчер службы
перевозок, председатель молодеж�
ного совета дорожной профоргани�
зации М.Нейрановский и другие
участники заседания поднимали та�
кие проблемы, как недостаточный
уровень заработной платы молодых
работников, трудности в решении
их жилищных проблем, несоблюде�
ние правовых гарантий молодых

специалистов,
принятых на ра�
боту из другой
местности, и др.

Многие из на�
болевших вопро�
сов прокоммен�

тировали заместители начальника
дороги А.Зародов и С.Шаповалов.
Они подробно рассказали, в част�
ности, о выдаче ссуд на приобрете�
ние жилья, механизме начисления и
выплаты премий по результатам ра�
боты, а также проинформировали о
финансово�экономическом поло�
жении дороги.

Подводя итоги, дорпрофсож
предложил руководителям�хозяй�
ственникам всех уровней и предсе�
дателям профорганизаций опре�
делить в качестве приоритетных
направлений создание благопри�
ятных условий для самореализа�
ции молодых железнодорожников
и развития их инициативы, актив�
ности в производственной де�

ятельности, создание необходи�
мых условий труда и производст�
венного быта, развитие наставни�
чества и др.

Руководству дороги предложено
возобновить практику проведения
слетов молодых специалистов, про�
анализировать порядок трудо�
устройства выпускников вузов
2012 года и изучить положение дел с
выполнением распоряжения Укрза�
лизныци по организации производ�
ственной практики для студентов
выпускных курсов, которые обуча�
ются по заказу дороги.

Теркомам и профкомам первичек
предложено всячески поощрять
инициативы своих молодежных со�
ветов в формировании здорового
образа жизни, сотрудничестве с
центрами местных социальных
служб и в других начинаниях.

Юлия СВЕРДЛОВА,
заведующая отделом 

дорпрофсожа Донецкой дороги,
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

ДОПОМОГА ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ — ДІЄВА

Информация — из первых уст

Почесне  звання
Н

А ЗАСІДАННІ президії дорпрофсожу заснова�
но звання «Почесний голова дорожньої

профспілкової організації Донецької залізни�
ці». Його присвоєно Миколі Трохимовичу Свисту�
нову, який очолював дорожню профорганізацію у
1992 — 2011 роках.

ПРЕС�ЦЕНТР
дорпрофсожу Донецької залізниці

ППоооощщрряяеемм  ллууччшшиихх……
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ддооррппррооффссоожжаа  ВВ..ББУУББННЯЯКК  ((ссппрраавваа))

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста�
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 жовтня 2012 р. — 1118 грн.

Індекс споживчих цін  у жовтні — 100,0 %, з
початку року — 99,7 %.

Інформацію підготовлено за даними управлін�
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Донецька 3949,8 3823,4
Львівська 3839,7 3583,3
Одеська 3781,9 3770,7
Південна 4130,8 3746,0
Південно�Західна 4066,8 3801,3
Придніпровська 3926,5 3747,0
По залізницях 3950,3 3748,3 

Залізниця З початку
рокуЖовтень

Середня  заробітна 
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 3950,3 3748,3

Транспорт у цілому 3553,0 3458,0
Промисловість 3641,0 3462,0

В галузях народного 
господарства 3110,0 2988,0

Жовтень З початку
року
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У літопис профспілки•
За активну роботу із захисту  інтересів членів проф�
спілки нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

МОРДУ Романа Ілліча – голову проф�
організації моторвагонного депо

Львів Львівської залізниці, голову профсекції пра�
цівників господарства приміських пасажирських
перевезень Ради профспілки;

ГРИЩЕНКА Юрія Михайловича – голову пер�
винної профорганізації апарату Укрзалізниці.

Активность — в почете!
«По итогам проверок за 10 месяцев т. г. руко�

водству вагонного депо Иловайск Донецкой
магистрали направлено четыре предложения
об устранении нарушений законодательства о
труде, и все они выполнены. Так, удалось за�
щитить права 14 членов профсоюза и возвра�
тить им 4,6 тыс. грн., а 12 – оплачена работа в
выходной день на общую сумму более 4 тыс.
грн. Был отменен также приказ о привлечении
двух железнодорожников к дисциплинарной
ответственности, то есть им возвращена неза�
конно удержанная премия», – сообщила пред�
седатель профорганизации вагонного депо
Иловайск Татьяна БЕЛИК.

ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ

Актуальна тема•

Обратная связь•

Валентина ГНІДЕНКО, голова учнівського  профкому Знам’янського профтехучилища № 12

2012�й — Год молодежи в профсоюзе•

Фото ЕЕввггеенниияя  ЛЛООППААТТННИИЧЧЕЕННККОО,
«Приднепровская магистраль»
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Эта тема обсуждалась на заседании
президиума Иловайского теркома проф�
союза.

В 2012�м были отремонтированы и
введены в эксплуатацию душевые, умы�
вальники, туалет. Произведен ремонт на
3�м околотке на станции Путепровод, на
7�м – на станции Енакиево отремонтиро�

ваны душевые и санузел, построено со�
временное здание на переезде. В поме�
щении цеха дефектоскопии установлены
металлопластиковые окна, оборудовано
электроотопление, на переезде «18�й км»
перегона Очеретино–Новобахмутовка в
помещении заменена кровля.

Однако намеченные на год комплекс�

ные мероприятия из�за финансовых
трудностей выполнены не в полном
объеме. Так, в гараже течет кровля и нет
хорошего внутреннего освещения. Пре�
зидиум признал работу администрации
и профкома по созданию надлежащих
санитарно�бытовых условий недоста�
точной и рекомендовал принять более
решительные меры по их улучшению.

Тамара ГУЗЕНКО,
ведущий специалист 

Иловайского теркома профсоюза

Повідомлення про урочисту подію –
поповнення рядів молодих машиністів – на�
дійшло від економіста, голови молодіжної
ради профорганізації локомотивного депо
Конотоп Тетяни МАЙСТРЕНКО: «Лунали
вітання з пам’ятним для кожного машиніста
днем, побажання рівнятися на кращих, адже
наші працівники займають призові місця у
конкурсах «Кращий за професією», що про�
водяться щороку на Південно�Західній заліз�
ниці. Голова профорганізації М.Самойленко
вручив подарунки від первинки. Напутнє
слово сказали начальник депо І.Скотар, ве�
терани депо Ю.Шатков та С.Зінчук. Самоді�
яльні артисти будинку науки і техніки ім. Лу�
начарського забезпечили гарний настрій
всім залізничникам».

«Профком Хутір�Михайлівської ди�
станції колії Південно�Західної залізниці
одним із перших оформив адресну пе�
редплату на профспілкову газету. Тож у
2013�му кожен третій спілчанин отриму�
ватиме «ВІСНИК», з якого черпатиме ак�
туальну й об’єктивну інформацію з проф�
спілкового життя. Не забули й про пенсі�
онерів – їм виписано 50 примірників.
Всього в Хутір�Михайлівській дистанції
колії здійснено передплату на 250 екзем�
плярів газети», – повідомила голова
профорганізації Марина ДЕМЧЕНКО.

Г
ОЛОВА профорганізації Нікопольської дистанції ко�
лії Придніпровської магістралі Любов МИХАЙЛОВА

(праворуч) описала приємні події: «З давніх�давен восе�
ни настає пора весіль, тож підтримують цю народну тра�
дицію і в нашій великій родині колійників. Якщо кінець
літа став знаменним для молодого подружжя Сидорен�
ків – шляхового майстра, голови молодіжної ради проф�
організації Сергія та чергової по станції Олександри, то у
жовтні у стінах дистанції поєдналися долі машиніста�ін�
структора Влада Петренка і Юлії Семенової (на знімку).
Профком щиро привітав молодят із одруженням, вру�
чивши їм пам’ятні подарунки від первинки».
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www.zalp.org.ua

Ни шатко, ни валко? Нет — решительные меры!

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки 21 листопада ухвалила рішення
про проведення з 15 грудня 2012�го до 15 квітня 2013 року

конкурсу на кращий проект інформаційного стенда первинної
профорганізації. Він оголошений з метою використання найкра�
щих проектів у роботі первинок та у рамках заходів щодо твор�
чої реалізації Стандарту інформаційної діяльності профспілки,
затвердженого 26 липня п. р.

Конкурс проводиться у два тури: на рівні дорожніх комітетів
профспілки і Ради профспілки. До участі запрошуються профко�

ми первинних профорганізацій, моло�
діжні ради всіх рівнів, а також авторські
групи або будь�хто зі спілчан.

Із текстом Положення про конкурс
можна ознайомитися на сайті проф�
спілки www.zalp.org.ua, документ на�
правлено також до дорпрофсожів.

Відділ інформації Ради профспілки

Н
АША профспілка, Укрзалізниця і
благодійний фонд «Міжнародний

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» співпрацю�
ватимуть у сфері профілактики соціаль�
но небезпечних хвороб. Меморандум
підписали Генеральний директор Укрза�
лізниці В.Козак, Голова профспілки
В.Ткачов  і виконавчий директор фонду
А.Клепіков.

Партнери домовилися, зокрема,
сприяти ініціативам у напрямку реаліза�
ції Закону України «Про протидію поши�
ренню хвороб, зумовлених вірусом іму�
нодефіциту людини, та правовий і соці�
альний захист людей, які живуть з ВІЛ»,
співпрацювати також у сфері реалізації
заходів з профілактики туберкульозу та
інших соціально небезпечних хвороб,
захисту від дискримінації працівників,
які живуть з такими захворюваннями, та
пропаганди здорового способу життя.

Мета спільних інформаційно�про�
світницьких, навчальних і профілактич�
них заходів і програм – мінімізація ри�
зиків у питаннях охорони праці і здо�
ров’я залізничників та пасажирів.

Першою спільною дією стане всеук�
раїнська кампанія «Безпечне життя»,
яка проводиться партнерами у листопа�
ді—грудні цього року, а також організа�
ція у її рамках соціальної акції з нагоди
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
На залізничних вокзалах Львів, Київ�
Пасажирський, Харків, Дніпропет�
ровськ 29 листопада працюватимуть
представники Альянсу, обласних та
міських центрів здоров’я, відомчих ме�
дичних закладів, профпрацівники та ак�
тивісти, які надаватимуть консультації, а
також діятимуть мобільні експрес�лабо�
раторії, які здійснюватимуть анонімне і
безкоштовне тестування на ВІЛ.

Подібні акції профспілка проводить
постійно. У 2008�му до Галузевої угоди
внесено доповнення щодо запобігання
поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у ви�
робничому середовищі, недопущення
дискримінації працівників за ВІЛ�стату�
сом і забезпечення їхніх соціальних га�
рантій. А співпраця з таким партнером,
як «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» зробить цю діяльність ефек�
тивнішою та результативнішою.

Інф. «ВІСНИКА»

Спільний шлях

до здоров'я 
1 грудня — День боротьби зі СНІДом 

ЗЗ 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е�mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

«Огляд стану охорони праці та ви�
робничої санітарії у локомотивному де�
по Щорс показав, що більшість праців�
ників бездоганно виконують свої
обов’язки і дотримуються вимог техніки
безпеки, – розповів у листі голова проф�
організації Микола ЄРМАК. – У цехах
створено безпечні умови роботи, офор�
млено куточки з охорони праці, приве�
дено в належний стан приміщення, теп�
ловози тощо. На 90 % працівників за�
безпечено спецодягом і спецвзуттям. А
от питання забезпечення працюючих
милом, на жаль, не вирішується вже
протягом року…».

«Серед численних учнів приймаль�
ника поїздів В.Попова – випускниця Ки�
ївського вищого професійного училища
залізничного транспорту А.Зюзько.
Прийшовши у 2010�му на станцію Хутір�
Михайлівський приймальником поїздів,
вона сумлінно вчилася у старшого коле�
ги, і через рік обійняла посаду старшого
прийомоздавальника вантажу та багажу.
Приклад є з кого брати: звичайно, зі сво�
го наставника, а ще – з батька, який три�
валий час працював складачем поїздів.
Цікаво склалося, що саме її батько,
В.Зюзько, був свого часу наставником і

для В.Попова. До ре�
чі, Алла – профакти�
вістка, а ще дуже лю�
бить співати…», –
прочитали у повідом�
ленні інженера тех�
відділу, голови проф�
організації станції Ху�
тір�Михайлівський
Надії НОВИК.

Навіть речі прості й буденні можна
зробити яскравими і незвичайними –
стверджує завідувач будинку відпочин�
ку локомотивних бригад станції П’яти�
хатки Придніпровської залізниці Лілія
АРТЕМУК  (на
знімку): «З
приходом вес�
ни територія
нашого бри�
гадного бу�
динку милує
око розмаїттям
тюльпанів, а
до пізньої осе�
ні подвір’я кві�
тує ірисами,
т р о я н д а м и ,
гвоздиками,
маками… Усе
це – справа
рук небайду�
жих працівників. Ось, наприклад, уміння
й фантазія чергової Т.Смалій  «поселили»
на деревах жучків, бджілок, а поряд з ни�
ми на подвір’ї – веселих зебру і жирафа.
До зими наш казковий «звіринець» по�
повниться дикобразом, буде і пальма...
Машиністи і їх помічники із задоволенням
допомагають рукодільниці, випилюють
заготовки. До днів народження колег, до
речі, вона теж кожному виготовляє оригі�
нальні подарунки з природних матеріа�
лів».

Враженнями від поїздки до джере�
ла у селі Борисівка, якому понад сто ро�
ків, поділилася голова ради ветеранів
Нікопольського моторвагонного депо
Галина ТИТАРЕНКО: «Нашу идею под�

держал профком и помог организовать
эту замечательную поездку для 45 пен�
сионеров, которой все остались очень
довольны. Ведь в водах родника ищут
исцеления не только местные жители,
но и страждущие из многих уголков
Украины…».

Цікавий і зворушливий лист із роз�
повіддю про захід, у якому найщиріші
слова і почуття дарувалися мамам, на�
дійшов від голови учнівського профкому
Знам’янського профтехучилища № 12
Валентини ГНІДЕНКО: «Цей вечір ми
готували з особливою старанністю, адже
він був призначений для найдорожчих
людей. Розважила глядачів насичена
конкурсна програма, всі учасники якої
отримали грамоти, подяки та подарунки
від профкому. «Пісня про рушник» у ви�
конанні Лілії та Олени Апостолових роз�
чулила усіх присутніх…».

Захоплення від подорожі до столиці
– у рядках повідомлення від інженера,
голови молодіжної ради апарату Криво�
різької дирекції залізничних перевезень
Раїси ЮШКОВОЇ: «Профком и моло�
дежный совет организовали незабывае�
мую экскурсию в Киев. Владимирский со�
бор, Михайловский монастырь, София
Киевская и многие другие достопримеча�
тельности поразили своей красотой. Впе�
чатлила также выставка хризантем со
сказочными героями и шахматными фи�
гурами из цветов. И очень понравился
музей народной архитектуры и быта в
Пирогово: мы окунулись в атмосферу
прошлого века и увидели Украину… в ми�
ниатюре!»

Г
ОРДІСТЮ працівників
вагонного депо Бах�

мач Південно�Західної
залізниці є вагон�музей,
який уособлює історію
розвитку не лише депо, а
й усього залізничного
транспорту.

Побудований у дале�
кому 1898�му, через
100 років він став музе�
єм, а тепер, оновлений,
зайняв почесне місце на
території музейного
комплексу, створеного
цьогоріч у депо. В по�
дальшому планується
розширити й оновити
експозиції музею, зібра�
ти додаткову інформа�
цію. Тож очікуємо на но�
вих відвідувачів, які ці�
кавляться історією та
сьогоденням столичної
магістралі.

Анжела РОЖНОВА,
голова 

профорганізації
вагонного депо Бахмач
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Производственный быт — забота общая•

На весільні 
рушники…

Именно такой подход нужен в решении проблем, связанных с 
санитарно�бытовыми условиями на производственных участках

Криничанской дистанции пути Донецкой магистрали

Фото Вікторії ЧЕКАНОВОЇ, 
інженера технічного відділу Нікопольської дистанції колії

Сучасний стенд первинки має стати
доступним, оперативним та ефективним

засобом для постійного інформування
спілчан про роботу профорганів усіх

рівнів щодо захисту їх соціально�
економічних прав та інтересів


