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На виконання подань голов"

ного правового інспектора праці
Ради профспілки Миколи Бєль�
ченка працівникам Конотопсь"
кої дистанції електропостачання
Південно"Західної залізниці з
січня по серпень 2014 року ви"
плачено 49 тис. грн., з яких
43 тис. грн. – доплати за час пря"
мування до місця виконання ро"
біт і у зворотному напрямку і
6 тис. грн. – за надурочну роботу.

За роботу у важких та шкід"
ливих умовах праці працівни"
кам Рівненської й Івано"Фран"
ківської дистанцій електропос"
тачання Львівської магістралі
доплачено, відповідно, 160 тис.
грн. і понад 63 тис. грн., а також
майже 1,9 тис. грн. – залізнич"
никам станції Рівне за роботу у
період відпусток без утримання
зарплати.

«Після звернення профкому
Хутір"Михайлівської дистанції
колії до начальника Південно"
Західної залізниці було виріше"
но питання щодо виплати ви"
робничої премії 435 працівни"
кам дистанції за квітень, тра"
вень і вересень п. р. на загальну
суму 172 тис. грн. Профком спо"
дівається на порозуміння з ад"
міністрацією щодо виплати пре"
мії за червень–серпень 2014"го,
адже зобов’язання за колдого"
вором мають виконуватись», –
сповістила голова профоргані"
зації Марина ДЕМЧЕНКО.

«По требованию правовых
инспекторов труда Совета
профсоюза на Одесской магис"
трали 84 работникам ПТО
Одесса"Порт вагонного эксплу"
атационного депо Одесса"За"
става I произведена   в   общей
сумме более 13 тыс. грн. оплата
за расширение зоны обслужи"
вания. После вмешательства
профработников более чем на
6 тыс. грн. оплачены также тех"
нические занятия в нерабочее
время за ноябрь—декабрь
2013"го и январь т. г. В этом же
депо отменено четыре приказа
о привлечении к материальной
ответственности, и работникам
возвращены незаконно удер"
жанные из их зарплаты
средства», – проинформиро"
вал ПРЕСС�ЦЕНТР Одесского
дорпрофсожа.

Норма праці — закон!

Як діяти?  За статутом!

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

До уваги читачів! 

П
РОТЕ Рада профспілки
листом від 8 вересня п. р.

звернулася до керівництва
Укрзалізниці стосовно не"
відповідності між чисель"
ністю працівників, визначе"
ною за існуючими нормами
праці (нормативною чи"
сельністю), та середньооб"
ліковою.

У відповіді за підписом в. о.
Генерального директора–
заступника голови комісії з
реорганізації Укрзалізниці
М.БЛАНКА вказано, що пла"
нування відповідних показни"
ків базується на державних
нормативно"правових актах. 

Середньооблікова кількість
працівників залізниць при
складанні фінплану встанов"
люється на рік, а розподіл по
кварталах, за видами діяль"
ності, по господарствах та за
основними виробничими
групами є компетенцією самої
залізниці.

Укрзалізниця при розра"
хунку фонду оплати праці ви"
користовує середньооблікову
кількість, що дає змогу запла"
нувати контингент більшим

приблизно на 10 %, ніж при
еквіваленті повної зайнятості,
як того вимагає наказ Мінеко"
номіки від 21.06.2005 р.,
№ 173.

Мінекономрозвитку на
сьогодні розроблено проект
Порядку складання, затверд"
ження та контролю виконан"
ня фінансових планів дер"
жавних підприємств, у якому
знову пропонується брати
для розрахунку необхідної
кількості працівників серед"
ньооблікову кількість в екві"
валенті повної зайнятості, як і
було раніше.

За останні роки в залізнич"
ній галузі спостерігається
стрімке падіння обсягів пере"
везень, причому темпи зни"
ження кількості працюючих

менші від темпів падіння об"
сягів перевезень. 

Якщо у 2013–2014 роках
обсяги перевезень зменшу"
ються у порівнянні з поперед"
нім роком відповідно на
5,5 % та 9,1 %, то кількість
працюючих за ці роки змен"
шується, відповідно, на 4,7 %
та 6 %.

За вісім місяців 2014 року
обсяг перевезень вантажів по
залізницях знизився у порів"
нянні з відповідним періодом
минулого року на 2,7 %, паса"
жирообіг – на 27,4 %, причо"
му найбільше падіння відбу"
лось у серпні: вантажів – мен"
ше минулорічного на 17 %,
пасажирів – на 24,3 %.

C
ТАТУТАМИ керуються переважна
більшість акціонерних товариств,

громадських організацій та інші. Не бу"
де виключенням і Укрзалізниця. Воче"
видь, проект Статуту оприлюднено для
ознайомлення й обговорення широким
колом залізничників, користувачів за"
лізничного транспорту, а це майже всі
підприємці та громадяни України.

Звісно, що неабияку зацікавленість
викликають положення і норми Статуту
у профспілці, тому що у цьому норма"
тивному акті повинні бути закладені
основи, відповідно до яких в подаль"
шому розвиватиметься соціальний діа"
лог, укладатиметься Галузева угода та
колективні договори, здійснювати"
меться соціальний захист.

Тому від самого початку, коли фахів"
ці Укрзалізниці розпочали роботу щодо
створення проекту Статуту, до цієї ро"
боти долучились і представники проф"
спілки.

Насамперед, профспілку турбувало,
які права і положення відповідно до
Статуту матиме трудовий колектив То"
вариства. Враховуючи, що, на наш по"
гляд, це не досить чітко було відобра"
жено в проекті, ми ще у 2012 році за"
пропонували свою редакцію, а саме:
«Трудовий колектив Товариства
становлять усі громадяни, які
своєю працею беруть участь у його
діяльності на основі трудового до�
говору (контракту, угоди) або ін�
ших форм, що регулюють трудові
відносини працівників з Товарист�
вом».

Як ви можете переконатись, саме та"
кий зміст запропонований у теперіш"
ньому проекті Статуту.

Дуже важливим було, щоб у проекті
Статуту не були забутими або знівельо"
ваними принципи колективно"договір"
ного регулювання умов і організації та
оплати праці, соціального захисту чле"
нів трудового колективу.

Тому профспілкою було запропоно"

вано, щоб ці питання визначались не
тільки вимогами законодавства, а ще й
відповідно до Генеральної та Галу�
зевої угод і колективних договорів.
Таке тлумачення цього пункту дає мож"
ливість трудовому колективу в особі
виборного профспілкового органу вес"
ти переговори за колективними дого"
ворами і угодами, висувати свої про"
позиції до змісту цих документів.

Розробники проекту Статуту від
Укрзалізниці погодилися з нашими
пропозиціями.

Дослухались вони і до наших аргу"
ментів, на перший погляд, незначних,
але важливих для трудового колекти"
ву. А саме, що трудовий колектив не
розглядає і погоджує проект колек"
тивного договору, а розглядає і
схвалює його. Зрозуміло, що це різні
речі.

А ось нашу поправку, що трудовий
колектив не схвалює, а затверджує
Правила внутрішнього трудового
розпорядку, до цього часу не врахо"
вано, а це «дві великі різниці», як ка"
жуть в Одесі. Тим більше, що наша
пропозиція випливає зі ст. 142 КЗпП
України та ст. 13 Закону України «Про
колективні договори і угоди». Але ще є
час, щоб відредагувати цей пункт.

Знайшли ми порозуміння і в питанні
захисту і представництва інтересів
трудового колективу, яке передбача"
лось спочатку здійснювати радою тру"
дового колективу — органом, який вза"
галі не передбачений чинним законо"
давством. У результаті з'явилась така
норма в проекті: «Захист і представ�
ництво інтересів трудового колек�
тиву Товариства здійснюється
профспілковим органом, який
уповноважений представляти його
інтереси».

Як позитив слід відзначити, що у за�
сіданні наглядової ради Товариства

з правом дорадчого голосу можуть
брати участь представники проф�
спілкового або іншого уповноваже�
ного трудовим колективом органу,
який підписав колективний договір
від імені трудового колективу. І як"
що можливість брати участь у засіданні
наглядової ради була передбачена
спочатку, то право брати участь у за�
сіданнях правління Товариства
представникам профспілкового ор�
гану з'явилось тільки після наполегли"
вого просування цієї ідеї Радою проф"
спілки. 

На жаль, не вдалося вирішити пи"
тання щодо участі представника проф"
спілки у роботі ревізійної комісії Това"
риства.

Таким чином, треба в цілому оціню"
вати як дуже позитивне право участі
представника профспілки (хоч із до"
радчим голосом) у наглядовій раді –
органі, що здійснює захист прав акціо"
нерів Товариства, контролює та регу"
лює діяльність правління, а також у за"
сіданнях правління Товариства – коле"
гіального виконавчого органу, який
здійснює управління його поточною ді"
яльністю.

Особливо слід наголосити (для
профспілки це вкрай важливо), що
предметом діяльності Товариства бу"
дуть не тільки послуги з перевезень
вантажів і пасажирів та підсобно"допо"
міжна, як ми називаємо її зараз, діяль"
ність, а передбачено вирішення соці"
альних питань та розвиток трудового
колективу, а саме:

будівництво житла;

медична практика, інша діяльність у
сфері охорони здоров'я;

здійснення медичного обслуговуван"
ня на засадах медичного страхування;

провадження діяльності у сфері осві"
ти, професійна підготовка, перепідго"

товка та підвищення кваліфікації, під"
готовка фахівців робітничих професій;

організація відпочинку та санаторно"
курортного лікування;

фізкультурно"оздоровча та спортив"
на діяльність;

утримання, експлуатація і ремонт
об'єктів житлового фонду, гуртожитків,
об'єктів соціально"побутового призна"
чення.

До компетенції правління серед ін"
ших соціальних питань віднесено і роз"
гляд та погодження Положення про га"
лузеве недержавне пенсійне забезпе"
чення, яке, на превеликий жаль, зараз
дуже повільно набирає обертів.

Так сталося, що акціонування заліз"
ниць проходитиме у вкрай складний
час і, можливо, деякі програми сього"
дні виглядають досить утопічно. Але ми
віримо в те, що керівництво АТ «Укрза"
лізниця» стане соціально відповідаль"
ним роботодавцем, збереже та при"
множить набуті десятиліттями соціаль"
ні гарантії, утримає кваліфікований
персонал залізниць і підприємств,
збільшить винагороду за працю і разом
із профспілкою домагатиметься підви"
щення авторитету професії залізнични"
ка. А трударі сталевих магістралей,
безумовно, підтримають реформу га"
лузі.

Передплатіть «Вісник» на 2015 рік!
Передплату проводять профспілкові комітети

СОЦІАЛЬНИЙ  ДІАЛОГ

АКТУАЛЬНА ТЕМА:  РЕФОРМУВАННЯ  ГАЛУЗІ

За результатами зустрічі Генерального директора 
Укрзалізниці, керівництва профспілки і голів дорожніх
профорганізацій щодо нагального розгляду проблемних
питань, що відбулася з ініціативи Ради профспілки 
11 червня п. р., вже 17 червня наказом Укрзалізниці було
створено робочу групу з представників головних управлінь
та фахівців Ради профспілки для розгляду питання
утримання чисельності працюючих відповідно 
до обсягу виконуваних робіт, і вона почала працювати.

Стор. 2

Нещодавно Укрзалізниця оприлюднила на своєму сайті 
проект Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

18 і 19 листопада заступник Го"
лови профспілки О.Мушенок,
завідувач і провідний фахівець
відділу соціально"трудових від"
носин та побутової роботи
Я.Мальський і А.Єрмоленко взя"
ли участь у засіданнях робочих
груп сторони профспілок з ве"
дення колективних переговорів,
укладення Генеральної угоди на
новий строк та здійснення конт"
ролю за її виконанням.
19 листопада перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак у
режимі відеоконференції висту"
пив перед колегами під час засі"
дання президії дорпрофсожу
Одеської залізниці (стор. 3).
21 і 24 листопада заступник Го"
лови профспілки О.Мушенок
взяв участь у засіданні уповно"
важених представників для під"
готовки консолідованої позиції
щодо проекту Трудового кодек"
су України.
27 листопада відбулися засі"
дання Ради профспілки та її пре"
зидії. Матеріали із засідань – у
наступному номері «ВІСНИКА».
27 листопада провідний спеціа"
ліст відділу економічної роботи,
організації праці і заробітної
плати О.Данько взяла участь у
засіданні «круглого столу» на те"
му «Новації, виклики та негати"
ви у розділі «Заробітна плата»
проекту Трудового кодексу».

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА

У
КРЗАЛІЗНИЦЯ направила
на адресу всіх причетних

відповідну телеграму щодо
проведення одночасно з ви"
платою заробітної плати індек�
сації грошових доходів у
листопаді 2014 року у розмірі
15,9 % працівникам, яким вста"
новлено посадові оклади та го"
динні тарифні ставки відповід"
но до наказу Укрзалізниці від
24.03.2011 р., № 098"Ц з ураху"
ванням відповідних вказівок.

Виплата сум індексації

Михайло СІНЧАК, перший заступник Голови профспілки



Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Р
ОЗМІР запланованої до"
ходної частини галузі у

зв'язку зі значним падінням
обсягів перевезень постійно
зменшується, а витратної –
збільшується через зростання
цін на продукцію, що спожива"
ється залізницями, зростання
курсу долара по відношенню
до національної валюти та не
зменшення контингенту пра"
цюючих відповідно до падіння
обсягів перевезень.

У таких умовах витрати на
оплату праці складають близь"
ко 48–50 % від загальної су"
ми. Крім того, для безперебій"
ної та безаварійної роботи за"
лізничних магістралей необ"
хідно забезпечувати галузь
матеріалами, паливом, елект"
роенергією, сплачувати зо"
бов'язання, податки, здійсню"
вати ремонти, оновлювати ру"
хомий склад та інфраструкту"
ру, забезпечувати розвиток
галузі.

Рейтинг господарської ді"
яльності залізничного транс"
порту в частині обсягів вантаж"
них та пасажирських переве"
зень на одного працюючого за
2012 і 2013 роки показує, що на
залізницях України порівняно
із залізничними адміністрація"
ми інших держав контингент
значно завищений.

Так, по залізничному транс"
порту України за останні роки
обсяг вантажних перевезень

на одного працюючого склав
1,38–1,4 тис. тонн/ос., паса"
жирських – 1,46–1,53 тис.
пас./ос. У деяких країнах СНД
обсяги вантажних перевезень
на одну особу в декілька разів
більші, ніж в Україні.

Тож у відповіді Укрзалізниці
наголошено, що застосування

нормативної чисельності для
розрахунку фонду оплати пра"
ці при складанні фінансового
плану в сьогоднішніх умовах
падіння обсягів перевезень є
передчасним, суперечить нор"
мативним документам та по"
гіршить фінансовий стан галу"
зі, оскільки при врахуванні

нормативної чисельності
фонд оплати праці з нараху"
ваннями збільшиться на суму
понад 4 млрд грн., а частка
витрат на оплату праці у за"
гальних витратах становитиме
55 %, що є бюджетом «про"
їдання» та суперечить еконо"
мічним законам.
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НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Дружба (Сумська обл.):

ФОП О. І. Младенець, вул. 40 Років Жовтня, 18"А – знижка 5 %
на господарчі товари, побутові товари, перукарські послуги, мані"
кюр, 3 % – на побутову хімію.

м. Христинівка (Черкаська обл.):
магазин «Господар», вул. Ювілейна, 63 – знижка 5 % на госпо"

дарчі товари, сувенірну продукцію, електроінструменти.

м. Шепетівка (Хмельницька. обл):
магазин «Кльовий», пр"т Миру, 15 – знижка 5 % на весь асор"

тимент товарів для рибалки.

м. Апостолове (Дніпропетровська обл.):
магазин цифрової техніки, вул. Ветеранів, 12 – знижка 3 % на

мобільні телефони, 5 % – на ноутбуки, принтери, багатофункціо"
нальні пристрої, GPS, планшети, колонки, приставки, 10 % – на ак"
сесуари.

м. Батурин (Чернігівська обл.):
піцерія, вул. Будка, 17 – знижка 10 % на весь асортимент товару.

м. Красноград (Харківська обл.):
магазин «Скіф», Базарна площа – знижка 5 % на металоплас"

тикові вікна та двері, 3 % – на побутову техніку, супутникові антени,
котли, газові колонки.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

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—21* 2014 р.

16
ЛИСТОПАДА 2006 року президія Ра"
ди профспілки прийняла рішення

про створення Професійного недержавно"
го пенсійного фонду «Магістраль». Мета
діяльності фонду – виключно накопичення
пенсійних внесків на користь його учасни"
ків з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здій"
снення пенсійних виплат учасникам.

П р о т я г о м
2006"го пройшла
звітно"виборна
кампанія під гас"
лом «Сильний лі"
дер – сильна
профорганіза"
ція», якій переду"
вали збори і кон"
ференції в моло"
діжних радах усіх
рівнів. 

Зросла активність спілчан: у звітно"виборних зборах та
конференціях взяли участь 90–99 % членів профспілки.

Проведено звітно"виборну конференцію Асоціації
ветеранів війни та праці залізничного транспорту. Учас"
ники прийняли звернення до молодих залізничників
щодо продовження найкращих трудових традицій та
до Мінтрансзв’язку стосовно позбавлення пенсіонерів
деяких пільг. Головою Ради Асоціації обрано А.Сидо"
ренка…

ЗАХИСТ   ПРАВ

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  ДІАЛОГ

Коментар Ради профспілки

Норма праці — закон!

У
КРЗАЛІЗНИЦЯ вкотре надала профспілці
відповідь, в якій зовсім не вбачає тієї

значної невідповідності між чисельністю, ви"
значеною існуючими нормами праці (норма"
тивною), і середньообліковою, що доведена
підприємствам залізничного транспорту. Різ"
ниця становить майже 45 тис. осіб – це ціла
залізниця!

Відхилення середньооблікової чисельності
від нормативної в окремих господарствах за"
лізниць у планах 2014 року становить від
12 до 49 %. Такий значний розрив між нор"
мативною та середньообліковою чисельніс"
тю призводить до порушень як технологічної
дисципліни, так і трудового законодавства. У
господарствах, де це спостерігається (колії,
електропостачання, автоматики, телемехані"
ки і зв’язку), найбільша кількість надурочних
годин роботи та порушень трудового законо"
давства щодо режиму праці і відпочинку пра"
цівників. Недостатня кількість працівників,
розрахованих на технологію роботи заліз"
ничного транспорту, стає причиною того, що
не всі технологічні операції виконуються, а це
дуже небезпечний фактор.

Не можемо погодитись і з наведеними в
листі прикладами обсягів вантажних переве"
зень на одну особу в країнах СНД і Балтії, то"
му що, крім обсягів роботи, тут не вказано
розміру заробітної плати, яку отримують за"

лізничники. До того ж спеціалісти, які готува"
ли відповідь, повинні враховувати, що й інф"
раструктура, і рухомий склад у цих країнах
зазнали значних перетворень і оновлення,
тоді як Україна продовжує працювати на
вкрай зношеному рухомому складі, якого не"
достатньо, щоб забезпечувати перевезення.

За 2013 рік в Україні обсяг перевезень на
одну особу менший ніж, наприклад, у Росії на
12 %, пасажирських – більше на 24 %, а за"
робітна плата українського залізничника
нижча в 2,4 раза від російського.

Профспілка черговий раз наголошує: по"
дальше застосування такого економічно не"
обґрунтованого зменшення чисельності у фі"
нансових планах залізниць без запровад"
ження відповідних змін у технологію роботи,
організацію праці, оновлення рухомого скла"
ду, впровадження новітніх технологій, об"
ладнання загрожує безпеці руху!

Ми пропонуємо керівництву Укрзалізниці де"
тально вивчити по кожному підрозділу зазначе"
ні відхилення, вжити заходів, особливо у тих
структурних підрозділах, де розрив становить 15
і більше відсотків, щодо перегляду діючих тех"
нологій, організації праці, окремих нормативів
та норм, які не відповідають сьогоденню.

Норма праці (нормативна чисель�
ність) – це закон для роботодавця, який
необхідно виконувати.

Зауваження 
на користь
Г

ОЛОВНИЙ правовий інспектор
праці Ради профспілки на

Львівській залізниці Володимир
Шрамко поінформував президію
дорпрофсожу про дотримання тру"
дових прав працівників Львівського
та Івано"Франківського локомоти"
воремонтних і Стрийського вагоно"
ремонтного заводів.

Робота адміністрації, загалом, от"
римала позитивну оцінку. А деякі
показники можна ставити за при"
клад іншим підприємствам: лише
2–5 % працівників заводів мають
дисциплінарні стягнення у вигляді
доган або позбавлення премії, а на
Івано"Франківському локомотиво"
ремонтному заводі премію не знято
з жодного трудівника, тоді як у від"
окремлених підрозділах залізниць
ця цифра часто сягає 30 %.

Серед недоліків відзначено той
факт, що працівникам не в повному
обсязі виплачується матеріальна до"
помога на оздоровлення: замість
30 % посадового окладу чи тарифної
ставки, передбачених Галузевою уго"
дою, львів’яни отримують 500 грн.,
іванофранківці – 150 грн., а на Стрий"
ському заводі впродовж двох років ці
кошти взагалі не виплачують.

У семи цехах Львівського локо"
мотиворемонтного заводу, де пра"
цюють представники 52 професій,
встановлено підсумований облік
робочого часу на рік. Фактично гра"
фіки роботи в цехах розроблені на
місяць. Тож, на думку В.Шрамка,
варто переглянути цей пункт дого"
вору і встановити для працівників
підсумований облік за місяць. За"
пропоновано також внести зміни у
додаток до колдоговору, який пе"
редбачає 4 дні календарної відпуст"
ки за особливий характер праці по"
мічнику машиніста замість 7 днів,
визначених Кабміном.

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Львівської залізниці

Н
А ВИМОГИ п’ятитисячного мітингу представників всеукраїнських профспілок під стінами
Кабміну 15 жовтня п. р. щодо захисту соціально"трудових і профспілкових прав та інтересів

працівників надійшла відповідь від Комітету з питань соціальної політики Верховної Ради
України. У листі відзначено, що члени Комітету розглянули проекти законів «Про реформування
загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці»
(реєстр. № 5080) і «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (№ 5111), і, на
їхню думку, запропоновані Урядом та представниками сторони роботодавців законодавчі ініці"
ативи спрямовані на руйнування системи загальнообов'язкового державного соціального стра"
хування, яка базується на принципах самоврядності та паритетності управління. 

Крім того, урядовим законопроектом № 5080 передбаче"
но надання безмежних повноважень Кабміну самостійно
керувати неприбутковими позабюджетними організаціями.
До того ж, зазначені законопроекти не узгоджено з іншими
сторонами соціального діалогу, як того вимагають Закон
«Про соціальний діалог в Україні» та Генеральна угода. Тому
Комітет рекомендував Верховній Раді не підтримувати за"
значені законопроекти. На даний час законопроект
№ 5080 вважається відхиленим.

Комітет, зазначено також у листі, неодноразово звертав"
ся до Кабміну з проханням вирішити питання щодо здійс"
нення своєчасного перерахунку щомісячних страхових ви"
плат потерпілим на виробництві та інвалідам праці за
2014 рік, а також до Президента України з проханням не
допустити руйнації системи загальнообов'язкового дер"
жавного соціального страхування.

Реакція влади на вимоги профспілок

Г
ОЛОВА ФПУ і СПО профспілок Г.ОСОВИЙ
звернувся до лідерів політичних партій, які

увійшли до коаліції, щодо пріоритетності пи"
тань праці, реалізації трудових і соціальних га"
рантій громадян при формуванні владної коа"
ліції та у подальшій парламентській роботі.

Організація роботи оновленої влади,
визначення завдань нової соціальної полі"
тики, шляхів її досягнення потребують тіс"
ного діалогу з суспільством, щоб отримати
його довіру і підтримку, зазначено у листі.
На всеукраїнському рівні такий діалог за"
безпечує Національна тристороння соці"
ально"економічна рада. І профспілки, ви"
ступаючи за суспільно прийнятні методи
реалізації угоди про Асоціацію з Євросою"
зом, ініціюють проведення переговорів з
укладення Генеральної угоди на новий
строк, яка має слугувати ефективним ме"
ханізмом регулювання соціально"еконо"
мічної політики та трудових відносин на
2015–2017 роки.

Як перший крок пропонується передбачити
в коаліційній угоді і подальшій діяльності вирі"
шення питань, зокрема, щодо:

розвитку конкурентної економіки на
основі сучасних робочих місць з гідними
умовами праці, подолання бідності і без"
робіття, передусім – серед молоді, роз"
ширення застосування легальної зайня"
тості;

проведення реформи оплати праці, по"
етапного приведення основних соціальних
гарантій до рівня європейських країн;

формування сучасного трудового законо"
давства на основі норм Міжнародної органі"
зації праці та кращих практик Європейського
Союзу;

розвитку систем соціального страхування
на випадок хвороби, травматизму, безробіт"
тя та настання пенсійного віку, а також за"
провадження нового виду – медичного соці"
ального страхування;

проведення реформи судової системи і
створення у її складі, за прикладом євро"
пейських країн, трудових судів.

Профспілки із зазначених питань мають ви"
важені пропозиції і з більшості готові надати
проекти відповідних законів, підкреслено у
листі.

Пріоритет — трудові та соціальні гарантії 

ДО  ТЕМИ

З
А ДОРУЧЕННЯМ Прем’єр"
міністра України А.ЯЦЕНЮ"

КА вимоги профспілок до Уря"
ду, висунуті учасниками всеук"
раїнського форуму профспілок
«За гідну працю і добробут лю"
дини» (7 жовтня) та всеукра"
їнської попереджувальної ак"
ції протесту (15 жовтня), плану"
ється розглянути на черговому
засіданні Національної тристо"
ронньої соціально"економіч"
ної ради.
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Щодо роботи 
у несприятливих метеоумовах

Т
ЕЛЕГРАМОЮ від 18.11.2014 р., № ЦЗТ"8/545 за підписом заступ"
ника Генерального директора Укрзалізниці О.ЗАРОДОВА усіх

причетних зобов’язано, зокрема, вжити невідкладних заходів щодо
забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту та під"
приємств у складних погодних умовах та встановити контроль за
забезпеченням та носінням працівниками теплого спецодягу та
спецвзуття. У разі значного зниження температури вказано органі"
зовувати перерви в роботі для обігріву працівників, які виконують
роботи на відкритому повітрі, надавати гаряче харчування на умо"
вах колдоговорів.

Керівники всіх рівнів мають бути попереджені про особисту від"
повідальність за дотриманням з боку підлеглих працівників вимог
безпеки під час роботи у складних погодних умовах, наголошено у
телеграмі, повний текст якої опубліковано на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

ДО  ВІДОМА

Далі буде



В
ЫБОРОЧНЫЕ ПРОВЕР"
КИ технической ин"

спекции труда Совета
профсоюза на Одесской
магистрали установили,
что, хотя согласно отчетам
все работы по подготовке
котельных и систем отопле"
ния, в основном, выполня"
ются по графику, на неко"
торых из них поддержи"
вать необходимый темпе"
ратурный режим невоз"
можно. Формальностью
оказалось и создание в не"
которых структурных под"
разделениях оперативных
штабов по подготовке к ра"
боте в осенне"зимний пе"
риод. Возможно, в таком
подходе и кроется корень
выявленных профработни"
ками недостатков.

Так, не везде в дирекци"
ях железнодорожных пере"
возок укомплектован штат
составителей поездов, де"
журных по станции, ком"
мерческих агентов, станци"
онных работников, монте"
ров пути и других. Пробле"
мой на многих станциях
остается освещенность ра"
бочих мест составителей
поездов, регулировщиков
скорости вагонов, осмотр"
щиков вагонов.

Не был решен вопрос
обеспечения техническим
углем котельных установок
на твердом топливе. Уголь
для отопления целого ряда
производственных, быто"

вых помещений и околот"
ков не завезен.

Не устранена течь кров"
ли некоторых служебных,
производственных и быто"
вых зданий.

Машинисты, обслужива"
ющие удлиненные плечи,
не обеспечены надлежа"
щими санитарно"бытовы"
ми условиями: ведь в
большинстве электровозов
демонтированы умываль"
ники и сливные бачки, тру"
бы подвода воды. Про"
грамма по восстановлению
в локомотивах санитарно"
гигиенического оборудо"
вания не выполняется.

Проверками установле"
но также, что обеспечен"
ность работников структур"
ных подразделений дороги
спецодеждой и спецобу"
вью значительно ниже
официальных данных. Не
снабжены они в необходи"
мом количестве радиостан"
циями и аккумуляторными
батареями.

Доля ответственности

лежит и на профкомах, ко"
торые недостаточно осу"
ществляют общественный
контроль и не предъявляют
должной требовательности
к хозяйственным руково"
дителям по созданию над"
лежащих условий труда и
быта.

Президиум дорпрофсо"
жа обязал руководство до"
роги принять меры по пол"
ному обеспечению работ"
ников структурных подраз"
делений спецодеждой,
спецобувью, другими сред"
ствами индивидуальной
защиты и мылом, созданию
нормального теплового ре"
жима в служебных, произ"
водственных и бытовых по"
мещениях и в срок до 15 де"
кабря завершить ремонт
производственных, слу"
жебных зданий и санитар"
но"бытовых помещений.

Валентин БОЧКАРЕВ,
главный технический

инспектор труда Совета
профсоюза на Одесской

железной дороге
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Від номера
до номера•

«По"діловому стримано від"
значили професійне свято у локомо"
тивному депо Щорс Південно"Захід"
ної магістралі, адже за ситуації, що
склалася в країні і галузі, не до пиш"
них святкувань. Тож адміністрація і
профком урочисто привітали праців"
ників на зборах у виробничому цеху.
А для ветеранів профком вирішив
організувати вечір"зустріч, щоб у
теплій атмосфері пригадали вони
свої присвячені залізниці роки…» –
розповіла секретар, член профкому
локомотивного депо Щорс Анна
ПОЛЮШКО.

«В Попаснянском строитель"
но"монтажном эксплуатационном
управлении 4 ноября состоялось
торжественное мероприятие, по"
священное Дню железнодорожни"
ка. Коллектив тепло поздравили
руководство и профком. Прозвуча"
ли пожелания мирного неба, бла"
гополучия, крепкого здоровья,
всем работникам и их семьям – с
уверенностью смотреть в завтраш"
ний день, а нашей отрасли – разви"
ваться.

За высокий профессионализм и
самоотверженный труд почетными
грамотами и премиями награждены
22 работника.

Всегда остаются в строю и наши ве"
тераны. Почетных грамот и премий за
активное участие в жизни коллектива
и первички удостоены председатели
советов ветеранов СМЭУ и его Де"

бальцевского участка З.Запотылько и
Н.Шевель», – написала председатель
профорганизации Попаснянского
СМЭУ Татьяна ЦЕВА.

«В організації та проведенні
святкових заходів профкому Хар"
ківської вагонної дільниці Південної
залізниці слід віддати належне – по"
зитивні враження завжди гарантова"
ні, – пише провідник пасажирських
вагонів Тамара ВОЛКОВА. – Проте
цьогорічне привітання з Днем заліз"
ничника все одно виявилося неочіку"
ваним: на сцені актового залу звичні
самодіяльні митці поступилися міс"
цем професіоналам. З нагоди свята
до нас завітали майстри романсу з
Національного університету мис"
тецтв, серед яких є заслужені артис"
ти, лауреати престижних конкурсів.
Словом, ми були приємно вражені
тривалою та насиченою програмою.
Погодьтеся, таку приємну подію собі
нечасто організуєш – то часу бракує,
то коштів. Але окрім естетичної скла"
дової свята профком далекоглядно
подбав і про практичну: спілчани от"
римали чудовий і вкрай актуальний
подарунок – теплу ковдру, яка без"
умовно знадобиться кожній родині і
буде доброю згадкою про нашу пер"
винку».

Приємними враженнями від
святкування Дня залізничника поді"
лилася і керівник художньої самоді"
яльності локомотивного депо

Знам’янка Одеської залізниці Ва�
лентина ПОЛОВКО: «Работников
торжественно поздравили и побла"
годарили за добросовестный труд
не только руководство депо и пред"
седатель первички В.Хохлов, но и
мэр Знаменки, который отметил
вклад железнодорожников в по"
полнение местного бюджета и роль
отрасли в экономике страны. Участ"
ники деповского хора «Джерело»
(руководитель В.Кулик) подарили
работникам замечательный кон"
церт. Не осталась в стороне и наша
спортивная команда, завоевав вто"
рое место в городских соревнова"
ниях по мини"футболу».

«Із Днем залізничника праців"
ників Самчинецького кар’єроуправ"
ління привітав директор підприємст"
ва В.Клейменов і нагородив найкра"
щих працівників почесними грамо"
тами. Від профкому представники
кращих дільниць отримали електро"
чайники, а також для всіх спілчан
персонально передплачено газету
«Вісник профспілки» у кількості
116 примірників», – повідомив інже"
нер з охорони праці, голова первин"
ки Анатолій ФРОЛОВ.

Про добру традицію коно"
топських спілчан розповів голова
профорганізації локомотивного де"
по Конотоп Південно"Західної магіс"
тралі Віктор ПУШКО: «Під час від"
значення професійного свята заліз"

ничників вже декілька років для кра"
щих працівників локомотивних бри"
гад, які склали необхідні іспити, у нас
проводиться посвята в машиністи.
Цього року у святковій обстановці їм
було вручено цінні подарунки від
профкому, зі щирими побажаннями
бути вірними традиціям і примножу"
вати здобутки перед молодими ма"
шиністами виступив ветеран депо,
заступник голови профорганізації
М.Самойленко. А майбутні залізнич"
ники, учні профучилища № 4 пода"
рували деповчанам українські пісні».

«До Дня залізничника у Коно"
топі відбулися волейбольні змаган"
ня, в яких узяли участь чотири чоло"
вічі команди – «Локомотив», збірна
міста, Конотопської дистанції елект"
ропостачання і вищого професійно"
го училища № 4 та дві жіночі– «Ло"
комотив» і Конотопського політех"
нічного технікуму. Святковий на"
стрій додавав спортивного завзяття
залізничникам, тож команди «Локо"
мотив» здобули перемогу і серед
чоловіків, і серед жінок. Відзначили"
ся й енергетики, чия активна і завзя"
та гра найближчим часом може по"
тіснити з п’єдесталу іменитих коно"
топських волейболістів», – розповів
у листі про спортивне відзначення
професійного свята завідуючий
спортивним сектором будинку на"
уки і техніки Конотопської дирекції
залізничних перевезень Павло
БАРЛАДЯН.

Донецька 3323,1 4036,5
Львівська 4161,5 4009,1
Одеська 4312,8 4369,5
Південна 4309,1 4265,0
Південно"Західна 4141,1 4295,1
Придніпровська 4353,6 4354,8
По залізницях 4078,5 4216,2

Залізниця З початку
2014 рокуЖовтень

Середня зарплата працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у жовтні – 102,4 %, 
з початку року – 119,0 %.

Фото Олени РОМАНОВОЇ

До морозов успеем…
П

РОАНАЛИЗИРОВАВ состояние подготовки к работе в
зимних условиях, руководство и дорпрофсож Приднеп"

ровской магистрали отметили, что в целом материально"
техническая база и коллектив к зиме готовы, прошли обуче"
ние 1,8 тыс. первозимников, труженики и ветераны обеспе"
чены углем.

Однако существует дефицит зимней спецодежды, в час"
тности, костюмов «Гудок», «Зима», «Энергетик», сигналь"
ных жилетов и комбинированных рукавиц. Меньше поло"
вины от необходимого количества получено утепленной
спецобуви.

Заместитель председателя дорожной профорганизации –
главный технический инспектор труда Совета профсоюза на
Приднепровской магистрали А.Лейко указал и на другие не"
достатки, выявленные в результате осеннего комиссионного
объезда магистрали. В частности, не отремонтирована кров"
ля цехов пологовских локомотивного и ремонтного вагонно"
го депо, крыша цеха электроподвижного состава Днепропет"
ровского локомотивного депо, не утеплены окна товарной
конторы станции Елизарово. А позиция руководства Пяти"
хатского эксплуатационного вагонного депо и вовсе вызыва"
ет недоумение: почему требующие ремонта душевые свое"
временно не были включены в дорожную программу приве"
дения санитарно"бытовых помещений к действующим нор"
мативам?!

Председатели Запорожской и Днепропетровской террито"
риальных профорганизаций А.Калиберда и В.Терещенко
посетовали на отсутствие необходимого инвентаря и недо"
статочную освещенность рабочих зон ряда станций.

Первый заместитель начальника службы материально"
технического обеспечения А.Солод заверил присутствую"
щих, что до прихода зимы проблемы с обеспечением работ"
ников утепленной спецодеждой и обувью, освещенностью
рабочих мест будут решены.

И. о. начальника Приднепровской магистрали Ю.Тищенко
подытожил, что пришло время разработать дорожную про"
грамму освещенности рабочих мест, и обязал руководите"
лей дорожных служб оперативно устранить отмеченные не"
достатки. А председатель дорожной профорганизации
А.Букреев призвал профработников и активистов оказывать
администрации эффективную помощь.

Юрий ШВАЙКО, внештатный корреспондент «ВІСНИКА»

П
РОФКОМ аппарата Криворожской дирекции железнодорожных перево"
зок Приднепровской магистрали провел обучение профгрупоргов, в ходе

которого рассмотрены вопросы организационной структуры профсоюза, со"
блюдения требований трудового законодательства в дирекции.

Активисты оживленно обсуждали актуальные проблемы. Они приняли
участие и в семинаре"совещании, которое в этот же день проводили на Кри"
ворожском узле дорпрофсож и терком профсоюза. Полученная информация
поможет им в работе в своих профгруппах.

Татьяна ДРАШКО,
председатель профорганизации 

аппарата Криворожской дирекции железнодорожных перевозок

Конструктивный подход
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На заседании президиума Одесского дорпрофсожа
при участии главного инженера–первого замести�
теля начальника дороги Ю.Мруця всесторонне рас�
смотрен вопрос о подготовке к работе в осенне�
зимний период. А накануне первый заместитель на�
чальника магистрали А.Царенко оперативно провел
селекторное совещание по предоставленной техни�
ческой инспекцией труда профсоюза докладной за�
писке. Двухчасовой разговор был принципиальный,
и конструктивный подход способствовал устранить
ряд недостатков и упущений по горячим следам.

ФФооттоо  РРааииссыы  ББООРРИИССЕЕННККОО,,
ииннжжееннеерраа,,  ппррееддссееддааттеелляя
ммооллооддеежжннооггоо  ссооввееттаа  ппееррввииччккии
ааппппааррааттаа  ддииррееккццииии

Знания — помощник в работе

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

Тож своєчасно вжиті правовим інспектором пра"
ці і керівництвом Козятинського територіального
комітету профспілки заходи дозволили захистити
трудові права 585 працівників цього структурного
підрозділу, повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Козятинсь�
кого теркому профспілки.

тис. грн. заборгованості з виплати премії за
результатами роботи у квітні"липні 2014"го
працівникам Фастівської дистанції колії
виявлено правовим інспектором праці
Ради профспілки на Південно"Західній
залізниці Анатолієм Кашперовецьким
під час перевірки у жовтні поточного року.

ЦИФРА
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Закінчення. Початок на 1�й стор.

П
ІД ЧАС ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕННЯ в режимі відео"
конференції у роботу засідання президії

Одеського дорожнього комітету перший заступ"
ник Голови профспілки М.СІНЧАК зосередився,
зокрема, на питаннях щодо проекту нового Трудо"
вого кодексу, реакції Уряду та Верховної Ради на
вимоги профспілок, висунуті у жовтні учасниками
всеукраїнського форуму «За гідну працю і добро"
бут людини» та підтримані всеукраїнською попе"
реджувальною акцією протесту. Йшлося також про
хід реформування галузі та обговорення Статуту
ПАТ «Українська залізниця», впровадження елект"
ронного квитка члена профспілки.

Пряме включення з Києва під час проведення
заходів профорганами на місцях – це новий крок у
просуванні сучасних інформаційних технологій,
що послідовно освоюють Рада профспілки, окремі
дорожні, територіальні комітети та первинки.

Згідно зі Стандартом інформаційної діяльності
профспілки, найважливішою й обов’язковою
складовою є особисте спілкування голів виборних
профорганів усіх рівнів і профспілкових фахівців з
колегами та профактивом. Однак нова форма ро"
боти — на часі, і вона використовуватиметься все
частіше. А це дозволяє не лише оперативно інфор"
мувати колег, профспілковий актив, але й значно
економити час та витрати на відрядження проф"
працівників, що сьогодні вкрай актуально.

Нагадуємо, що у жовтні"листопаді п. р. у тестово"
му режимі відеоконференції проведено засідання
профсекцій та Молодіжної ради профспілки.

Залізниці мають самостійно
закуповувати спецвзуття

Н
А АДРЕСУ начальників залізниць і керівництва
служб матеріально"технічного забезпечення

залізниць, а також ДП «Укрзалізничпостач» було
направлено листа № ЦЗТ 6/548 від 11.11.2014 р. за
підписом заступника Генерального директора
Укрзалізниці О.ЗАРОДОВА:

«У зв’язку з відміною 3.11.2014 р. ДП «Укрзаліз"
ничпостач» конкурсних торгів на закупівлю спец"
взуття, для забезпечення сталої роботи в осінньо"
зимовий період та забезпечення працівників
структурних підрозділів залізниць України, роз"
почніть самостійну закупівлю вищевказаної про"
дукції для забезпечення потреби 2014 року з по"
дальшим коригуванням плану капітальних інвес"
тицій встановленим порядком. Закупівлю вище"
вказаної продукції провести з дотриманням чин"
ного законодавства України та розпорядчих актів
Укрзалізниці».

Пряме включення
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В
ТІМ, ГОЛОВНОЮ ТЕМОЮ ниніш"
ньої зустрічі стала нагальна робота:

звіти молодіжних рад дорожніх проф"
організацій, обговорення виконання
Програми підтримки молодих членів
профспілки, планування найближчих
акцій і заходів, а також координація ді"
яльності у наступному році.

Зокрема, учасники засідання затвер"
дили програму та макет плаката для
проведення традиційної інформацій"
ної акції «Безпека заради життя» з на"
годи Всесвітнього дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом, який відбудеться 1 груд"
ня. Запропонували організувати у 2015"
му конкурс на створення сучасної емб"
леми молодіжного руху, напрацювали
також план найважливіших заходів
тощо.

Робота залізничників у 2015"му зале"
жатиме від ходу реформування галузі,
тому зрозуміло, що і молоді активісти,
насамперед, цікавляться саме цим пи"
танням. Тож на запрошення Ради
профспілки у засіданні взяла участь
перший заступник начальника Депар"
таменту реформування та корпоратив"
ного розвитку Укрзалізниці М.Потетює"
ва, яка висвітлила першочергові струк"
турні зміни у галузі і відповіла на наші
запитання. Після завершення зустрічі з
представником адміністрації і обгово"
рення отриманої інформації ми вирі"
шили підготувати та направити листа
на адресу Департаменту з пропозиція"
ми щодо захисту трудових інтересів
молоді та питаннями, які турбують мо"
лодих працівників.

А про актуальні теми профспілкової
роботи молоді активісти дізналися на"

пряму від Голови
профспілки В.Ткачо"
ва, його першого за"
ступника М.Сінчака та
фахівців Ради.

До речі, наше останнє в ювілейному
році засідання транслювалось у режимі
відеоконференції, до якої могли під"
ключитися усі бажаючі молодіжні ліде"
ри й активісти, а також профпрацівни"
ки, відповідальні за роботу з молоддю.
Завдяки цьому нововведенню вони ма"
ли можливість не лише віддалено сте"
жити за засіданням, але й ставити запи"
тання, брати участь в обговоренні. На
жаль, мало хто цим скористався в пов"
ному обсязі… Проте ми вирішили часті"
ше й ефективніше використовувати
цей дієвий інформаційний інструмент у
подальшій роботі Молодіжної ради
профспілки.

Д
ЛЯ МЕНЕ ПРОФСПІЛКА, в першу
чергу, це – захист і соціальні га"

рантії. Після внесення у 2013"му змін
до Статуту профспілки голови моло"
діжних рад є за посадою членами
профорганів відповідних рівнів, тож
я, як голова Молодіжної ради проф"
спілки, беру участь у засіданнях Ради
профспілки, її президії, і знаю, які зу"
силля докладаються, аби забезпечу"
валися трудові права працівників, ви"
конувалися умови Галузевої угоди, роз"
ширювалися соціальні гарантії. Це –
не просто слова, адже за кожним рі"
шенням, ухваленим керівництвом на
користь спілчан, – місяці, а то й роки
методичної праці і непростих перего"
ворів.

Звісно, ці результати були б недо"
сяжними, якби за словом «профспілка»
не стояли люди – сотні тисяч працівни"
ків і ветеранів, яких вона об’єднує.
Адже лише завдяки єдності і багаточи"
сельності спілчан наша профспілка стає
реальною силою.

І це відкриває перед профспілкою
багато можливостей, серед яких – за"
початкування кількох вагомих іннова"
ційних соціальних проектів, таких, як
власна дисконтна програма і мобільна
корпорація, страхування членів проф"
спілки, галузевий недержавний пенсій"
ний фонд тощо. Це – сучасний мотива"
ційний підхід. Тому у молоді є багато
перспектив у профспілці. Мені, наприк"
лад, моя профспілкова діяльність надає
впевненості, відкриває нові обрії. Я не
лише отримую значний досвід, нові
знання і вміння, але й маю нагоду вико"
ристовувати усе це на користь інших –
свого колективу, приміром, або членів
молодіжних рад.

Зараз наше найголовніше завдання –
реалізація Програми підтримки моло"
дих членів профспілки. Заходи ухвалю"
ються Радою профспілки, і нам треба
довести, що молодь здатна виконати
взяті на себе зобов’язання.

Ірина ОВ’ЄДО АЛЬМУЕДО,
інженер"технолог Головного

інформаційно"обчислювального
центру Укрзалізниці, 

Голова Молодіжної ради профспілки

У  2014�му ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 10�річчя  МОЛОДІЖНОГО  РУХУ  ПРОФСПІЛКИ

Десять років потому…

ССССооооввввеееетттт    ииии    ллллююююббббооооввввьььь!!!! Молодість майстерності не завада

У
МОЛОДЕЖИ Юго"Западной магистрали – новый лидер: на заседании моло"
дежного совета дорожной профорганизации ребята единодушно избрали

своим председателем экономиста локомотивного депо Конотоп, председателя
молодежного совета территориальной профорганизации Татьяну МАЙСТРЕНКО
(на снимке в центре). Ее заместителем стал инженер Жмеринской дирекции же"
лезнодорожных перевозок Юрий Калинский, также возглавляющий молодеж"
ный совет своей территориальной профорганизации.

В завершение заседания члены молодежного совета обсудили актуальные
проблемы молодых железнодорожников с заместителем председателя дорож"
ной профорганизации Александром Чабаненко.

ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа Юго"Западной железной дороги

Фото ББооггддааннаа  ЛЛЕЕООННООВВИИЧЧАА

М
АКСИМ МІРОШНИЧЕНКО, як і його батько, обрав професію залізничника і після
закінчення технікуму в 2011"му влаштувався в локомотивне депо Щорс Південно"

Західної залізниці на посаду слюсаря з ремонту рухомого складу. На досягнутому вирі"
шив не зупинятись, тож заочно здобув спеціальність інженера"механіка в Сумському
аграрному університеті. Але цьогоріч знову довелося взятися за навчання: депо потріб"
ні токарі, тому у вересні Максима було направлено до Вінницького обласного навчаль"
но"виробничого комбінату для здобуття даної професії. Зараз під опікою досвідчених
спеціалістів він проходить практику в механічному цеху депо та готується до здачі іспи"
тів. Здібний і відповідальний працівник, активіст, у вільний від роботи час він полюбляє
займатися риболовлею.

К
РАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ родилась четыре года
назад в профорганизации аппарата Криво"

рожской дирекции железнодорожных перево"
зок при участии молодежного совета: поздрав"
лять коллег, объединившихся узами брака, спе"
циальным памятным знаком. Изящная фигура в
виде сердца символизирует бесконечность вза"
имных чувств и дополнена искренними поже"
ланиями счастливой семейной жизни.

З
А АКТИВНУ РО"
БОТУ та з на"

годи 10"річчя моло"
діжного руху проф"
спілки нагород�
жено:

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ — 

ГАВРИЛКА Сергія – інженера локомотив"
ного депо Основа Південної залізниці, го"
лову молодіжної ради Харківської терито"
ріальної профорганізації;
ГАНЯКА Василя – бригадира (звільнено"
го), голову молодіжної ради первинки
локомотивного депо Львів"Захід
Львівської залізниці;
ДОРОШКА Сергія – майстра Дніпропет"
ровського локомотивного депо, голову
молодіжної ради дорожньої профорга"
нізації Придніпровської залізниці;
ЖОВТОБРЮХА Максима – інженера від"
будовного поїзда Куп’янськ Південної
залізниці, голову молодіжної ради
Куп’янської територіальної профоргані"
зації;
КУЛЄЙ Анну – електромеханіка, голову
молодіжної ради первинки Конотопської
дистанції сигналізації та зв’язку Півден"
но"Західної залізниці;
МАЙСТРЕНКО Тетяну – економіста локо"
мотивного депо Конотоп Південно"Захід"
ної залізниці, голову молодіжної ради
Конотопської територіальної профорга"
нізації;
СЕМЕРУНЯ Олексія – правового інспекто"
ра праці Ради профспілки на Придніп"
ровській залізниці, голову молодіжної
ради Запорізької територіальної проф"
організації;
ШАРКІЯ Михайла – майстра, голову моло"
діжної ради первинки Жмеринської ди"
станції навантажувально"розвантажу"
вальних робіт Південно"Західної залізниці;
ШЕВЧЕНКО Інну – інженера Сумської ди"
рекції залізничних перевезень Південної
залізниці, голову молодіжної ради Сумсь"
кої територіальної профорганізації.
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ЧЧллееннии  ММооллооддііжжннооїї  ррааддии  ппррооффссппііллккии  ––  
ууччаассннииккии  ззаассііддаанннняя

Засіданням, що відбулось 6 листопада, 
завершився значний етап роботи Молодіжної ради

профспілки, адже десять років тому, у 2004"му,
відбулось її перше зібрання. З того часу 

в профспілці зародився справжній молодіжний рух.

Поздравления принимает слесарь
Запорожской механизированной

дистанции погрузочно4разгрузочных
работ Николай ДЕМЧЕНКО

ФФооттоо
ааввттоорраа

«Конотопським теркомом
профспілки з початку року працюю"
чим спілчанам видано 531 путівку на
лікування і відпочинок в оздоровчі
заклади та санаторії «Хмільник»,
«Трускавець», «Моршин», «Сваля"
ва» і пансіонат «Рута». Їх придбано за
кошти залізниці, дорпрофсожу й
теркому.

Також через туристичне бюро тер"
кому профкомами було придбано на
295 тис. грн. путівки з частковою до"
платою», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського теркому проф�
спілки.

«У нелегкий для країни час ду"
же важлива будь"яка підтримка і до"
помога тим, хто боронить нашу зем"
лю. Маючи велике бажання допо"
могти нашим землякам, серед яких є
і дуже рідна мені людина, я зверну"
лася до друзів та близьких з пропо"

зицією зібрати для них теплий одяг,
ліки і кошти для придбання зимових
спальних мішків. Дуже вдячна всім,
хто відгукнувся. Нехай невелика, але
все ж таки це  допомога», – написала
електромеханік, голова молодіжної
ради первинки Конотопської ди"
станції сигналізації та зв’язку Півден"
но"Західної залізниці Анна КУЛЄЙ.

На Львівській магістралі підби"
то підсумки дитячого літнього оздо"
ровлення, про що поінформувала
завідувач фінансового відділу до"
рожнього комітету профспілки Сте�
фанія СЕМАК: «У відомчих таборах
«Експрес» і «Трембіта» було оздо"
ровлено 364 дитини наших праців"
ників. У цих оздоровницях покращи"
лися умови перебування відпочи"
вальників, напередодні сезону за"
вершено ремонт, встановлено нові
меблі. Підготовлено також цікаву
культурно"пізнавальну програму.

Обидва наших табори перемогли
у тендерах на придбання путівок для
Фонду соціального страхування, а
також продавали путівки за повну
вартість і з частковою оплатою Фон"
дом коштів на харчування, лікування
та культобслуговування, тому зага"
лом у них відпочило на 970 дітей
більше ніж минулого року.

Ще 519 путівок у місцеві дитячі оздо"
ровниці профкоми отримали від Фонду
соцстраху за 10 % вартості, а дорпроф"
сожем придбано путівки до санаторіїв
«Джерело» в Трускавці, «Чайка» в Ла"
зурному, таборів «Маяк» (Коблево) і
«Артек Прикарпаття» (Трускавець). На
жаль, через політичну ситуацію, на мо"
рі відпочило значно менше дітей наших
залізничників, ніж минулого року».

«Без волонтерского движения
трудно представить деятельность
любой ветеранской организации.
Приятно, что в конкурсе на лучших
волонтеров, проведенном Криво"
рожской дирекцией железнодорож"
ных перевозок, победителями стали
наши ветераны В.Шкаруба и Т.Мах"
нюк из пятихатских вагонного депо
и дистанции пути», – поделилась
председатель первички Пятихатской
дистанции пути Ирина ХАЛЯВКА.
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В 2014"м у нас создано восемь молодых се"
мей! Надеемся, что и в дальнейшем вручим
еще не один подарок молодоженам.

Раиса БОРИСЕНКО, инженер, председатель
молодежного совета аппарата Криворожской

дирекции железнодорожных перевозок

Максим ПЕРВАКОВ,
інженер"технолог, голова молодіжної ради локомотивного депо Щорс
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