
ЕНЬ ЗА ДНЕМДДДД Хроніка подій
28–30 листопада заступник
Голови профспілки В.Лесько,
завідувач відділу економічної
роботи, організації праці і заро%
бітної плати С.Анісімова та спе%
ціалісти дорпрофсожів з питань
оплати праці взяли участь у се%
мінарі%нараді на тему «Оплата,
організація та нормування пра%
ці у залізничній галузі. Пробле%
ми та їх вирішення», що прово%
дився Укрзалізницею.

29 листопада відбулося засі%
дання профсекції працівників
електрифікації та електропос%
тачання Ради профспілки.

29 листопада на залізничних
вокзалах Київ%Пасажирський,
Львів, Харків і Дніпропетровськ
за підтримки Укрзалізниці, на%
шої профспілки та благодійно%
го фонду «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
відбулася спільна акція «Без%
печне життя» (стор. 3, 4).

5–6 грудня Голова Федерації
профспілок транспортників
України, Голова профспілки
В.Ткачов на чолі делегації взяв
участь у IV Конгресі Міжнарод%
ної конфедерації профспілок
залізничників.

3–7 грудня відбулося навчання
з питань охорони праці голов%
них технічних, технічних інспек%
торів праці Ради профспілки та
представників профспілки з
охорони праці. У заході взяли
участь і виступили перший за%
ступник Голови профспілки
М.Сінчак, фахівці Ради проф%
спілки (стор. 1).
4 і 5 грудня завідувач відділу
соціально%трудових відносин і
побутової роботи О.Мушенок
брав участь у засіданні групи
експертів шведсько%українсь%
кого проекту з вирішення тру%
дових спорів та інтерактивному
семінарі%практикумі «Вирішен%
ня трудових спорів: розробка
нової моделі для України».
11 грудня проведено засідання
профсекції працівників служб
перевезень і комерційної робо%
ти, у якому взяли участь і висту%
пили Голова профспілки В.Тка%
чов, його перший заступник
М.Сінчак, а також начальник
комерційного Главку  Укрзаліз%
ниці Ю.Меркулов і заступник
начальника Главку перевезень
В.Петренко.
12 грудня Рада профспілки
провела семінар для бухгалте%
рів дорпрофсожів і теркомів з
питань централізованого бух%
галтерського обліку. Перед ко%
легами виступили Голова проф%
спілки В.Ткачов, його перший
заступник М.Сінчак і фахівці
Ради профспілки.

«Президиум Херсонского терко%
ма профсоюза снял с контроля ряд
принятых постановлений, так как
выявленные в ходе проверок нару%
шения были устранены, – сообщил
ПРЕСС�ЦЕНТР Херсонского тер�
кома профсоюза. – Так, работни%
кам дирекции выплачена премия за
май в размере 413 тыс. грн. и август
– 307 тыс. грн.; также 45 работни%
кам станций доначислена премия в
размере 50 % за февраль т. г. на
общую сумму более 6 тыс. грн. и за
январь – трем работникам в общей
сумме 229 грн. В Херсонской ди%
станции электроснабжения дона%
числения к зарплате двух водите%
лей составили более 100 грн., также
ликвидирована задолженность по
ежегодному отпуску двум работни%
кам».

«Наприкінці листопада до дор%
профсожу Придніпровської заліз%
ниці надійшло звернення від монте%
ра Р.Ібрагімова щодо нарахування
та виплати заробітної плати з січня
по вересень 2012 року. За результа%
тами перевірки працівнику повер%
нуто незаконно утримані з заробіт%
ної плати кошти на суму 1,7 тис.
грн.», – поінформувала провідний
спеціаліст з нормування, організації
та оплати праці дорпрофсожу При%
дніпровської залізниці Софія
АВРАМОВА.

«У результаті перевірок правовим
інспектором праці Ради профспілки
на Південній магістралі Тетяною Го�
лубицькою були виявлені пору%
шення колдоговору залізниці щодо
оплати технічного навчання, яке
проводиться у неробочий час, з роз%
рахунку годинної тарифної ставки
(окладу) за кожну годину навчання.
На її подання працівникам різних
структурних підрозділів повністю
оплачено години навчання – повер%
нуто 42,8 тис. грн.», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Полтавського терко�
му профспілки.

«Перевіркою головного правово%
го інспектора праці Ради профспілки
на Львівській залізниці Володими�
ра Шрамка виявлено порушення
законодавства про оплату праці у
Ковельській дистанції колії. Зокре%
ма, через відсутність комісії з премі%
ювання було прийнято одноосібне
рішення про позбавлення премії
працівників апарату управління у
зв’язку з оголошенням догани на%
чальнику дистанції у липні п. р. У від%
повідь на подання щодо безпідстав%
ного рішення, начальник дистанції
В.Стужук повідомив, що у структур%
ному підрозділі створено відповідну
комісію і розроблено нове Положен%
ня з преміювання, згідно з яким пра%
цівникам буде виплачено незаконно
утриману у липні премію», – повідо%
мив ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Львівської залізниці.
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В ІДКРИВАЮЧИ ЗАХІД, перший за%
ступник Голови профспілки

М.СІНЧАК наголосив на важливості тех%
нічної інспекції праці в структурі проф%
спілки, а також поінформував присутніх
про актуальні питання.

Йшлося, зокрема, про проблему забез%
печення працівників спецодягом і спец%
взуттям та інші питання, які розглядалися
на засіданні президії 21 листопада п. р.,
плани роботи на 2013%й, реформування га%
лузі, його соціальні аспекти, а також про
приведення структури профспілки до ви%
мог сьогодення.

Протягом п’яти днів профспілкові спе%
ціалісти з охорони праці удосконалюва%

ли фахові
знання та на%
вички, зок%
рема щодо
основних за%
сад управлін%
ня охороною
праці на під%
п р и є м с т в і ,
вимог по%
жежної й
електробез%
пеки, про%
х о д ж е н н я
м е д и ч н и х
оглядів, гігі%
єни праці,
профілакти%
ки профе%
сійних за%
хворювань,
законодав%
ства України з охорони праці тощо. На%
вчання проводили консультанти з охо%
рони праці, фахівці Центру, Держгір%
промнагляду, Головного управління ме%
дичних закладів Укрзалізниці. Також ра%
зом із головним технічним інспектором

праці Ради профспілки В.Доро%
шенком учасники розглянули
роль і значення технічної інспекції
праці Ради профспілки у справі
захисту трудових прав і соціаль%
но%економічних інтересів праців%
ників і обговорили програму
профспілки зі страхування спілчан
від нещасних випадків на вироб%

ництві. По закінченні навчання учасники
успішно склали відповідний іспит.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ,,  

провідного фахівця 
відділу інформації Ради профспілки

Навчання з охорони праці

К ОЖЕН номер «ВІСНИКА» з цікавістю читається та об%
говорюється, газета надає можливість бути обізнани%

ми з різних тем, що хвилюють залізничників. Дякуємо за
актуальні матеріали, що допомагають вирішувати проб%
лемні та інші питання.

Тож у профорганізації станції Ворожба жоден член
профспілки не залишиться без профспілкової газети у
2013 році. Оформлено передплату і для пенсіонерів%
профактивістів. Всього передплачено 150 примірників.

Галина СИДОРЕНКО,
оператор, голова профорганізації станції Ворожба
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Шановні залізничники, ветерани галузі, колеги!
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Фото ААннддррііяя  РРААЗЗІІННАА,, приймальника поїздів, голови
молодіжної ради профорганізації станції Ворожба 
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Профспілка залізничників 
і транспортних будівельників

успішно втілює свій 
новий соціальний проект

ВЛАСНИКАМИ дисконтних карток
від галузевої профспілки наразі є

вже понад 40 тис. спілчан, які мають
можливість отримувати системні
знижки на товари та послуги у бага%
тьох торговельних та інших закладах у
різних містах країни.

До мережі партнерів соціальної
програми приєдналися майже 200
партнерів.

Дисконтна програма•
«Загляните на сайт профсоюза…»
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С СЕМИНАРА%ПРЕЗЕНТАЦИИ, организованного теркомом,
стартовала дисконтная программа профсоюза в Красном

Лимане. Здесь получить скидку на различные товары и услуги
члены профсоюза могут уже по тринадцати адресам. Убедить%
ся в этом могут 1,5 тыс. обладателей дисконтных карточек – же%
лезнодорожников Краснолиманского и Славянского регионов
Донецкой магистрали.

Впрочем, карточка действует по всей Украине, поэтому, пла%
нируя путешествие в другой город, стоит заглянуть на сайт
профсоюза www.zalp.org.ua (www.zalp.org.ua/kartka) и
узнать, какие организации предоставляют там скидки членам
нашего профсоюза…

Текст и фото Татьяны БОРИСЕНКО, ведущего
специалиста Краснолиманского теркома профсоюза

Укрзалізниця 
14 грудня
відзначає
21�річчя 

Щиро вітаю вас із 21%ю річницею заснування Державної
адміністрації залізничного транспорту України!

За роки свого існування Укрзалізниця впевнено й ефектив%
но керувала роботою всього залізничного транспорту держа%
ви, переконливо посівши важливе місце в економіці.

Працівники галузі підтримують високі стандарти й вимоги
сучасності, використовуючи новітні технології та забезпечую%
чи якісний рівень надання послуг. Вагомими досягненнями
стало впровадження швидкісного руху, широка автоматиза%
ція і створення принципово нових підходів до організації ви%
робництва у відповідальний для долі потужної галузі період
докорінних структурних перетворень.

Увесь час наша профспілка крокує поряд із Укрзалізницею,
посилюючи пакет гарантій і пільг для працівників, розробляю%
чи нові соціальні проекти, які сприяють захисту інтересів спіл%
чан. Особлива увага приділяється ветеранам – людям, силами
яких творилася й розвивалася залізнична галузь країни.

Бажаю вам, шановні залізничники всіх поколінь, міцного
здоров’я, родинного тепла, добробуту, професійних звер%
шень і впевненості у майбутньому.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України

У киЇвському Центрі підвищення кваліфікації
керівних працівників та спеціалістів промисловості

Міністерства промислової політики пройшло
навчання з питань охорони праці головних

технічних і технічних інспекторів праці 
Ради профспілки на залізницях, а також

представників профспілки з охорони праці
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3 декабря отмечен Международный день инвалидов•
СПЕЦИАЛИСТЫ аппарата

Криворожского теркома
профсоюза в ноябре изучили
вопрос охраны труда жен%
щин, несовершеннолетних и
инвалидов в локомотивных
депо региона. Результаты
проверок обсуждены с ра%
ботниками отделов кадров
депо и были рассмотрены на
заседании президиума тер%
кома.

По отношению к первым
двум категориям работников
нарушений не выявлено, а
вот в организации труда лю%
дей с ограниченными физи%
ческими возможностями
имеются недостатки. Так, в
некоторых депо нарушаются
нормы, согласно которым
предприятия, использующие
труд этой категории работни%

ков, обязаны создать для них
условия труда с учетом меди%
цинских рекомендаций, а к
сверхурочным и работам в
ночное время привлекать
лишь по их согласию и при
условии, что это не противо%
речит рекомендациям меди%
ко%социальной экспертной
комиссии. Выявлены также
недостатки в организации
медосмотров: например, в
Пятихатском локомотивном
депо у двоих из десяти людей
с ограниченными возмож%

ностями несвоевременно
пройден медосмотр, а отде%
лом кадров Криворожского
депо принимаются медицин%
ские справки, в которых не
указывается вся необходи%
мая информация.

Президиум рекомендовал
руководителям депо принять
меры для устранения выяв%
ленных нарушений.

Галина ИСАЕВА,
технический инспектор

труда Совета профсоюза 
на Приднепровской 

железной дороге

Особое  внимание

У ЗАХОДІ, окрім керівників і
фахівців відповідних глав%

ків УЗ, служб Південно%Захід%
ної залізниці та вагонної діль%
ниці станції Київ%Пасажирсь%
кий, взяли також участь заступ%
ник Голови профспілки В.Лесь%
ко і завідувач відділу економіч%
ної роботи, організації праці і
заробітної плати С.Анісімова.

У протоколі наради зазначе%
но, що такі порушення у вагон%
ній дільниці стали можливими
через незадовільний контроль
з боку керівного складу паса%
жирської служби залізниці. Ро%

боту з дотримання трудового
законодавства у вагонній діль%
ниці станції Київ%Пасажирсь%
кий визнано незадовільною.

Взято до уваги інформацію
щодо оголошення доган при%
четним відповідальним праців%
никам вагонної дільниці. Вирі%
шено також звернутися до на%
чальника Південно%Західної за%
лізниці з пропозицією розгляну%
ти питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідаль%
ності працівників керівного
складу пасажирської служби.

Протоколом зобов’язано ке%

рівників служби та вагонної
дільниці здійснювати достовір%
ний облік робочого часу поїз%
них бригад, забезпечити пере%
рахунок заробітної плати про%
відників пасажирських вагонів
за виконану роботу, дотриму%
ватися законодавства при при%
тягненні працівників до дис%
циплінарної відповідальності,
посилити контроль за оплатою
праці при виконанні робіт за
нижчою кваліфікацією тощо.

Розвиток ситуації Рада проф%
спілки тримає на контролі.

Інф. «ВІСНИКА»

Позиція незмінна — наполягаємо на виконанні подань 

ПРЕЗИДИУМ Одесского дорпрофсожа
рассмотрел выполнение постановле%

ний по вопросам организации и оплаты
труда работников дистанций пути и струк%
турных подразделений локомотивного хо%
зяйства. Отмечено, что работникам дистан%
ций пути произведены перерасчеты по вы%
платам доплат к заработной плате на об%
щую сумму 74 тыс. грн., локомотивных де%
по – 48 тыс. грн., внесены дополнения и из%
менения в колдоговора подразделений,
Правила внутреннего трудового распоряд%
ка, приказы и т. п.

Учитывая то, что большинство наруше%

ний, выявленных в дистанциях пути, устра%
нены, президиумом принято решение во%
прос с контроля снять. А вот по локомотив%
ному хозяйству проблемы остались. Во всех
депо не производится оплата времени про%
хождения в свободное от работы время пси%
хофизиологического обследования локо%
мотивных бригад, компенсация за дежурст%
ва в выходные и праздничные дни руково%
дителям и специалистам, начисление пре%
мии за экономию топливно%энергетических
ресурсов. Кроме этого, премия за основные
результаты хозяйственной деятельности на%
числяется только за норму часов, а вопрос о

ее начислении на разницу в окладах за вы%
полнение обязанностей временно отсутст%
вующего работника так и не решен. Не уре%
гулированы также оплата и режим труда ма%
шинистов%инструкторов при осуществлении
плановых и внеплановых проверок, с нару%
шениями оплачиваются командировки.
Большинство всех этих нарушений – в локо%
мотивном депо Знаменка.

Президиум запланировал вернуться к
этому вопросу в апреле 2013 года.

Александр МАНАХОВ, заведующий
отделом социально%экономических

отношений Одесского дорпрофсожа

Вы работайте, а оплата… подождет

Рада профспілки оголосила 2003�й «Роком виробничого
побуту». З її ініціативи спільно з Укрзалізницею проведено
огляд%конкурс санітарно%побутових приміщень працівників ко%
лійного господарства. Господарським керівникам запропонова%
но створити нормальні санітарно%побутові умови праці залізнич%
ників (відповідну постанову Ради профспілки прийняла 28 груд%
ня 2002 року).

Під час наради головних редакторів дорожніх газет, керівників
прес%центрів дорпрофсожів та позаштатних кореспондентів
«ВІСНИКА», що відбулася у червні, напередодні Дня журналіста, бу%
ло прийнято рішення активніше представляти цю важливу тему на
газетних шпальтах, у тому числі й «Вісника профспілки», у якому бу%
ло запроваджено рубрику «2003%й – Рік виробничого побуту».

Питання про стан санітарно%побутових приміщень і підвищен%
ня якості побутового обслуговування залізничників стало голов%
ною темою обговорення на засіданні Ради профспілки 24 жовтня.
Постановою начальникам залізниць було запропоновано вжити
необхідних заходів щодо забезпечення у повному обсязі виділен%
ня коштів, передбачених на фінансування у 2003 році програм:
поліпшення стану санітарно%побутових приміщень, відновлення,
капітального ремонту та приведення в належний стан будинків
відпочинку локомотивних бригад, а також комплексних заходів з
охорони праці, зазначених у колдоговорах та встановити конт%

роль за їх виконанням. До комплексних заходів з охоро%
ни праці дорожніх колективних договорів на 2004 рік
внести комплексні заходи колдоговорів структурних під%
розділів, визначивши кошти на їх реалізацію. На залізни%
цях проведено паспортизацію санітарно%побутових при%
міщень.

…На підтримку профспілці категорично проти привати%
зації об’єктів залізничного транспорту висловився про%
фільний комітет Верховної Ради України з питань будів%
ництва, транспорту, житлово%комунального господарст%
ва. Народні депутати – члени комітету врахували числен%
ні звернення трудових колективів залізничних станцій,
депо, профспілкових організацій, у яких висловлювалась
глибока стурбованість наслідками таких дій, долею тру%
дових колективів, їхньої соціальної захищеності.

Завдяки стійкості профспілки, рішучій підтримці заліз%
ничників не було прийнято жодних рішень, що порушу%
вали б цілісність галузі... Далі будеФ
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній

Україні
Продовження. Початок 

у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;
1—22 (588—609)* 2012 р. 
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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•

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ Знаменской терри%
ториальной профорганизации провел к

Международному дню инвалидов акцию –
сбор вещей для пациентов психоневрологи%
ческого интерната.

Подготовку начали заблаговременно: за%
меститель председателя молодежного сове%
та, электромеханик Знаменской дистанции
сигнализации и связи А.Тимошенко по элект%

ронной почте обратился в молодежные советы первичек с предложением о помощи интернату.
На призыв откликнулись железнодорожники не только Знаменского, но и Долинского узлов.

Благодаря такой поддержке удалось собрать немало вещей, которые 3 декабря ребята от
имени железнодорожников передали для пациентов.

Магазин «Еврика»
м. Донецьк, вул. Артемівська, 204%А
Знижка 5 % – на продукти харчування

ТзОВ «Смак»
м. Львів, вул. Професора Буйка, 2
Знижка 25 % – на виробництво металопластикових конструк%

цій (вікна, двері тощо), виробництво, монтаж алюмінієвих конст%
рукцій (балкони, вікна, двері, перегородки).

Магазин «Юг.Климат»
м. Миколаїв, вул. Садова, 29%А
Знижка 5 % – на кондиціонери, монтаж і технічне обслугову%

вання кондиціонерів, водонагрівачі (бойлери), монтаж і технічне
обслуговування бойлерів, електроконвектори, стабілізатори на%
пруги, зволожувачі повітря, газові колонки.

Магазин «Хозяюшка»
м. Джанкой, вул. Радянська, 25
Знижка 3 % – на посуд, побутову техніку, постільну білизну,

5 % – за умови оплати через термінал «Експрес%Банк», «Приват%
Банк».

Салон краси «Класік Плюс»
м. Київ, вул. Дегтярівська, 9
Знижка 5 % – на стрижку жіночу і чоловічу, укладку, вечірні за%

чіски, біохімію, фарбування волосся, мелювання, манікюр, педи%
кюр, косметологію.

Стоматологія «МК.Дент»
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 26%а
Знижка 5 % – на ортодонтичне лікування (вирівнювання зу%

бів), до 10 % – на лікування зубів, гігієну.

Магазин «Книжный парк»
м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4
Знижка 10 % – на книги та настільні ігри (крім акційних), паз%

ли.

РУКОВОДСТВО Краснолиман%
ского теркома, правовой и тех%

нический инспекторы труда Совета
профсоюза на Донецкой дороге
особое внимание уделили выяв%
ленным в Славянской дистанции
электроснабжения нарушениям за%
конодательства о труде и охране
труда, а также ответили во время
личного приема на вопросы членов
профсоюза на острые темы – об
оплате сверхурочной работы, пре%
доставлении перерывов при работе
в «окно», организации подвоза ра%
ботников к месту производства ра%
бот и обратно, обеспечении спец%
одеждой и другими средствами ин%
дивидуальной защиты, предостав%
лении отпусков…
По результатам проверок произве%
ден перерасчет зарплаты семи ра%
ботникам, которым было доплаче%
но 4,7 тыс. грн., еще восьми – воз%
вращено 3,1 тыс. грн. незаконно
удержанной премии, а четырем
электромонтерам  доплачено
637 грн. за техническое обучение,
проведенное в нерабочее время.
Руководству дистанции предложе%
но принять меры по устранению на%
рушений в вопросах охраны труда.
Пострадавшим в результате не%
счастных случаев на производстве
выплачено 4,2 тыс. грн. по профсо%
юзной страховке.

Александр ГНЕЗДИЛОВ,
заместитель председателя

Краснолиманской территориальной 
профорганизации

«День 
трудового права»

Профсоюз 
помог

В ТЕМУ
По сообщению ПРЕСС�ЦЕНТРА Укрзализныци, в 2012 го%
ду на предприятиях железнодорожного транспорта создано
619 новых рабочих мест для людей с ограниченными физи%
ческими возможностями и трудоустроено 849 работников
этой категории. Сейчас в отрасли трудятся 9280 людей с
ограниченными возможностями.

Людмила СЕМЫНИНА, заместитель председателя
Знаменской территориальной профорганизации. ФФооттоо  ааввттоорраа

НА ЗАСЕДАНИИ профсекции работни%
ков локомотивного хозяйства дор%

профсожа Приднепровской магистрали
обсудили вопросы, волнующие работни%
ков в первую очередь, – структурные из%
менения в подразделениях локомотивно%
го хозяйства и действия профкомов по за%
щите социальных гарантий членов проф%
союза.

Подведены также итоги выполнения
программы на 2012–2017 годы по приве%
дению санитарно%бытовых помещений
структурных подразделений службы в со%
ответствие с нормативно%правовыми актами
по охране труда.

Члены профсекции приняли также участие и
в заседании президиума дорпрофсожа, на ко%
тором обсуждалась актуальная тема – соблю%
дение трудового законодательства в вопросах

режима работы, отдыха и оплаты труда работ%
ников. Состоялся деловой разговор и прези%
диумом принято соответствующее постанов%
ление.

ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа 
Приднепровской железной дороги

В профсекциях• Деловой подход

У листопаді під головуван�
ням начальника Головного
управління пасажирського
господарства Укрзалізниці
О.Іванька відбулася оператив�
на нарада з приводу виконан�
ня подань правової та техніч�
ної інспекцій праці Ради проф�
спілки щодо виявлених пору�
шень дотримання норм трудо�
вого законодавства адмініст�
рацією вагонної дільниці
станції Київ�Пасажирський
(«ВІСНИК» повідомляв про це у
номерах від 31 жовтня та 16 лис%
топада п. р.).

Актуальная тема•

«По итогам совместной с право%
вым инспектором труда Совета
профсоюза на Донецкой магист%
рали Дмитрием Енем проверки
соблюдения трудового законода%
тельства на станции Лобовские
Копи в ноябре трем работникам
произведена оплата неучтенных
и неоплаченных часов сверхуроч%
ной работы за август т. г. в сумме
1260 грн. Также было доначисле%
но 48 грн. к зарплате сигналисту
за выполненную им в августе ра%
боту по профессии «агент ком%
мерческий», – проинформирова%
ла ведущий специалист по орга%
низации и нормированию труда
Дебальцевского теркома проф%
союза Ирина МАМЕДОВА.
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За активну роботу із захисту  інтересів членів профспіл%
ки нагороджено:

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ 
РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» —

КОЛІСНИКА Олега Васильовича – про%
відного спеціаліста відділу організаційної

роботи дорпрофсожу Південної залізниці,
ТАРАСОВА Михайла Петровича – голову профоргані%
зації локомотивного депо Харків%Сортувальний Пів%
денної залізниці,
ХОМЕНКА Михайла Володимировича – голову проф%
організації вагонного депо Полтава Південної заліз%
ниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ —
БРЮХАНОВА Олексія Володимировича – голову проф%
організації Артемівського коледжу транспортної інф%
раструктури,
МІРОШНИЧЕНКО Валентину Іванівну – комерційного
агента, голову профорганізації станції Смородине Пів%
денної залізниці,
ХАЛОШУ Тетяну Леонідівну – голову профорганізації
вокзалу Донецьк Донецької залізниці;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ —

ЗАРЮ Наталію Жанівну – інженера Дебальцевсько%
го відділку господарчої служби матеріально%техніч%
ного забезпечення Донецької залізниці,
КАРПАК Лілію Петрівну – старшу медсестру, голову
профорганізації санаторію%профілакторію «Сосно%
вий»,
НЕЧИПОРЕНКА Андрія Володимировича – право%
вого інспектора праці Ради профспілки на Південній
залізниці.

Від номера
до номера•
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Звітно�виборна кампанія,
на СТАРТ!

НА ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки прий%
нято рішення про проведення звітно%вибор%

ної кампанії у профгрупах, цехових і факуль%
тетських профорганізаціях у першому кварталі
2013 року.

На зборах і конференціях аналізуватиметься їх ді%
яльність щодо захисту соціально%економічних інте%
ресів спілчан, зміцнення єдності профспілки тощо.
Необхідну допомогу в організаційних питаннях
надаватимуть дорпрофсожі, теркоми, об’єднані
комітети профспілки і профкоми первинок. Голо%
вам первинних профорганізацій рекомендовано
взяти активну участь у звітно%виборних зборах і
конференціях. 

Наступного року з січня по жовтень відбудеться
також молодіжна звітно%виборна кампанія у
профспілці. На відповідних зборах і конференціях
буде проаналізовано роботу молодіжних рад
профорганізацій усіх рівнів з урахуванням вико%
нання Програми підтримки молодих членів проф%
спілки, прийнятої на 2012–2016 роки.

Завершаться звіти і вибори IV Форумом молоді
профспілки, який заплановано провести напри%
кінці жовтня 2013 року у Києві. Під час цього захо%
ду передбачено підбиття підсумків роботи Моло%
діжної ради профспілки за звітний період, роз%
гляд питання про хід реалізації критичних заува%
жень та пропозицій ІІІ Форуму, а також Програми
підтримки молодих членів профспілки на
2007–2011 роки.

«ВІСНИК» інформуватиме читачів про хід цієї
традиційної профспілкової кампанії.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ впечатлени%
ями о первом молодежном фо%

руме Ясиноватской территориаль%
ной профорганизации. Нам пред%
ставилась возможность собраться
в кругу действительно близких лю%
дей, с общими профессиональны%
ми и общественными интересами.
Участники форума как на подбор –
инициативные и небезразличные,
что подтверждали их выступления
– о разнообразных мероприятиях и
акциях, в которых они принимали
участие, организовывали или по%
могали провести.

Молодежные советы берут под
опеку детские дома, не обходят
вниманием ветеранов, организо%
вывают вечера отдыха, встречи,
праздники. Развивается наставни%
чество и волонтерство, пропаганди%
руем престиж нашей железнодо%
рожной профессии и здоровый об%
раз жизни… Об этой работе моло%
дежь рассказывает в профсоюзных
газете, вестниках и на сайте, в дру%
гих СМИ. Широкий спектр тем вы%
ступлений свидетельствует о том,
что при совместных усилиях и
поддержке профорганов нам под
силу участвовать в решении ост%
рых социальных вопросов.

Принимавший участие в работе
форума заведующий отделом ор%
ганизационной и кадровой работы
Совета профсоюза А.Гнатюк рас%
сказал о дисконтной программе
профсоюза, а председатель терри%
ториальной профорганизации
Ю.Качур вручил награды отличив%
шимся в проведении «Года моло%
дежи в профсоюзе».

…Мы старались не терять време%
ни зря, ведь из%за специфики ра%
боты встречаемся нечасто. Потому
даже в перерыве спешили наверс%
тать упущенное: наперебой расска%
зывали об успехах, курьезах, проб%
лемах, делились опытом и совета%
ми... А завершился форум выступ%
лениями наших талантливых моло%
дых самодеятельных артистов.

Что ж, усилия организаторов не
прошли даром, и все мы благодар%
ны за полезный и интересный
день. Надеемся, что наш молодеж%
ный форум станет ежегодным со%
бытием.

Николай МОСИЕНКО, техник,
председатель молодежного

совета Ясиноватской 
путевой машинной станции

Письмо.
впечатление

СДЕЛАТЬ свой поселок
лучше стремятся моло%

дые профактивисты дистан%
ции пути Криничная Донец%
кой магистрали, и свои по%
лезные начинания всегда ре%
ализуют: проводят суббот%
ники по уборке детской пло%
щадки, площади у памятни%
ка Неизвестному солдату, а
также производственной
территории 10%го и 14%го
околотков на станции Гор%
ловка. А еще с азартом игра%
ют в мини%футбол, устраи%
вают турниры, совместно с

поселковым советом прово%
дят интересные мероприя%
тия, сотрудничают с советом
ветеранов, занимаются во%
лонтерством, помогая оди%
ноким пенсионерам по хо%
зяйству...

Молодежный актив помо%
гает новичкам адаптиро%
ваться на рабочем месте и
приглашает их вступать в
наш профсоюз.

Юлия ЛЮБЧЕНКО,
председатель 

профорганизации 
дистанции пути Криничная

В продолжение более чем семилет%
ней традиции молодежный совет
Иловайской территориальной проф%
организации и в этом году провел ак%
цию ко Дню борьбы со СПИДом. Ли%
деры и активисты молодежных сове%
тов первичек строительно%монтажно%
го эксплуатационного управления
№ 7, больницы, локомотивного депо,
дистанции пути в центре города и од%
ном из ночных клубов раздали около
трех тысяч красных ленточек (символ
борьбы со СПИДом), информацион%
ных буклетов и контрацептивов.

ЛУГАНСКИЙ терком профсоюза подвел
итоги смотра «Лучший молодой профли%

дер–2012». Правда, состоялся еще и заклю%
чительный этап, определивший победителей
из шести финалистов в четырех творческих
конкурсах. Ими стали председатели моло%
дежных советов: вагонного депо Луганск –
инженер%технолог А.ХИСАМУТДИНОВ, тер%
риториальной профорганизации – инженер
по охране труда Луганской дистанции сигна%
лизации и связи А.АРНАУТОВА (оба – на
снимке) и Новокондрашевской дистанции
пути – дорожный мастер Д.Соломин. Все
участники награждены грамотами, ценными
подарками и поощрительными призами.

Наталья ВЕРБИНА, ведущий специалист Луганского теркома профсоюза
Фото ММааррииии  ССММООЛЛИИННООЙЙ,, председателя 

профорганизации Луганской дистанции сигнализации и связи

ПОЧЕТНЫМИ грамотами тер%
кома по итогам «Года моло%

дежи в профсоюзе» награждены
председатели молодежных со%
ветов первичек славянских локо%
мотивного депо и дистанции
сигнализации и связи Е.Кобеле%
ва и Ю.Маркина. А председате%
лю молодежного совета терко%
ма, старшему оператору станци%
онно%технологического центра
станции Красный Лиман Ю.СА%
ВОСТЕНОК председатель Крас%
нолиманской территориальной
профорганизации Л.БЕССАРАБОВ (на снимке) вручил «Молодіжну
відзнаку» Совета профсоюза.

ТТааттььяяннаа  ББООРРИИССЕЕННККОО,, ведущий специалист 
Краснолиманского теркома профсоюза.  ФФооттоо  ааввттоорраа  

Везде успеть…
СПОРТИВНЫЕ команды молодежных советов до%

рожной профорганизации Донецкой магистрали
встретились во втором туре спартакиады в Красном
Лимане.

По результатам первого тура наша команда лиди%
ровала, потому настрой был только на победу. И не
напрасно: в соревнованиях по дартсу досталось по%
бедное «золото» и в командном, и индивидуальном
зачетах. Баскетболисты, гиревики и теннисисты по%
радовали призовыми третьими местами, а в турни%
ре по армрестлингу – вторым.

Наша молодежь завоевала общекомандное вто%
рое место. Порадовались от души!

Татьяна КРАЕВСКАЯ,
заместитель председателя Дебальцевской

территориальной профорганизации

Наше «серебро» 

ГОЛОВА молодіжної ра%
ди Шевченківської те%

риторіальної профоргані%
зації В.Сотніков, раніше
терміну склавши свої пов%
новаження у зв’язку із пе%
реходом на нову посаду,
попередньо відзвітував
про виконану роботу. Він
наголосив, що разом із ко%
мандою молодих проф%
активістів вони втілили в

життя багато ідей. Всі пи%
тання, що стосуються пра%
ці молоді, розглядалися
теркомом та профкомами
структурних підрозділів.
Молодь бере активну
участь у різноманітних за%
ходах та соціальних акці%
ях, опікується дітьми%си%
ротами зі Смілянської
школи%інтернату № 2. А
також постійно навчаєть%

ся! Наприклад, під час не%
щодавнього семінару%
практикуму обговорюва%
ли актуальні питання
профспілкової молодіж%
ної політики у сучасних
умовах. Разом і відпочи%
вають: ходять у походи,
організовують екскурсії, а
здобутки молодих спортс%
менів регіону – перемоги у
змаганнях із міні%футболу,

настільного тенісу, шахів
та інших видів спорту.

На конференції обрано
нового голову молодіж%
ної ради – А.Белінського,
який обіймає посаду на%
чальника технічного відді%
лу Шевченківської ди%
станції колії.

ПРЕС�ЦЕНТР
Шевченківського

теркому профспілки

З  міцним  командним  духом

Об участии молодых активистов в акции «Безопасная жизнь!», которая состоялась 
по инициативе «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине» 
и при поддержке Укрзализныци и нашего профсоюза, читайте на

2012%й — Год молодежи в профсоюзе•

Рада профспілки і дорожній комітет проф%
спілки Південної магістралі глибоко сумують
з приводу тяжкої втрати – смерті колишньо%
го голови дорожнього комітету профспілки
Південної залізниці (1986–1995 рр.), Почес%
ного залізничника

БИЧКОВА
Авеніра Миколайовича

та висловлюють щирі співчуття рідним,
близьким, друзям і колегам.

Співчуваємо...

Подводим итоги...

Допомога і словом, і  ділом

«Рабочему слову» – 90!

2ГРУДНЯ дорожня газета Південно%Західної
магістралі відзначила цю знаменну дату із дня

заснування видання.
За цей значний проміжок часу «Рабочим сло%

вом» започатковано багаті традиції, і ми щиро ба%
жаємо примножувати їх, а також зичимо журна%
лістам і працівникам редакції життєвої наснаги, ці%
кавих тем і вдячних читачів.

З повагою
редакційна колегія 

газети «Вісник профспілки»

У літопис профспілки•Молоді спілчани – працівники відділкової лікарні станції ім. Т.Шев%
ченка Одеської залізниці – беруть активну участь у всіх заходах, що
влаштовує наш профком. Без них не обходиться жоден суботник, семі%
нар, благодійна акція, спортивні змагання, культмасові заходи тощо.

Ось і нещодавно відвідали самотніх пенсіонерів: допомогли їм по
господарству, поспілкувалися та з цікавістю послухали розповіді вете%
ранів%залізничників про минулі роки.

Лідія ВЛАЩЕНКО, акушер, голова профорганізації 
відділкової лікарні станції ім. Т.Шевченка. ФФооттоо  ааввттоорраа

Цените

На семинаре, организованном
для учащейся молодежи Ясиноват%
ским теркомом, 57 ребят из техни%
кума, лицеев и профтехучилища
активно участвовали в обсуждении
вопросов о здоровом образе жиз%
ни, а победителям тематического
блиц%опроса вручены памятные
дипломы. Завершилось мероприя%
тие демонстрацией фильма «Тест».

Наталья КОЛОДАН, ведущий
специалист Ясиноватского

теркома профсоюза
Фото Валентины НАКОНЕЧНОЙ,

специалиста теркома

Денис КРУТОГОЛОВЫЙ, экономист, член молодежного совета узловой больницы станции Иловайск
Фото  Виталия ПЕСЧАНСКОГО, электромеханика Иловайской дистанции 

сигнализации и связи, председателя Молодежного совета профсоюза 

жизнь!

Здоровым быть модно
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МОЛОДЫЕ активисты Зна%
менской территориаль%

ной профорганизации в рам%
ках акции «АнтиСПИД–2012»
провели встречу с учащимися
Знаменского профтехучилища
№ 12. Побеседовали с ребята%
ми о профилактике заболева%
ния, защите прав инфициро%
ванных людей, раздали ин%
формационные листовки и
буклеты. Специалисты Центра

социальных служб по делам
семьи, детей и молодежи
продемонстрировали ви%
деоролики и провели тема%
тическую викторину. Все же%
лающие прошли анонимное
экспресс%тестирование, ко%
торое организовал Фонд
«Возвращение к жизни».

Сергей ОНИЩЕНКО,
ведущий специалист

Знаменского теркома
профсоюза. ФФооттоо  ааввттоорраа

МОЛОДЕЖНЫЙ совет Криворожской территориаль%
ной профорганизации провел совместно со специа%

листами соцслужбы тренинг для учащихся политехничес%
кого колледжа – будущих железнодорожников. Он был
посвящен актуальным темам – проблемам ВИЧ/СПИДа и
наркозависимости. Ребята были активны в обсуждении, с
интересом слушали тренеров, ведь речь шла о том, как
обезопасить свою жизнь и здоровье.

Любовь КУЛИШОВА, инженер Криворожского
регионального ИВЦ Приднепровской магистрали,

председатель молодежного совета теркома

Фото предоставлено 
молодежным советом Криворожского теркома

МОЛОДЕЖНЫЙ совет  при поддержке
профкома Иловайской дистанции

электроснабжения провел тренинг для
десятиклассников в первом учебно%вос%
питательном комплексе. 

От тренера – заместителя председате%
ля молодежного совета первички, сиг%
налиста А.Базаровой школьники узнали
много нового о проблеме ВИЧ/СПИДа и
во время общения обсудили важную
информацию.

Анастасия КУРИЛЕЦ,
председатель профорганизации

Иловайской дистанции 
электроснабжения.  ФФооттоо  ааввттоорраа

АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО совета
Крымской территориальной проф%

организации и студенты Симферополь%
ского колледжа транспортной инфра%
структуры приняли участие в акции «Не
нужно бояться, нужно знать»: на вокзале
станции Симферополь провели инфор%
мационно%просветительскую работу. В
ее организации волонтерам помогли за%
меститель председателя территориаль%
ной профорганизации В.Полищук и ад%
министрация вокзала.

Олег КУКЛИШИН, преподаватель
Симферопольского колледжа

транспортной инфраструктуры,
председатель молодежного совета

Крымской территориальной
профорганизации
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Шевченківський терком і пер%
винки регіону активно провели перед%
плату на профспілкову газету. Врахо%
вуючи важливу роль, яку вона відіграє
у всебічному інформуванні спілчан про
діяльність профорганів усіх рівнів, пе%
редплату проводили виключно на весь
2013 рік і домагалися, щоб вона була
адресною.

Тож «ВІСНИК» у наступному році от%
римуватимуть майже у кожній родині
залізничників, а саме 8420 примірни%
ків, з них 5 % надходитимуть пенсіо%
нерам і ветеранам.

ПРЕС�ЦЕНТР Шевченківського 
теркому профспілки

ДО РЕЧІ
У новому, 2013 році читачів
«ВІСНИКА» в Одеській дорожній
профорганізації стане майже на чо%
тири тисячі більше, ніж цього року –
вже передплачено 25 567 примір%
ників нашої газети. Щиро дякуємо
спілчанам за підтримку!
Нагадуємо також: щоб отримувати
газету з січня, треба поспішити пе%
редплатити її до 20 грудня п. р.
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Матеріали публікуються мо%
вою оригіналу. За точність ви%
кладених фактів та інших відо%
мостей відповідальність несе ав%
тор. Точка зору авторів може не
збігатися з позицією редакції.
Листування з читачами ведеться
лише на сторінках газети.
Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали. 
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«Колективу вокзалу станції Суми
– одному з найкращих підприємств
Південної магістралі – неодноразово
присвоювалися призові місця у галузе%
вому та дорожньому змаганнях, у тому
числі й завдяки постійному піклуванню
адміністрації та профкому про безпеч%
ні умови праці залізничників. Тож по%
казовим є те, що за останні одинадцять
років у нас не допущено жодного ви%
падку виробничого травматизму.

Керівництво станції неухильно до%
тримується умов колдоговору з питань
охорони праці, зокрема, за 9 місяців
п. р. фінансування відповідних заходів
становить 154 тис. грн. Наші працівни%
ки своєчасно забезпечуються спецодя%
гом, спецвзуттям, іншими засобами ін%
дивідуального захисту. Для всіх ство%
рено належні санітарно%побутові умо%
ви на виробництві», – сповістила інже%
нер, голова профорганізації вокзалу
станції Суми Олена ТРОФИМЕНКО.

«Наши работники отметили неос%
поримую пользу от профсоюзных ме%
роприятий. Так, недавно на собрании
коллектива депо старший нарядчик,
председатель профкома Л.Полякова
отчиталась о проделанной за пять лет
работе, а технический и правовой инс%
пекторы труда Совета профсоюза на
Приднепровской магистрали Г.Исаева
и В.Коростелев побеседовали с члена%
ми профсоюза, ответив на наболевшие
вопросы: о подвозе локомотивных
бригад служебной машиной на работу
и с работы, утеплении кабин и освеще%
нии электровозов…», – повідомив ін%
структор%машиніст, заступник голови

профорганізації оборотного депо Ні%
кополь Роман МАКСИМОВ.

Ветерани залізничного вузла
П’ятихатки проводять різноманітні за%
ходи, і про один із них розповів стар%
ший електромеханік, голова профор%
ганізації дистанції сигналізації та зв’яз%
ку Олег СТЕЛЬМАХ: «Председатели
советов ветеранов структурных под%
разделений собрались в нашей ди%
станции на семинар%совещание. Дели%
лись опытом, говорили об улучшении
работы с молодежью, волонтерстве и
социальной защите пенсионеров.
Участники семинара ознакомились
также со стендами об истории нашего
предприятия, боевой и трудовой сла%
вы, фотоальбомами и другой нагляд%
ной агитацией».

Новина про інтелектуальні розва%
ги колійників надійшла від голови
профорганізації Іловайської дистанції
колії Ірини СЕЛЬСЬКОЇ: «Ветераны
Иловайской дистанции пути бросили
вызов работникам – предложили им
посоревноваться на брейн%ринге! Уве%
ренные в своих силах, две команды –
«Путеец» и «Ветеран» – четко и квали%
фицированно отвечали на профессио%
нальные и общие вопросы, вспомина%
ли, напевая, песни, связанные с желез%
ной дорогой. Конечно же, победила
дружба, и обе команды получили па%
мятные сувениры от профкома».

«Для працівників та їхніх дітей у
листопаді профком Конотопської ди%
станції сигналізації та зв’язку організу%
вав захоплюючу поїздку до Києва, де

всі чудово відпочили в аквапарку. Не%
можливо передати словами радість і
задоволення дітлахів та батьків від
можливості у похмурий, холодний
осінній день поплавати в басейні, по%
розважатися на безлічі атракціонів. Це
була справжня частинка літа восени!»
– поділився враженнями голова пер%
винки Владислав ЗБОРОВСЬКИЙ.

ПРИЄМНИМИ враженнями
від святкової події поділи%

лася акушер, голова профор%
ганізації відділкової лікарні
станції ім. Т.Шевченка Одесь%
кої залізниці Лідія ВЛАЩЕН�
КО: «Вокальний ансамбль
«Любисток», який об’єднав у
співочу сім’ю наших працівни%
ків, відзначив своє десятиріч%
чя. Сьогодні «Любисток» має
неоціненний репертуар, і гля%
дачі отримують максимум за%
доволення від майстерності й
виконавчого рівня. Ансамбль
має чимало нагород, зокрема,
в цьому році став перемож%
цем огляду%конкурсу народ%
ної творчості в Одесі. Під час
урочистостей звучали вітання
від керівництва територіаль%
ної профорганізації, дирекції,
голів профкомів вузла, а го%
ловний лікар С.Чугреєв вру%
чив самодіяльним артистам
подяки, подарунки і чудовий
торт. До речі, терком з найпер%
ших днів підтримував колек%
тив, сприяв, зокрема, у виго%
товленні сценічних костюмів».

«««« ЛЛЛЛ юююю бббб ииии сссс тттт оооо кккк »»»»

Це наша газета!

ББББ ееее рррр ееее жжжж іііі тттт ьььь     жжжж ииии тттт тттт яяяя !!!!
Укрзалізниця, наша профспілка і благодійний фонд «Міжнародний Альянс з

ВІЛ/СНІД в Україні» у рамках всеукраїнської кампанії з профілактики ВІЛ%інфекції
«Безпечне життя» провели 29 листопада профілактично%просвітницьку акцію 

на чотирьох залізничних вокзалах – у Києві, Дніпропетровську, Львові та Харкові

1 грудня відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом

29 листопада на вокзалі 
Харків=Пасажирський

Південної залізниці
Міжнародним Альянсом з

ВІЛ/СНІД в Україні було
проведено соціальну акцію
з нагоди Всесвітнього дня

боротьби зі СНІДом. 
Члени молодіжної ради

дорожньої профорганізації
взяли в акції активну

участь у якості 
волонтерів

Харків

Дніпропетровськ

Знам’янка

Кривий Ріг

Иловайск

Київ

А к ц і я !

В ТЕМУ

Фото ООккссааннии  ППООДДООЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ,,
«Львівський залізничник»

Ф
о
т
о
м
и
т
т
є
в
о
с
т
і

К ІЛЬКА годин поспіль біля вхо%
дів на вокзали працювали мо%

більні лабораторії, де всі бажаючі
змогли пройти анонімне і безкош%
товне експрес%тестування на ВІЛ та
інші інфекційні захворювання. Во%
лонтери роздавали просвітницькі
матеріали й профілактичні засоби,
оголошення про акцію періодично
лунало з вокзальних гучномовців.

Загалом фахові медичні кон%
сультації отримали понад 400 осіб

– пасажири, перехожі і працівники
залізничного транспорту та понад
160 пройшли тестування. І якщо
більшість впевнилися у власному
здоров’ї, то кілька осіб, на преве%
ликий жаль, дізналися про необ%
хідність додаткових досліджень…

Мета акції – поширити інфор%
мацію про проблему ВІЛ і зверну%
ти увагу людей на власне здоров’я
та спосіб життя, сприяти форму%
ванню безпечної поведінки. Така

ціль і подібних заходів, які прово%
дитимуться протягом грудня на ін%
ших вокзалах, підприємствах
Укрзалізниці, у галузевих медзак%
ладах, навчальних закладах, цен%
трах здоров’я жінки, а також серед
молоді профспілки.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ (Київ),

ООллееккссііяя  ББООЧЧААРРООВВАА
(Дніпропетровськ), 

ККааттееррииннии  ККООЛЛІІССННИИКК (Харків)

Фото предоставлено 
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Крымского теркома профсоюза 

Симферополь


