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13 грудня завідувач відділу со�
ціально�трудових відносин та
побутової роботи О.Мушенок
взяв участь у засіданні робочої
групи з представників профспі�
лок у правліннях фондів соці�
ального страхування з питання
шляхів реформування соціаль�
ного страхування, а 20 грудня
– у засіданні правління Фонду
соціального страхування від не�
щасних випадків на виробницт�
ві та професійних захворювань
України.

14 грудня завідувач відділу охо�
рони праці – головний технічний
інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у ви�
ставці спецвзуття, організованій
державним підприємством мате�
ріально�технічного забезпечення
залізничного транспорту «Укрза�
лізничпостач».

15 грудня відбувся VI з’їзд проф�
спілки (стор. 1�3).

16 грудня Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Ткачов узяв участь
у 40�му засіданні Ради Міжна�
родної Конфедерації профспілок
залізничників і транспортних бу�
дівельників.

19 грудня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні Спільного
представницького органу все�
українських профспілок та
профспілкових об’єднань, а
22 грудня — у нараді в Адмініс�
трації Президента України з пи�
тань реформування фондів со�
ціального страхування.

21 грудня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні Ради фіз�
культурно�спортивного това�
риства «Україна», а 22 грудня
– у засіданні правління Фонду
соціального страхування з тим�
часової втрати працездатності,
на якому було розглянуто, зок�
рема, питання про бюджет
Фонду на 2012 рік.

21 грудня завідувач відділу ор�
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк взяв участь у зборах
молодих членів профспілки
Головного інформаційно�обчис�
лювального центру Укрзаліз�
ниці, на яких було створено
молодіжну раду, обрано її голо�
ву та заступника, а 27 грудня —
у засіданні Наглядової ради
проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу
серед працівників Львівської
залізниці».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

У
РОБОТІ з’їзду взяли участь предс�
тавники структур, із якими проф�

спілка веде соціальний діалог, зокрема
заступник Міністра інфраструктури
України Володимир Корнієнко, Гене�
ральний директор Укрзалізниці Володи�
мир Козак, керівники залізниць і підпри�
ємств транспортного будівництва.

На з’їзді були присутні представники
всеукраїнських профспілок і профоб’єд�
нань транспортників, колеги з профспі�
лок залізничників країн близького та да�
лекого зарубіжжя, зокрема з Азербай�
джану, Білорусі, Великобританії, Вірме�
нії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви,
Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Ру�
мунії, Сербії, Угорщини.

На початку заходу делегати і всі при�
сутні переглянули фільм про роботу Ра�
ди профспілки за минуле п’ятиріччя.

У звітній доповіді про діяльність Ради
профспілки у 2007–2011 роках лідер
профспілки Вадим Ткачов зауважив, що
ефективна робота дає позитивні резуль�
тати. Активні дії із захисту трудових прав
та соціально�економічних інтересів пра�
цівників – найвагоміший доказ дієвості
профорганізації будь�якого рівня. Нара�
зі галузь реформується, і виникають но�
ві проблеми. «Ми бачимо шляхи їх по�
долання», – зазначив В. Ткачов.

У п’ятиріччя, що минуло, залізничників, як
і всіх українців, спіткали значні випробування
– економічна криза, значне падіння обсягів
залізничних перевезень, політична неста�
більність тощо. Їх наслідки позначилися на
роботі залізниць та підприємств транспорт�
ного будівництва і добробуті працівників.
Проте було і достатньо досягнень, спрямова�
них на користь спілчан.

Тарифні ставки та посадові оклади за�
лізничників за цей час підвищувались
14 разів, а середня заробітна плата зрос�
ла більше ніж удвічі.

За звітний період темпи зростання
зарплати перевищили рівень інфляції на
споживчому ринку на 36 %.

З метою додаткового соціаль�
ного захисту профспілка застра�
хувала з 2010 року всіх спілчан�
працівників від нещасних випад�
ків на виробництві. За цей час су�
ма виплачених постраждалим
страхових коштів становить
860,5 тис. грн.

Протягом цього п’ятиріччя вда�
лося певною мірою примножити
досягнутий рівень
галузевих пільг та
соціальних гаран�
тій, адже було
внесено 25 змін і
доповнень, спря�
мованих на підви�
щення соціально�
го захисту праців�
ників і пенсіонерів.
Кроком уперед є
продовження дії
чинної Галузевої
угоди на 2012 рік.
Тож завдяки конструктивному соціаль�
ному діалогу збережено вагомий соці�
альний пакет.

Генеральний директор Укрзалізниці
Володимир Козак подякував Раді проф�
спілки за плідну співпрацю, хоч і визнав,
що діалог не завжди був простим. Він
відзначив вимогливість і наполегливість
керівництва профспілки, професіона�
лізм її фахівців. Зупинившись на питанні
реформування, яке дуже хвилює праців�
ників галузі, В.Козак зазначив, що це –
єдина можливість розвитку для заліз�
ниць. Водночас керівник галузі запев�
нив, що Укрзалізниця опікуватиметься
добробутом працівників і робитиме все
можливе для його покращання.

Делегати з’їзду у своїх виступах відзна�
чили досягнення і недоліки в роботі Ради
профспілки, висловили свій погляд на
проблеми, які потребують особливої ува�
ги профспілки у найближчий час. Зокре�
ма, це захист трудових прав і соціально�

економічних інтересів працівників галузі
під час реформування, запобігання масо�
вим звільненням, збереження за праців�
никами соціальних пільг і гарантій, ви�
значених Галузевої угодою, робота з мо�
лоддю тощо.

Рішенням з’їзду Головою проф�
спілки на новий термін обрано Вади�
ма Ткачова, його першим заступни�
ком – Михайла Сінчака, заступником
– Василя Леська. Головою Ревізійної
комісії профспілки обрано завідува�
ча фінансового відділу, головного
бухгалтера дорпрофсожу Львівської
залізниці Степанію Семак, її заступ�
ником – заступника завідувача фі�
нансового відділу дорпрофсожу
Придніпровської залізниці Ірину Ча�
дович.

Підтверджено повноваження членів
Ради профспілки та її президії, Ревізій�
ної комісії, затверджено склад комісій та
професійних секцій Ради профспілки.

Внесено зміни і доповнення до Стату�
ту профспілки та до Положення про ре�
візійні комісії профспілки.

Відділ інформації Ради профспілки

Подія•

Шановні колеги!
Наближаються довгоочікувані та радісні свята – Новий рік і Різдво Хрис�

тове. Напередодні Нового 2012 року кожен з нас згадує рік, що минув: дає
йому оцінку, підводить підсумки, планує рік наступний. Ми прожили цей
рік з усіма його здобутками, труднощами, радощами та печалями. І про що
б ми не згадали – гарні емоції, світлі почуття і переживання назавжди за�
лишаються з нами. Давайте побажаємо минулому рокові щасливої дороги
в історію. Тож будемо дивитися вперед і зичити один одному всіляких га�
раздів.

Ми поставили перед собою амбітні цілі – стати розвиненою європейсь�
кою компанією, яка здатна забезпечувати якісно новий рівень сервісу для
клієнтів і пасажирів, працювати на засадах передових технологій, реалізо�
вувати системні підходи в управлінні та логістиці перевезень. Перекона�
ний, разом ми вирішимо ці завдання й надалі залишатимемося підприєм�
ством, на якому почесно й престижно працювати. Майбутнє залізниці, за�
безпечення потреб економіки всієї країни залежать від витримки, завзят�
тя, наполегливості й працездатності кожного з нас.

Я хочу побажати всім, щоб ваші мрії збувалися, робота приносила успіх,
задоволення і вдячність людей. Бажаю вам, вашим рідним і близьким щас�
ливого майбутнього. Нехай у ваших оселях завжди панує атмосфера спо�
кою, злагоди, щирості та доброти.

З Новим роком, дорогі друзі!
З Різдвом Христовим!  Веселих свят!
З повагою

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим.
Рік, що минає, був напруженим: пройшла звітно�виборна кампанія у проф�

спілці, відбулася найбільш відповідальна подія п’ятиріччя – VI з’їзд профспіл�
ки. Водночас розпочався непростий процес реформування галузі, який вима�
гає від нас максимальної уваги у відповідальній справі захисту прав та інтере�
сів спілчан.

Рада профспілки спільно з Укрзалізницею докладають усіх зусиль задля
створення належних умов праці та відпочинку, збереження соціальної сфери,
підвищення заробітної плати, забезпечення гідного рівня життя працівників та
ветеранів галузі. Завдання, які стоять перед нами, вимагають нових підходів,
тому ми вдосконалюємо свою роботу, впроваджуючи нові соціальні проекти,
зміцнюючи соціальне партнерство у вирішенні проблемних питань.

Профспілка є повноправним учасником соціального діалогу внаслідок ви�
знання її репрезентативності. Вагомим досягненням є також продовження дії
Галузевої угоди на наступний рік. Тож ми невпинно рухаємося вперед, зали�
шаючись непохитними у виконанні найважливішого завдання – відстоюванні
соціально�економічних інтересів людини праці.

Напередодні свят бажаю вам, дорогі спілчани, здійснення заповітних мрій і
бажань, добробуту і злагоди у родинах. Нехай Новий 2012 рік виправдає усі
добрі надії і сподівання.

Щасливого Нового року та радісних Різдвяних свят!

Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
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Бажаєте отримувати    Вісник  профспілки    —  звертайтеся до профкому«««« »»»»

VI з'їзд профспілки

VI з'їзд профспілки постановив
ВИЗНАТИ ЗАДОВІЛЬНОЮ роботу Ради профспілки за звітний період.
ЗАТВЕРДИТИ Основні напрямки діяльності Ради профспілки на

2012–2016 роки.
Раді профспілки:

УЗАГАЛЬНИТИ пропозиції та критичні зауваження делегатів VI з’їзду
профспілки та затвердити план заходів щодо їх реалізації до 1 березня
2012 року;

УЗАГАЛЬНИТИ матеріали VI з’їзду профспілки, видати їх окремим тира�
жем і направити всім профспілковим організаціям.

У зв’язку з реформуванням залізничної галузі, яке має відбутися:
ВЖИТИ ЗАХОДІВ щодо збереження для працівників галузевих пільг та

соціальних гарантій;
РОЗРОБИТИ спільно з Укрзалізницею програму перепідготовки і пра�

цевлаштування вивільнюваних працівників;

Раді профспілки разом з комітетами профспілки всіх рівнів:

ПРИВЕСТИ структуру профспілки у відповідність до структури господа�
рюючого суб’єкта;

ЗАБЕЗПЕЧИТИ збереження єдності профспілки, профспілкових органі�
зацій.

Раді профспілки, дорожнім і територіальним комітетам профспілки,
профкомам об’єднаних і первинних профорганізацій:

ЗАБЕЗПЕЧИТИ виконавчу дисципліну в профспілці, безумовне виконан�
ня рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

Організаціям профспілки всіх рівнів:

КЕРУВАТИСЬ у своїй роботі і виконувати рішення VI з’їзду профспілки
залізничників і транспортних будівельників України.

Звітно�виборну кампанію в профспілці офіційно завершено:
15 грудня п. р. відбувся VI з’їзд профспілки. Майже двісті делега�
тів, які представляли понад півмільйона спілчан, дали оцінку ро�
боті Ради профспілки протягом останніх п’яти років і визначили
головні напрями роботи на майбутнє. Відбулися вибори керів�
ництва та центральних органів профспілки.

Володимир КОЗАК, 
Генеральний директор Укрзалізниці
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К
АБІНЕТ Міністрів України за�
твердив Програму рефор�

мування залізничного транспор�
ту, якою передбачається ство�
рення на базі Державної адмі�
ністрації залізничного транспор�
ту України Державного акціо�
нерного товариства «Українські
залізниці».

Делегати VІ з’їзду профспілки
залізничників і транспортних бу�
дівельників України звертають�
ся до Кабінету Міністрів Украї�
ни, Міністерства інфраструкту�
ри, Державної адміністрації за�
лізничного транспорту з метою
привернути увагу до реформу�
вання залізничного транспорту
України.

Практика роздержавлення
залізниць в країнах Центральної
і Східної Європи вказала на на�
явність певних негативних соці�
ально�економічних наслідків та�

ких реформ, зокрема, підви�
щення інтенсифікації праці та
значне скорочення чисельності
працівників, втрату соціальної
сфери, зниження рівня соціаль�
них гарантій працівників.

Не завжди продумані та по�
спішні дії в ході реформування
викликали збурення в трудових
колективах, провокували пра�
цівників на масові акції протес�
ту, страйки. Відсутність належ�
ної державної підтримки і, перш
за все, дотацій з державного
бюджету на компенсацію збит�
кових, але соціально значущих
пасажирських перевезень, при�
зводила до значного зростання
тарифів на перевезення, що ви�
кликало різкі протести гро�
мадськості, падіння обсягів пе�
ревезень пасажирів і в кінцево�
му результаті – занепаду заліз�
ниць.

Враховуючи доцільність інтег�
рації України в європейську
економіку, необхідність техніч�
ного переоснащення залізнич�
ного транспорту, профспілка не
може стояти осторонь технічно�
го прогресу. Проте, на наш по�
гляд, реформи повинні прово�
дитися без зайвого поспіху, ви�
важено і обґрунтовано, врахо�
вуючи інтереси як держави, так і
працівників залізничного транс�
порту. Потрібно детально спрог�
нозувати не лише фінансово�
економічні, але й соціальні на�
слідки такого реформування.
Перехід до нового етапу рефор�
мування повинен проводитись
лише після всебічного аналізу
результатів попереднього етапу.

З метою створення умов для
стабільної роботи залізничного
транспорту як головної транс�
портної магістралі країни, збе�
реження соціальної злагоди в
трудових колективах, делегати
VІ з’їзду профспілки пропонують
Кабінету Міністрів України, Мі�
ністерству інфраструктури, Дер�
жавній адміністрації залізнично�
го транспорту:

рішення про припинення
перехресного субсидування

збиткових пасажирських пере�
везень за рахунок вантажних
приймати лише за умови вклю�
чення до Державного бюджету
України витрат на компенсацію
збитків від пасажирських пере�
везень і виплати її залізницям у
повному обсязі;

у ході реформування галузі
не допускати звільнення праців�
ників за скороченням чисель�
ності та штату, розробити Про�
граму перепідготовки і працев�
лаштування вивільнюваних пра�
цівників;

забезпечити збереження
та утримання в галузі соціаль�
ної сфери, зокрема медич�
них, навчальних, оздоровчих
закладів, а також об’єктів
культурно�масового, фізкуль�
турного і спортивного призна�
чення;

не допускати скорочення
галузевих пільг і соціальних га�
рантій, встановлених Галузевою
угодою та колективними дого�
ворами;

забезпечити зростання за�
робітної плати працівників за�
лізничного транспорту не ниж�
че, ніж в середньому по галузях
економіки України.

До ювілею
Новітня історія профспілки:
20 років у незалежній  Україні

•
Продовження. 

Початок у №№ 17—23 (580—586)
Завдяки активним діям Ради профспілки та всіх комітетів

профспілки у жовтні 1996 року Уряд прийняв рішення про збе�
реження галузевої медицини.

25 жовтня 1996
року відбувся 
ІІ з’їзд профспіл�
ки. Головою Ради
профспілки зно�
ву було обрано 
А.В. Чорномаза,
заступником –
В.С. Леська, го�
ловою Ревізійної
комісії – І.Ф. За�
дорожного.

На з’їзді прий�
нято Заяву і
Звернення до
Президента, Верховної Ради та Уряду України щодо державної
підтримки залізничного транспорту у зв’язку з намаганням орга�
нів державного управління передати навчальні заклади заліз�
ничного транспорту у підпорядкування Міністерства освіти
України.

З 16 серпня на сторінках газети «Магістраль» почав вихо�
дити «Вісник профспілки». Видання мало на меті оперативно
інформувати спілчан про роботу Ради профспілки, повідомляти
її позицію з актуальних питань, висвітлювати діяльність проф�
органів усіх рівнів.

1997 У СІМ'Ї МФТ. 
СТВОРЕННЯ ПРОФСЕКЦІЙ

У січні президія Ради профспілки звернулася до Президента,
Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з проханням за�
хистити соціальні здобутки залізничників, а також прийняла рі�
шення щодо вступу в колективний трудовий спір з Мінтрансом і
Укрзалізницею з приводу несвоєчасної виплати зарплати.
Профспілка виступила з вимогою погасити заборгованість у
встановлений строк, щоб після цього розпочати роботу з підви�
щення тарифних ставок і окладів. Під час Конгресу МКПЗ проф�
спілки інших країн висловили солідарну підтримку Раді проф�
спілки у трудовому спорі.

У зв’язку з намірами Уряду України істотно обмежити або лік�
відувати традиційні соціальні галузеві пільги, президія Ради
профспілки виступила із Заявою, у якій Кабінету Міністрів було
запропоновано відкликати з парламенту проекти змін до зако�
нодавчих актів стосовно скасування соціальних пільг залізнич�
ників.

При розгляді ходу виконання Програми зайнятості працівни�
ків залізничного транспорту України і завдань комітетів проф�
спілки щодо збереження кадрового потенціалу галузі було від�
значено, що їх в цілому виконано. Водночас президія Ради
профспілки вимагала від Укрзалізниці завершити роботу із ви�
значення нормативної чисельності працюючих у підрозділах і
привести у відповідність до реалій сьогодення технологію пере�
візного процесу.

Стан оплати праці залізничників був домінуючим питанням на
засіданні президії у червні. Прийнято рішення заслухати звіти
начальників Південно�Західної, Львівської, Одеської, Придніп�
ровської залізниць, які не використовували у повній мірі мож�
ливості для погашення заборгованості із зарплати. Керівництву
Укрзалізниці запропоновано звільнити з посади начальника Го�
ловної медичної служби у зв’язку з порушенням ним законодав�
ства у питаннях своєчасності виплати заробітної плати медич�
ним працівникам.

Президія Ради профспілки погодилася з рішенням примирної
комісії Мінтрансу, Укрзалізниці і Ради профспілки щодо пога�
шення заборгованості з зарплати залізничникам до 1 вересня
1997 року і погодила графік Укрзалізниці щодо погашення за�
боргованості працівникам соціальної сфери.

Розроблено і затверджено Систему навчання профспілкових
кадрів і профактиву як програмний документ для проф�
органів усіх рівнів.

У зв’язку зі змінами у структурі управління залізнич�
ним транспортом, скасуванням відділків залізниць на
Південній залізниці, президія Ради профспілки ухвали�
ла рішення про створення територіальних відділів дор�
профсожів замість територіальних організацій. Затвер�
джено Примірне положення про територіальні відділи
дорпрофсожу.

Затверджено Систему інформаційного забезпечення
діяльності профспілки як один із пріоритетних напрямів
роботи профспілкових організацій.

На засіданні Виконавчого комітету Міжнародної фе�
дерації транспортників (МФТ), що проходив у жовтні,
галузеву профспілку прийнято до її членів. МФТ висло�
вила підтримку Раді профспілки у трудовому спорі та
рекомендувала Укрзалізниці терміново виплатити пра�
цівникам заборгованість із зарплати.

18 жовтня було підписано Генеральну угоду між Уря�
дом та профспілками України...
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ОЗПОРЯДЖЕННЯМ Кабінету Міністрів
України від 16.11.2011 р., № 1191�р перед�

бачено передати до 1 січня 2012 року на�
вчальні заклади залізничного транспорту до
сфери управління Міністерства освіти і на�
уки, молоді та спорту.

Позицію Ради профспілки з цього приво�
ду неодноразово було висловлено у звер�
неннях на адресу керівництва Уряду, зокре�
ма, в листах від 22.12.2010 р., № 590/03,
29.11.2011 р., № 717/03, проте її не було взято
до уваги.

Сьогодні у підпорядкуванні Міністерства
інфраструктури України перебувають три
вищі навчальні заклади залізничного транс�
порту ІІІ�ІV рівнів акредитації та 14 закладів 
І�ІІ рівнів акредитації, які складають систему
підготовки кадрів для галузі. До складу ви�
щих навчальних закладів входять науково�
дослідні лабораторії, центри сертифікації,
які знаходяться на балансі залізниць і вико�
ристовуються спільно з навчальними закла�
дами для підготовки кадрів.

Галузеві навчальні заклади працюють у
тісному контакті із залізницями, оперативно
коригують навчальні програми з урахуван�
ням потреб виробництва. Студенти прохо�

дять практику на робочих місцях залізниць і
за період навчання практично вживаються у
ритм життя залізничного транспорту.

Підпорядкованість вищих навчальних за�
кладів залізничного транспорту Міністерству
інфраструктури створює умови для їх діяль�
ності в єдиному із залізницями нормативно�
правовому полі, врахування специфіки ді�
яльності залізничного транспорту та забезпе�
чення необхідного рівня професійної підго�
товки персоналу.

Процес перевезень залізничним транс�
портом пов’язаний з високим ризиком мате�
ріальних збитків і людських втрат, що вису�
ває підвищені вимоги до підготовки кадрів
для галузі. Існуюча нині система підготовки
кадрів для залізничного транспорту як сфери
діяльності підвищеного ризику є оптималь�
ною і відповідає потребам безпеки переве�
зень.

Доцільність функціонування єдиної не�
розривної системи «навчальні заклади – ви�
робництво» підтверджується багаторічним
досвідом роботи залізниць як в Україні, так і
в багатьох розвинених країнах світу, зокре�
ма Євросоюзу (Німеччини, Франції, Іспанії).

Постановою Кабінету Міністрів України

від 26.10.2011 р., № 1106 затверджено Дер�
жавну цільову програму реформування за�
лізничного транспорту у новій редакції. За�
вдання і заходи з виконання цієї програми
передбачають збереження у структурі
суб’єктів залізничного транспорту «вищих і
професійно�технічних навчальних закла�
дів».

Звертаємо увагу Кабінету Міністрів Украї�
ни, що при підготовці МОНмолодьспорту рі�
шення про перепідпорядкування галузевих
навчальних закладів залізничного транспор�
ту не враховано думку Мінінфраструктури,
Укрзалізниці та профспілки, навчальних за�
кладів, проігноровано такий важливий ас�
пект, як позбавлення викладачів та студентів
низки пільг та соціальних гарантій за Галузе�
вою угодою, що призведе до соціальної на�
пруги в колективах працівників та студентів,
викличе хвилю обурення молоді та невдово�
лення владою.

Виходячи із викладеного, делегати VІ з’їз�
ду профспілки залізничників і транспортних
будівельників України наполягають на збе�
реженні у сфері управління Міністерства інф�
раструктури вищих навчальних закладів за�
лізничного транспорту.

В кулуарах з’їзду: 
перший віце�прем’єр Уряду В.ДУРДИНЕЦЬ, 

голова Ради профспілки А.ЧОРНОМАЗ

Про реформування залізничного транспорту

Звернення VI з'їзду профспілки
VІ з’їзд профспілки залізничників і транспортних будівель�
ників України ухвалив низку звернень до керівництва дер�
жави, Уряду, профільного міністерства та Укрзалізниці що�
до гострих питань, які виникли у галузі.

М
И, ДЕЛЕГАТИ VІ з’їзду
профспілки залізничників і

транспортних будівельників
України, звертаємося до Прези�
дента України Віктора Федоро�
вича Януковича з метою пере�
несення святкування професій�
ного свята – Дня залізничника
на першу неділю серпня.

Враховуючи значний внесок
залізниць у розвиток народно�
го господарства, Центральний
виконавчий комітет СРСР у
1936 році вперше встановив
професійне свято працівників
сталевих магістралей – День
залізничника, який відзначав�
ся щорічно в першу неділю
серпня. Донині залізничники
відзначають свято в цей день в
переважній більшості країн
СНД.

Після створення незалежної
України Указом Президента Ле�
оніда Кравчука від 15.07.1993 р.
дата святкування Дня залізнич�
ника залишилася незмінною.
Таким чином, залізничники
традиційно відзначали своє

професійне свято у першу неді�
лю серпня.

Указом Президента України
Леоніда Кучми від 11.12.2002 р.
День залізничника було пере�
несено на 4 листопада. Ця дата
була приурочена до дня при�
буття 4 листопада 1861 року до
Львова першого пасажирсько�
го поїзда з Відня.

Значна частина залізнични�
ків не погодилася з перенесен�
ням дати Дня залізничника і
продовжувала відзначати своє
професійне свято по�старому,
тобто в першу неділю серпня.
У ці дні у галузі підбиваються
підсумки роботи за перше пів�
річчя, проводиться вшануван�
ня передовиків виробництва,
організовуються культурно�
масові та спортивні заходи.
Переважно такі заходи прово�
дяться на стадіонах, спортив�
них майданчиках, у парках,
відкритих місцях, що сприяє
підвищенню їх масовості та
урочистості.

Останнім часом питання пе�

ренесення професійного свята
залізничників стало темою об�
говорення в трудових колекти�
вах залізниць. Працівники До�
нецької, Одеської, Придніп�
ровської, Південної, Південно�
Західної та
Л ь в і в с ь к о ї
залізниць ви�
магають від�
новлення да�
ти святкуван�
ня Дня заліз�
ничника у
першу неділю
серпня.

Враховую�
чи викладене
і представля�
ючи інтереси
трудових ко�
лективів за�
лізниць, під�
приємств і
організацій
галузі, деле�
гати VІ з’їзду
профспілки
залізничників

і транспортних будівельників
України наполегливо просять
Вас, шановний Вікторе Федо�
ровичу, прийняти рішення про
перенесення Дня залізничника
на першу неділю серпня.

Про збереження у підпорядкуванні Мінінфраструктури навчальних закладів залізничного транспорту

Про перенесення Дня залізничника

Середня  
заробітна плата
працівників (грн.)

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста�
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи: з 1 грудня п. р. — 1004 грн.

Індекс споживчих цін у листопаді —
100,1 %,  з початку року — 104,4 %.

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

Відділ економічної роботи, організації 
праці і заробітної плати Ради профспілкиСтор. 3

ФФооттоо  ООллееккссііяя  ББООЧЧААРРООВВАА

Залізничний транспорт 3515,9 3256,1

Транспорт у цілому 3197,0 3110,0
Промисловість 3204,0 3083,0

В галузях народного 
господарства 2727,0 2598,0

листопад З початку
2011 р.
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ТКАЧОВ В.М. – Голова профспілки,
СІНЧАК М.Г. – перший заступник Голови

профспілки,
ЛЕСЬКО В.С. – заступник Голови профспілки;

від дорожньої профорганізації 
Донецької залізниці

БЕССАРАБОВ Л.П. – голова Красноли�
манської територіальної профорганізації,

БУБНЯК В.М. – голова дорожньої профор�
ганізації,

ГЛАДКА А.О. – голова профорганізації
Слов’янської дистанції електропостачання,

ГОРБЕЛЬОВА Л.А. – заступник голови Лу�
ганської територіальної профорганізації,

ДОВГОПОЛЬСЬКА Г.В. – економіст ко�
мерційного відділу Ясинуватської дирекції
залізничних перевезень, голова молодіжної
ради Ясинуватської територіальної проф�
організації,

КАЧУР Ю.І. – голова Ясинуватської терито�
ріальної профорганізації,

ПЛЕШАКОВ В.О. – машиніст, голова цехо�
вої профорганізації локомотивного депо Де�
бальцеве�Сортувальне,

ТІТОВА Н.І. – голова профорганізації ва�
гонного депо Донецьк,

ЧІРАХ Л.В. – голова профорганізації до�
рожньої клінічної лікарні станції Донецьк,

ШАПОВАЛОВ О.В. – голова Дебаль�
цевської територіальної профорганіза�
ції;

від дорожньої профорганізації 
Львівської залізниці

АФТАНАС Я.Д. – голова Ужгородської те�
риторіальної профорганізації,

ГРИЦАК Б.Й.– голова Івано�Франківської
територіальної профорганізації,

КОРОЛЬКОВ А.А.– спеціаліст організацій�
но�кадрового відділу дорпрофсожу Львівсь�
кої залізниці, голова молодіжної ради до�
рожньої профорганізації,

МАТКОВСЬКА М.Р. – бухгалтер, голова
профорганізації колійної машинної станції
№ 124 м. Чернівці,

МАЦІЙОВСЬКИЙ І.О. – голова об’єднаної
профорганізації Львівської дирекції заліз�
ничних перевезень,

МОРДА Р.І. – голова профорганізації мо�
торвагонного депо Львів,

ПОМАЗАНКО М.С. – голова профорганіза�
ції вагонного депо Здолбунів,

ПРОТАЩУК А.В.– голова Рівненської тери�
торіальної профорганізації,

СЕНИШИН А.А.– голова дорожньої проф�
організації,

ЯКИМ А.І. – помічник начальника з кадрів,
голова профорганізації Самбірської дистанції
колії;

від Одеської дорожньої 
профорганізації

БОНДАРЕНКО О.Д. – голова Знам’янської
територіальної профорганізації,

ЗАДОРОЖЧЕНКО Н.С. – голова профорга�
нізації Херсонської дистанції колії,

КОНДЯ С.В. – голова Херсонської терито�
ріальної профорганізації,

КРИЧКІН І.Г. – слюсар вагонного депо Оде�
са�Застава�1, голова молодіжної ради дорож�
ньої профорганізації,

МОТУЗЕНКО В.Г – голова Шевченківської
територіальної профорганізації,

ОМЕЛЮТА Л.О. – голова профорганізації
Одеської дистанції сигналізації та зв’язку,

ПЕТРИК О.Г. – голова об’єднаної профоргані�
зації Одеської дирекції залізничних перевезень,

ПРОКОПЕНКО А.Г. – голова дорожньої
профорганізації,

СКИБА В.А. – голова профорганізації локо�
мотивного депо Одеса�Застава�1,

СОЛОВЙОВ І.М. – перший заступник голо�
ви дорожньої профорганізації;

від дорожньої профорганізації
Південної залізниці

БАРАБАШ О.І. – голова профорганізації
локомотивного депо Основа,

БЄЛЬСЬКА М.І. – голова Сумської терито�
ріальної профорганізації,

ЗАЛОЗНИХ В.А. – голова дорожньої проф�
організації,

КРАВЧЕНКО Л.М. – голова профорганіза�
ції Харківської вагонної дільниці № 1,

ЛУК’ЯНЧЕНКО Н.В. – голова профорганіза�
ції вокзалу Харків�Пасажирський,

МАСЛАК М.Ю. – голова Полтавської тери�
торіальної профорганізації,

ПОЛЯКОВ Ю.В. – голова Куп’янської тери�
торіальної профорганізації,

СКИБА Н.В. – голова профорганізації Хар�
ківської дистанції колії,

СУДАРСЬКИЙ В.М. – голова профоргані�
зації Української державної академії заліз�
ничного транспорту,

СУХОМЛИН З.Д. – голова об’єднаної
профорганізації служби будівельно�монтаж�
них робіт та цивільних споруд;

від дорожньої профорганізації 
Південно�Західної залізниці

АНДРУШКОВ Ю.С. – голова Жмеринської
територіальної профорганізації,

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ А.А. – голова Козятинсь�
кої територіальної профорганізації,

ДЗЮБЕНКО В.І. – голова профорганізації
локомотивного депо Козятин,

ЖИЖКУН В.О. – голова об’єднаної проф�
організації ПАТ «Київметробуд»,

ЛОГОШНЯК О.М. – голова Київської тери�
торіальної профорганізації,

ЛОЗКО О.М. – голова Коростенської тери�
торіальної профорганізації,

МИХАЙЛИК О.О. – голова профорганіза�
ції вагонного депо Дарниця,

ОВСІЄНКО А.В. – технічний інспектор праці
Ради профспілки на Південно�Західній заліз�
ниці, голова молодіжної ради дорожньої
профорганізації,

ФУРСА А.О. – голова дорожньої профор�
ганізації,

ШМАГЛІЙ В.О. – голова Конотопської те�
риторіальної профорганізації;

від дорожньої профорганізації 
Придніпровської залізниці

БУКРЕЄВ О.В. – голова дорожньої профор�
ганізації,

БУКША Ю.М. – голова профорганізації ва�
гонного депо Мудрьона,

ГОРДА Ю.Г. – старший електромеханік, го�
лова профорганізації Мелітопольської ди�
станції сигналізації та зв’язку,

ГОРДЄЄВА Г.М. – начальник відділу статис�
тики, голова профорганізації Кримської ди�
рекції залізничних перевезень,

ЖЕЛІЗНЯК К.М. – голова профорганізації
Дніпропетровського пасажирського вагонно�
го депо,

КАЛІБЕРДА А.О. – голова Запорізької тери�
торіальної профорганізації,

МОРОЗ О.В. – голова профорганізації сту�
дентів Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту,

НЕСТЕРЕНКО А.Ф. – голова Криворізької
територіальної профорганізації,

ТЕРЕЩЕНКО В.І. – голова Дніпропетровсь�
кої територіальної профорганізації,

ЧУРСІН В.Є. – голова Кримської територі�
альної профорганізації;

від профорганізації метрополітенів
МОЗОЛЕВИЧ О.Л. – голова профорганіза�

ції метрополітенів;
від об’єднаної профорганізації 

управління промислових підприємств
ТІТОВ М.Ф. – голова об’єднаної профорга�

нізації управління промислових підприємств
Державної адміністрації залізничного транс�
порту України;

від профорганізації Українського
державного центру залізничних
рефрижераторних перевезень 

«Укррефтранс»
ШУЛЬГА В.В. – голова профорганізації

УДЦЗРП «Укррефтранс»;
від профорганізації ПАТ «Київський

електровагоноремонтний завод»
ЧЕМЕРИС В.О. – голова профорганізації

ПАТ «Київський електровагоноремонтний
завод».

ТКАЧОВ В.М.– Голова профспілки,
СІНЧАК М.Г. – перший заступник Голови

профспілки,
ЛЕСЬКО В.С. – заступник Голови проф�

спілки,
БУБНЯК В.М. – голова дорожньої профор�

ганізації Донецької залізниці,
ШАПОВАЛОВ О.В. – голова Дебальцевсь�

кої територіальної профорганізації,
МОРДА Р.І. – голова профорганізації мо�

торвагонного депо Львів Львівської заліз�
ниці,

СЕНИШИН А.А. – голова дорожньої проф�
організації Львівської залізниці,

КОНДЯ С.В. — голова Херсонської терито�
ріальної профорганізації,

ПРОКОПЕНКО А.Г. – голова Одеської до�
рожньої профорганізації,

БАРАБАШ О.І. – голова профорганізації
локомотивного депо Основа,

ЗАЛОЗНИХ В.А. – голова дорожньої проф�
організації Південної залізниці,

ЛОГОШНЯК О.М. – голова Київської тери�
торіальної профорганізації,

ФУРСА А.О. – голова дорожньої профор�
ганізації Південно�Західної залізниці,

БУКРЕЄВ О.В. – голова дорожньої профор�
ганізації Придніпровської залізниці,

КАЛІБЕРДА А.О. – голова Запорізької тери�
торіальної профорганізації.

До ювілею
Новітня історія профспілки:
20 років у незалежній  Україні

•

Далі буде

Продовження. 
Початок у № 17(580)* 16 вересня п. р.  та на стор. 2.

Н
А ЗАСІДАННІ Ради профспілки 27 листопада 1997 року
прийнято рішення і надіслано відповідні листи до керів�

ництва держави та Укрзалізниці про початок підготовки до
страйку у випадку відмови погасити заборгованість і підвищи�
ти зарплату залізничникам.

Рада профспілки підтримала Концепцію реструктуризації
залізничного транспорту, висловивши вимоги щодо розроб�
ки Укрзалізницею і погодження з профспілкою нових показ�
ників нормативної чисельності у всіх галузях, скорочення
працівників природним шляхом і забезпечення їх переквалі�
фікації та навчання, а також переміщення в споріднені під�
приємства.

У Раді профспілки з метою більш диференційованого ви�
вчення і представництва трудових інтересів працівників було
створено професійні секції працівників за галузевою ознакою.
Відбулися їх перші засідання. 

У грудні президія Ради профспілки прийняла рішення про
необхідність активної участі у виборах народних депутатів
Верховної Ради України і депутатів місцевих рад у всіх одно�
мандатних округах.

Завдяки рішучій позиції Ради профспілки заробітну плату з
грудня 1997 року підвищено на 20 %. У зв’язку з цим припине�
но трудовий спір і скасовано заплановану попереджувальну
акцію.

1998 ЗБЕРЕЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ
МЕДИЦИНИ І СОЦСТРАХУ

У зв’язку з намаганнями ліквідувати відомчу медицину Ра�
дою профспілки на адресу державних структур України на�
правлено протести, які активно підтримали профспілкові ор�
ганізації галузі. В результаті Урядом України прийнято рішен�
ня про збереження медичних установ у структурі залізниць.

Залізничники взяли участь у Всеукраїнській акції протесту
профспілок у зв’язку з порушенням конституційних прав тру�
дівників, падінням життєвого рівня, зростання безробіття то�
що. Метою акцій, що пройшли у багатьох містах України, бу�
ло привернення уваги державної влади, органів самовряду�
вання та роботодавців до найгостріших соціально�економіч�
них проблем у суспільстві. На вимоги учасників акції протесту
Главою держави надано відповідні розпорядження щодо пер�
шочергового розв’язання актуальних проблем.

Започатковано проведення огляду�конкурсу на краще ви�
світлення роботи профорганізацій у ЗМІ. До участі запрошено
дорожні газети, вісники дорпрофсожів та інші друковані ви�
дання. Запроваджено премії переможцям. Підсумки конкурсу
підбито у лютому 1999 року.

Для управління медичними закладами Укрзалізниці на ме�
дичну службу Південно�Західної залізниці було покладено
функції Головної медичної служби Укрзалізниці, у результаті
чого вона втратила можливість ефективно займатися медич�
ними установами магістралі і не зуміла у повній мірі координу�
вати діяльність лікарських служб інших залізниць. Президія
Ради профспілки висловила недовіру начальнику Головної
медичної служби Укрзалізниці, визнала незадовільною робо�

ту цієї служби щодо медичного обслуговування заліз�
ничників та соціального захисту медпрацівників. Тому
наказом Укрзалізниці Головну лікарську службу лікві�
довано і передбачено створення підрозділу, який ко�
ординуватиме діяльність лікарських служб залізниць
України.

На залізницях розпочалося приведення контингенту
працівників у відповідність до виконуваного обсягу
робіт. Голова Ради профспілки звернувся до заступни�
ка Міністра транспорту – Генерального директора
Укрзалізниці з пропозицією призупинити вказівку з
вивільнення контингенту працівників основної діяль�
ності до того часу, як буде розроблено нормативи чи�
сельності. І лише після їх узгодження з профспілкою у
встановленому порядку розглядати це питання по гос�
подарствах залізниць. Президія Ради профспілки
ухвалила постанову, в якій керівникам залізниць за�
пропоновано вжити додаткових заходів для перепід�
готовки і працевлаштування працівників, звільнених
за скороченням штату, обмежити прийом працівників
«зі сторони», надавши пріоритетне право на працев�
лаштування вивільненим залізничникам...Ф
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Засідання професійної секції працівників 
вагонного господарства

VI  з’їзд підтвердив повноваження нового складу центральних виборних органів профспілки:

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

СЕМАК С.А.– завідувач фінансового відді�
лу дорпрофсожу Львівської залізниці, голова
Ревізійної комісії профспілки,

ЧАДОВИЧ І.В. – заступник завідувача фі�
нансового відділу дорпрофсожу Придніп�

ровської залізниці, заступник голови Ревко�
місії профспілки,

БАБАРИКА М.А.– голова профорганізації
управління Південної залізниці,

ЗАДОРОЖНИЙ І.Ф. – завідувач фінансово�

го відділу Одеського дорпрофсожу,
ТИХА С.В.  – завідувач фінансового відділу

дорпрофсожу Південно�Західної залізниці,
ХОЛОША Т.Л. – голова профорганізації

вокзалу Донецьк Донецької залізниці.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПРОФСПІЛКИ

Міжнародна співпраця• Країни різні, проблеми � схожі

У
НЬОМУ взяли участь керівники галузевих профспілок Азербай�
джану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви,

Молдови, Росії. Україну представляв Голова ФПТУ, Голова профспіл�
ки В.Ткачов.

На засіданні було проаналізовано поточну ситуацію в діяльності
МКПЗ, особливості роботи членських організацій, соціально�еконо�
мічне становище трудівників галузі різних країн і пов’язані з цим дії
профспілок. Розглянуто також питання необхідності і шляхів форму�
вання профспілками МКПЗ ринкових форм додаткового захисту в
умовах реформування галузі.

Сучасні тенденції кидають виклик профспілковому руху, перевіря�
ють його солідарність і міцність, зазначено на засіданні. Зокрема, це
стосується намагань послабити вплив профспілок на процеси, що від�
буваються у галузі під час реформування, особливо під час зміни влас�

ника. В результаті
виникає ризик лікві�
дації чи скорочення
соціальних пільг та
гарантій, вивіль�
нення працівників,
обмеження їх прав,
у тому числі – на
профспілкове член�
ство.

Тому завдання
профспілок – усіма
можливими засо�
бами домагатися збереження робочих місць, трудових прав і соціаль�
но�економічних інтересів працівників, забезпечення колдоговірного
процесу на підприємствах, що створюються. Це можливо за умови єд�
ності і солідарності профорганізацій галузі. Інф. «ВІСНИКА»

40�ве засідання Ради Міжнародної Конфедерації профспі�
лок залізничників і транспортних будівельників відбулося
16 грудня п. р. у Києві.

Генеральний секретар МКПЗ Г.КОСОЛАПОВ,
Голова Конфедерації, Голова Роспрофжела

М.НІКІФОРОВ, Голова ФПТУ, Голова профспілки
В.ТКАЧОВ

РАДА ПРОФСПІЛКИ 
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Охорона праці• Підготовка до нового сезону

В
ИСТАВКУ відвідали на�
чальник Головного уп�

равління планування та конт�
ролю за закупівлями матері�
ально�технічних ресурсів
Укрзалізниці Т.Святокум (на
знімку — ліворуч), заступник
начальника Главку охорони і
організації праці Укрзалізниці
В.Сусленко (на знімку —
другий праворуч), представ�
ники ДП «Укрзалізничпостач»
та відділів главків, які ознайо�
милися з представленою про�
дукцією з метою розгляду
можливості співпраці з вироб�
никами у 2012 році.

Головний технічний інс�
пектор праці Ради профспіл�
ки В.Дорошенко наголосив
на необхідності вчасного по�
стачання спецвзуття на заліз�
ниці та поцікавився наявністю
у виробників жіночих розмі�

рів і моделей. Саме ці
проблеми залишаються
головними причинами
занепокоєння Ради
профспілки, технічних ін�
спекторів праці Ради
профспілки на залізни�
цях, а також відповідних
комісій профкомів струк�
турних підрозділів протя�
гом останніх років. У низ�
ці випадків виникали
претензії до якості спецв�
зуття, тому В.Дорошенко за�
питав у тих постачальників,
які вже працювали із залізни�
цями, про факти і причини
рекламацій, а також реакцію
на них виробників. Останні
повідомили, що кількість
претензій до них невелика,
виникають вони через ви�
падкові та незначні недоліки.
За словами постачальників,

усі рекламації одразу задо�
вольняються. Вони також за�
явили про готовність забез�
печити потреби залізниць у
жіночому спецвзутті за умови
надходження відповідного
замовлення від Укрзалізниці.

Зважаючи на це, профспіл�
кові працівники й активісти на
місцях мають уважно стежити
за тим, аби у замовленнях

структурних підрозділів зазна�
чалася потрібна кількість жі�
ночого спецвзуття й обов’яз�
ково вказувалися необхідні
розміри. Також необхідно ко�
місійно фіксувати всі випадки
надходження бракованого та
неякісного спецвзуття.

Олена РОМАНОВА,
провідний фахівець відділу  

інформації Ради профспілки

Українські виробники спецвзуття продемонструва�
ли продукцію, яку вони пропонують залізнични�
кам, на спеціальній виставці, організованій Дер�
жавним підприємством матеріально�технічного
забезпечення залізничного транспорту «Укрзаліз�
ничпостач» 14 грудня п. р.

Головний технічний інспектор праці Ради профспілки
В.ДОРОШЕНКО (праворуч) поділився з виробниками своїми

зауваженнями, а також попередив про необхідність вчасного
постачання спецвзуття на залізниці. 

Відповідає правовий інспектор праці 
Ради профспілки, секретар ПНПФ 
«Магістраль» Марина АБРАМОВА

Які умови початку діяльності
недержавного пенсійного 
фонду?

– Засновники пенсійного фонду зо�
бов’язані протягом трьох місяців з дня
реєстрації пенсійного фонду сформувати
склад ради фонду відповідно до чинного
законодавства. Рада фонду повинна
укласти договори про адміністрування
пенсійного фонду з адміністратором,
який має ліцензію на провадження діяль�
ності з адміністрування пенсійних фон�
дів, компанією з управління активами
або іншою особою, яка отримала ліцен�
зію Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження діяль�
ності з управління активами, а також зі
зберігачем пенсійного фонду.

Укладення пенсійних контрактів та от�

римання пенсійних внесків на рахунок
пенсійного фонду до виконання вказа�
них вимог забороняється.

Хто контролює діяльність
фонду (збереження коштів
учасника)?

– Перший рівень контролю забезпечу�
ється державою через Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державну комісію з цінних паперів та фон�
дового рику, Національний банк України.

Другий рівень контролю реалізується
Радою недержавного пенсійного фонду,
через контроль Адміністратора, Компанії
з управління активами та Зберігача.

Третій рівень контролю здійснюється
на професійному рівні. Такий контроль
здійснює банківська установа, яка є Збе�
рігачем недержавного пенсійного фон�
ду, та Аудитор пенсійного фонду.

Четвертий рівень контролю забезпе�
чують Адміністратор пенсійного фонду та

Компанія з управління активами. Цей
контроль є внутрішнім, але повсякден�
ним і повсякчасним.

П’ятий рівень контролю – це конт�
роль, який здійснюється безпосередньо
вкладниками й учасниками відповідно
до законодавства та умов пенсійного
контракту або договору про виплату пен�
сій на визначений строк.

Які пенсії виплачує 
недержавний пенсійний 
фонд?

– Недержавний пенсійний фонд здійс�
нює такі види пенсійних виплат:

пенсія на визначений строк;
одноразова пенсійна виплата.

Пенсія на визначений строк здійсню�
ється адміністратором фонду після до�
сягнення учасником фонду пенсійного
віку, визначеного відповідно до пенсій�
ного контракту та заяви учасника пенсій�
ного фонду.

Одноразова пенсійна виплата здійс�
нюється адміністратором фонду на ви�
могу учасника фонду або у разі:

медично підтвердженого критично�
го стану здоров’я (онкозахворювання,
інсульт тощо) або настання інвалідності
учасника фонду;

коли сума належних учаснику фон�
ду пенсійних коштів на дату настання
пенсійного віку учасника фонду не дося�
гає мінімального розміру суми пенсійних
накопичень, встановленого Державною
комісією з регулювання ринків фінансо�
вих послуг України;

виїзду учасника фонду на постійне
проживання за межі України;

смерті учасника фонду (виплачуєть�
ся спадкоємцям).

Також учасник недержавного пенсій�
ного фонду має право на отримання до�
вічної пенсії. Довічна пенсія виплачуєть�
ся учаснику пенсійного фонду страховою
організацією, з якою він уклав договір
страхування довічної пенсії з урахуван�
ням вимог законодавства України та
пенсійного контракту, за рахунок коштів,
перерахованих страховій організації з
пенсійного фонду.

Все про Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль»

???? ????
????

«ВІСНИК» продовжує публікувати відповіді на найбільш поширені запитання
читачів щодо альтернативного пенсійного забезпечення, зокрема, діяльності
Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль».
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упорству председателя профорга�
низации Иловайского строитель�
но�монтажного эксплуатационно�
го управления Донецкой желез�
ной дороги С.Лащеновой, работ�
нице СМЭУ, усыновившей ребен�
ка до 3 лет, было выплачено бо�
лее 9 тыс. грн. одноразовой мате�
риальной помощи, предусмот�
ренной дорожным коллективным
договором», – сообщил замести�
тель председателя Иловайской
территориальной профорганиза�
ции Александр СВАРНИК.

«После вмешательства профко�
ма Дебальцевского строительно�
монтажного эксплуатационного
управления отменены два приказа
о привлечении пяти работников к
дисциплинарной ответственности,
такой же приказ относительно од�
ного работника отменен на путе�
вом ремонтно�механическом заво�
де Дебальцево», – сообщила за�
меститель председателя Дебаль�
цевской территориальной профор�
ганизации Татьяна НИФОНТОВА.

Профсоюз помог

C
ПЕРВЫХ же дней но�
вый председатель с го�

ловой окунулся в профсо�
юзную жизнь. У кого�то из
коллег учился, перенимал
опыт, кого�то неустанно
расспрашивал… Вот так и
выстроил свою работу с
членами профсоюза, ста�
раясь учитывать интересы
каждого.

Надежным подспорьем
лидеру стали профактивис�
ты, потому работа давала
результат. Приоритетные
направления деятельности
профкома – охрана труда,
улучшение условий работы
и производственного быта.
Так, отремонтированы ду�

шевые помещения на ПТО
станции Должанская, са�
нитарно�бытовые поме�
щения, комнаты приема
пищи в основном депо по
станции Щетово, на ПТО
станции Штеровка и дру�
гих участках.

Проводятся занятия с об�
щественными инспектора�
ми и членами комиссии по
охране труда, чтобы они
могли дать ответ на любой
вопрос.

Под постоянным контро�
лем – соблюдение льгот и
гарантий, предусмотрен�
ных колдоговором. Без
внимания не остается ни
один человек... Когда двум
работникам потребова�
лись дорогостоящие опе�
рации на сердце – проф�
ком не только предоставил
свою помощь, но и совмес�
тно с руководством депо
ходатайствовал перед ру�

ководством дороги об ока�
зании им материальной
помощи.

Налажен и досуг вагон�
ников: организовываются
экскурсии выходного дня в
Святогорскую лавру, соле�
вую шахту, музей казачест�
ва... Команда деповских
легкоатлетов заняла второе
общекомандное место по
службе вагонного хозяйст�
ва, а в 2009 и 2011 годах
сборная депо завоевала
общекомандное «серебро»
среди предприятий вагон�
ного хозяйства дороги.

Во время отчетно�вы�
борной кампании члены
профсоюза вновь довери�
ли защиту своих прав и ин�
тересов проверенному ли�
деру.

Виктория ЩЕРБАТЫХ,
ведущий специалист

Дебальцевского 
теркома профсоюза

Сильный лидер — сильная профорганизация•

До зустрічі у новому році, шановні читачі!

Учитывая интересы каждого...
Коллектив вагонного депо Щетово Донецкой
магистрали впервые избрал председателем сво�
ей профорганизации молодого и принципиаль�
ного В.Савченко в 2006�м. И им ни разу об этом
не пришлось пожалеть.

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

Каникулы в
«Сосновом»

Н
ОВЫЙ ГОД и Рождество 150 де�
тей работников Донецкой ма�

гистрали встретят в санатории�про�
филактории «Сосновый», располо�
женном в живописном сосновом ле�
су Луганской области, вдалеке от
промышленных предприятий.

Девчонки и мальчишки, которые
часто болеют, состоят на диспансер�
ном учете, дети из многодетных се�
мей железнодорожников отправятся
накануне праздников в сопровожде�
нии взрослых, медработников уже
традиционным маршрутом из До�
нецка до санатория�профилактория,
по пути принимая в электропоезд
ребят из Иловайска, Дебальцево,
Красного Лимана, Попасной и дру�
гих регионов.

Расходы по хозяйственному со�
держанию санатория�профилакто�
рия взяла на себя Донецкая желез�
ная дорога, а дорпрофсож выделил
на оздоровление детей 109 тыс. грн.

Свежий сосновый воздух, хоро�
шая лечебная база, оздоровитель�
ные процедуры, внимательное и за�
ботливое отношение, подготовлен�
ный педагогический персонал сде�
лают отдых детей полезным и разно�
образным. Для ребят будут органи�

зованы дискотеки, конкурсы и спор�
тивные соревнования, и, конечно
же, их ждет встреча с Дедом Моро�
зом.

Людмила ЕВСТРАТОВА,
заведующая отделом социально�

бытовой и культурно�массовой
работы дорпрофсожа 
Донецкой магистрали

І знов завітав
Святий Миколай

В
ЖЕ МАЙЖЕ десять років дор�
профсож Львівської магістралі

дарує дітям залізничників з усіх ку�
точків Західної України можливість
відвідати Львів та побувати на виста�
ві до дня Святого Миколая.

Цьогорічні святкові дійства відбу�
валися в Пала�
ці залізнични�
ків протягом
тижня. «Дитя�
чі» потяги що�
дня привози�
ли до Львова
майже по
3 тисячі дітей,
а загалом каз�
кові вистави
відвідали по�
над 11 тисяч
дітлахів. У фо�
йє Палацу сто�
яли імпровізо�

вані хатинки, в яких діти отримували
подарунки від Святого Миколая.

Створювали свято усією залізни�
цею: до організації перевезень, суп�
роводження та харчування дітей до�
лучилися працівники дорпрофсожу
та фахівці галузевих служб, співро�
бітники транспортної міліції, медич�
ний персонал та працівники відом�
чої воєнізованої охорони.

Щасливі очі дітей, їхні усміхнені
обличчя та щирі слова подяки вкотре
запевнили нас, що докладені дорос�
лими зусилля не марні – малята щи�
ро радіють святу і щороку чекають
зустрічі зі Святим Миколаєм...

Артем КОРОЛЬКОВ,
спеціаліст дорпрофсожу 

Львівської залізниці

Малята з усієї Західної України з'їхалися до Львова 
на зустріч зі Святим Миколаєм
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