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ЯК ВІДОМО, 26 січня відбулася зу -
стріч Голови профспілки В.Буб -

няка, голів дорожніх профорганізацій:
Л.Бессара бова – Ли ман ської, І.Со -
ловйова – Одеської, Я.Афтанаса –
регіональної філії «Львівська заліз-
ниця, А.Король кова – Львівської
залізниці, В.Залозних – Південної
залізниці, О.Лозка – Південно-
Західної залізниці, О.Бук реєва – При -
дніпровської залізниці та голови
об’єднаної профорганізації філії «Па -
сажирська компанія» В.Кук си із очіль-
ником АТ «Укрзалізниця» В.Жма ком
за участі в. о. членів правління То ва -
риства І.Синякова та О.Перцовського.

На початку зустрічі Голова прав-
ління В.Жмак поінформував учасни-
ків про своє бачення щодо підписан-
ня нового Колдоговору АТ «Україн -
ська залізниця», перспектив покра-
щення показників роботи Товари -
ства в 2021 році та отримання чисто-
го прибутку у сумі 3,5 млрд грн.
Очільник Товариства запевнив проф -

 спілкову сторону, що відомчі оздо-
ровчі заклади не продаватимуться
та будуть готуватися до оздоровчої
кампанії поточного року залежно
від запроваджених карантинних
обмежень.

Під час спільного заходу обгово-
рювалися нагальні соціально-еко-
номічні проблеми, що сьогодні
вкрай обурюють трудові колективи
та спілчан. На пропозицію керівни-
цтва «Укр  залізниці» з боку проф-
спілкової сторони заздалегідь спря-
мовано інформацію щодо найваж-
ливіших тем для обговорення під
час зустрічі. Очіль ник «Укрзалізни -
ці» В.Жмак відповів на надіслані
напередодні запитання. 

На жаль, не було отримано конк-
ретних відповідей щодо вирішення
таких важливих питань, як підви-
щення тарифних ставок і посадових
окладів залізничників на 25%, ска-
сування неповного режиму роботи
для окремих категорій працівників,

а також з приводу реструктуризації
АТ «Укрза ліз ниця». 

Крім того, йшлося про вказівку
«Укрзалізниці» від 22.01.2021 р., 
№  Ц/3-87/27-21 про «тимчасове, до
окремої вказівки, стримання (від-
термінування) витрат на персонал у
частині необов’язкових виплат або
ви плат, які можливо відстрочити у
ча сі…». Профспілкова сторона ви сло -
вила категоричну незгоду з та ким рі -
шенням. З цього приводу Голова
проф спілки В.Бубняк 27 січня напра-
вив листа керівнику «Укр за лізниці»
В.Жмаку з вимогою негайного скасу-
вання зазначеної вказівки як такої,
що не відповідає законодавству.

Голова правління Товариства за -
пропо нував керівництву профспілки
провести чергову робочу зустріч 
5 лютого п. р. Тож сподіваємося, що
рух вперед таки триватиме у на -
прямку конструктивного вирішення
нагаль  них соціально-економічних
проблем.

ЗВАЖАЮЧИ на актуальність
проблеми та уникнення непо-

розумінь між сторонами соціаль-
ного діалогу на рівні регіональних
філій і філій (йдеться про вказівку
«Укрзалізниці» від 22.01.2021 р.,
№ Ц/3-87/27-21 про відтерміну-
вання витрат на персонал у части-
ні необов’язкових виплат…, що
обурила трудові колективи, про-
форганізації та всіх спілчан),
Голова профспілки В.Бубняк 
27 січня направив листа очільнику
Товариства В.Жмаку з вимогою
негайно скасувати зазначену
вказівку як таку, що не відпові-
дає законодавству України.

У зверненні наголошено, що, за
інформацією, яка надходить до
Ради профспілки від профорганів
усіх рівнів, керівництвом регіо-
нальних філій і філій Товариства
здійснюються спроби призупини-
ти окремі виплати за колективни-
ми договорами, що зумовлює
вкрай негативну реакцію у відпо-
відь та ще більше загострює 
соціальну напругу серед залізнич-
ників.

Профспілкова сторона висло-
вила категоричну незгоду із
зазначеною вказівкою, акценту-
вавши увагу на тому, що всі
виплати згідно з чинними
колективними договорами є
обов’язковими та не можуть
бути відтерміновані, призупи-
нені або стримані в односто-
ронньому порядку (зокрема,
матеріальна допомога на оздо-
ровлення, одноразові заохочен-
ня, інші виплати соціального
характеру – при народженні,
вступі до шлюбу, на поховання,
лікування тощо).

Профспілка розцінює непра-
вомірним п. 3 зазначеного
листа-вказівки, що зобов’язує
керівників забезпечити перегляд
встановлених працівникам
доплат за суміщення професій
(посад), розширення зони обслу-
говування або збільшення обсягу
робіт, виконання обов’язків тим-
часово відсутнього працівника
тощо. Подібна практика може
призвести до порушення техноло-
гічного процесу і поставити під
загрозу безпечне перевезення
вантажів і пасажирів, адже згідно
із ст. 31 КЗпП роботодавець не
має права вимагати від праців-
ника виконання роботи, не
обумовленої трудовим дого-
вором, без відповідної оплати.

У зверненні В.Бубняк наголосив
також, що питання щодо призупи-
нення окремих виплат за колдого-
ворами порушувалось під час
робочої зустрічі з керівництвом
профспілки 26 січня п. р., і Голова
правління запевнив присутніх у
тому, що зазначена вказівка
мала виключно рекомендацій-
ний характер для керівників
регіональних філій і філій, тобто
вона лише передбачала старт
переговорного процесу зі сторо-
нами соціального діалогу на міс-
цях. Проте жодних згадок про
рекомендаційний характер цього
листа та початок переговорів з
профспілковими органами не
зазначено.

Тож профспілка вимагає без-
умовного дотримання законо-
давства та норм чинних
Галузевої угоди та колдогово-
рів і очікує від адміністрації на
конкретну відповідь.

Наступу 
на соціальні гарантії спілчан –
рішуче та солідарне «Ні!»

Соціальний діалог: ЧИ Є ТОЧКИ ДОТИКУ?..

У ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ...

ДО УВАГИ!

ГОЛОВНИЙ правовий інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко 28 січня 2021 року спрямував подання про усунення

порушень законодавства України Голові правління АТ «Укр -
залізниця» В.Жмаку – скасування як неправомірного розпоря-
дження від 22.01.2021 р., № Ц/3-87/27-21 щодо відтермінування
виплат, передбачених чинними Галузевою угодою і колективними
договорами та віднесення цих виплат до категорії необов’язкових. 
У поданні:
1. З урахуванням вимог ст. 43 Конституції України, ст. ст. 14, 15, 22 ЗУ
«Про оплату праці», ст. 7 ЗУ «Про особливості утворення акціонерно-
го товариства залізничного транспорту загального користування», ч. 1
ст. 5 ЗУ «Про колективні договори і угоди»,  пунктів 2.3, 2.4 і 2.5
Галузевої угоди, п.1.9 Положення про оплату праці, затвердженого
наказом ПАТ «Укрзалізниця» від  22.12.2017 р., № 792 (із змінами і
доповненнями) скасувати у встановленому порядку розпоря-
дження від 22.01.2021 р., № Ц/3-87/27-21 як таке, що видане з
порушеннями Конституції України та чинного законодавства
України. 
2. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності у встановленому КЗпП України порядку виконавців, які
готували пропозиції та проєкт розпорядження Голові правління та
членам правління, за недбале ставлення до виконання своїх посадо-
вих обов’язків, що призвело до ескалації соціальної напруги в трудо-
вих колективах.

3. Про вжиті заходи поінформувати правову інспекцію праці Ради
профспілки у строки, встановлені ч. 9 ст. 21 ЗУ «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності». 

ПРО  ВАЖЛИВЕ

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій

26 січня і 5 лютого відбулися зу -
стрічі Го лови профспілки В.Буб -
 ня ка, голів дорожніх проф   ор га ні -
зацій та голови об’єднаної проф -
організації філії «Па са жир сь ка
компанія» із очільником АТ «Укр -
за ліз ниця» В.Жма  ком (стор. 1).
27 січня Голова профспілки
В.Буб няк направив листа ке рів -
нику «Укр залізниці» В.Жма ку з
вимогою негайного скасування
вказівки від 22.01.2021 р., № Ц/3-
87/27-21  як такої, що не від -
повідає законодавству (стор. 1).
28 січня головний правовий
інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вніс подання Го -
лові правління АТ «Укрза ліз ни -
ця» В.Жмаку (стор. 1).
28 січня і 4 лютого Голова
профспілки В.Бубняк брав участь
у засіданнях правління АТ «Укр -
залізниця».
29 січня і 9 лютого в режимі
онлайн проведено позачергові
засідання президії Ради проф-
спілки.
2 лютого проведено інформа-
ційний день профспілки: для
профактиву профорганізацій
прямого підпорядкування Раді
профспілки – очно, інші учасни-
ки додатково прослухали інфор-
мацію у другій половині дня – в
режимі онлайн.
5 лютого в режимі онлайн прове-
дено розширене засідання проф-
секції працівників локомотивного
господарства Ради профспілки. 
5 лютого відбулася нарада із
керівництвом філії «Центр оздо-
ровлення та відпочинку» АТ
«Укр залізниця».

ЯК АНОНСУВА-
ЛО СЯ, 5 лютого

відбулася зустріч Го -
лови профспілки
В.Буб няка, голів до -
рожніх профоргані-
зацій та голови
об’єднаної профор-
ганізації філії «Паса -
жирська компанія» з
Головою правління
АТ «Укрзалізниця»
В.Жмаком. Це вже
третій спільний захід з
моменту призначення
його на посаду. 

Напередодні, 2 люто-
го, лідер профспілки
запропонував очільнику
Товариства надати про-
позиції з боку адмініс-
трації щодо вирішення в
2021 році проблемних
питань, що порушува-
лися під час поперед-
ньої зустрічі минулого
тижня: насамперед –
про підвищення тариф-
них ставок і посадових
окладів, скасування не -
повного робочого тиж -
ня, скасування неправо-
мірного розпорядження
про відтермінування
витрат на персонал у
частині необов’язкових
виплат, передбачених
Галузевою угодою та
колдоговорами, пере-
гляду контрольних зав-
дань на 2021 рік з метою
недопущення скорочен-

ня працівників і вакан-
сій, за якими проводять-
ся доплати і надбавки за
розширення зони об -
слуговування або збіль-
шення обсягу виконува-
ної роботи.

Проте пропозиції що -
до цих  важливих і набо-
лілих  питань до проф-
спілки так і не надійшли.
Тому на засіданні прав-
ління АТ «Укр залізниця»
4 лютого В.Бубняк пере-
дав від профспілкової
сторони Голові правлін-
ня В.Жма ку на розгляд
проєкт Спільного рішен-
ня про взаєморозуміння,
в яко му були передбаче-
ні конкретні шляхи та
строки вирішення про-
блемних питань.  

На зустрічі В.Жмак
назвав цей проєкт уль-
тиматумом і запропону-
вав профспілковій сто-
роні розглянути розроб-
лену Товариством «До -
рожню карту подолання

соціально-економічних
наслідків для працівни-
ків АТ «Укр залізниця»,
спричинених встановле-
ним та подальшим про-
довженням на території
України карантину задля
запобігання поширенню
гострої респіраторної
хвороби COVID-19».
Однак у адміністрації в
цій карті не знайшлося
місця для проблемних
питань звичайних робіт-
ників.

Жодної конкретики.
Лише наміри… Тож про
який такий рух «по
вулиці з двостороннім
рухом» можна взагалі
говорити, або куди далі
рухатись?! 

В.Бубняк терміново
скликав позачергове
засідання президії Ради
профспілки на 9 лютого
для вирішення подаль-
ших кроків щодо актив-
них дій профспілки.

Спротиву бути!

Фото з офіційного Telegram-каналу Голови правління 

ПРЕЗИДІЯ Ради профспілки на засіданні 9 лютого п. р.
ухвалила відповідну постанову щодо активної фази

дій та рішення про проведення 17 лютого масової
акції протесту біля будівлі Уряду.
Затверджено вимоги до Кабінету Міністрів України –
єдиного акціонера АТ «Укрзалізниця» (стор. 2).

11 лютого у режимі онлайн відбуватиметься  позачерго-
ве засідання Ради профспілки з розгляду питання
про вступ до колективного трудового спору з АТ
«Укрзалізниця».

Детальніше – на офіційному сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Спротив незаконним діям керівництва АТ «Укрзалізниця»
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ОСКІЛЬКИ в країні вже назріла необ-
хідність за провадження нової, більш

сучасної системи обчислення величини
прожиткового мінімуму, наприкінці 
січня Уряд схвалив для внесення на роз-
гляд Верховної Ради законопроєкт про
заходи щодо упорядкування системи
розрахунків розмірів прожиткового міні-
муму, соціальних ви плат, грошових пла-
тежів і стягнень та плати за надання адмі-
ністративних послуг (адмі ністративного
збору). Це один із законопроєктів, який
попередньо розглядався СПО всеукраїн-
ських профоб’єднань, і до якого проф-

спілки вносили свої зауваження і пропо-
зиції, а також висловлювали їх на засі-
даннях урядових комітетів.

Профспілковою стороною підтримано
підхід, щоб не прив’язувати прожитковий
мінімум до штрафів, пені та інших адмі-
ністративних норм, проте важливо при
цьому дотримуватись норми його засто-
сування виключно для визначення основ-
них соціальних гарантій. 

У розрахунках прожиткового мінімуму
головне, на чому наполягають профспіл-
ки, – не допустити звуження сфери
застосування прожиткового мінімуму.

Також має бути збережена норма
щодо встановлення прожиткового міні-
муму лише після проведення науково-
гро мадської експертизи. 

Профспілками також за пропоновано
зменшити пи тому вагу продовольчої
складової у структурі прожиткового міні-
муму – з 60% до 40%, зокрема для пра-
цездатних осіб. Цей показник відповіда-
тиме показнику у країнах ЄС, а також
змісту Реко мендацій парламентських
слухань, які відбулися минулого року і
були присвячені темі прожиткового міні-
муму.

Запровадження нової методології обчислення прожиткового мінімуму – на часі

Голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників Украї -
ни В.Бубняк 2 лютого за дору -
ченням президії, позачергове за -
сідання якої відбулося 29 січня п. р.,
спрямував листи Прем’єр-міністру
Д.Шмигалю, Голові Наглядової
ради Товариства Ш.Аджу неру та
голові Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради з питань перевірки
та оцінки стану АТ «Українська
залізниця» Ю.Гришиній щодо со -
ціально-економічної ситуа ції, яка
склалась на залізничному транс -
порті у 2020 році й триває досі та
вкрай стурбовує 240-тисячний тру -
довий колектив працівників різних
професій.

НАГОЛОШЕНО, що трудові колекти-
ви, незважаючи на запроваджені у

державі карантинні заходи, весь час
сумлінно працювали та забезпечували
стабільну й якісну роботу залізничного
транспорту (план вантажообігу викона-
но на 97,1%, з транзитних перевезень –
на 95,8%  пасажирообігу – на 78,6%). 
І саме тоді, коли працівники згурто-
вано займалися забезпеченням пе -
ре везень, правління Товариства
одно сторонньо ухвалювало рішення
про обмеження їхніх трудових прав. 

У листах наведено конкретні факти
порушення законодавства про працю,
норм Галузевої угоди і колдоговорів.

Для значної частини персоналу з 
1 липня 2020 року було запроваджено
режим чотириденного робочого
тижня. І попри всі наполягання проф-
спілки неповний робочий тиждень,
починаючи із серпня минулого року,
скасовувався лише для окремих кате-
горій працівників. На сьогодні 34 тис.
залізничників продовжують працювати
у такому режимі, і це негативно позна-

чається на їхніх і без того невеликих
зарплатах.

Рішенням правління в односторонньо -
му порядку було призупинено виплату
всіх видів матеріальної допомоги, ком-
пенсацій, заохочень, передбачених
колективними договорами. І це тоді,
коли на державному рівні підвищу-
вались соціальні стандарти (міні-
мальна заробітна плата, прожитко-
вий мінімум), керівництво «Укр -
залізниці», попри всі висунуті вимо-
ги профспілки, не ухвалювало
рішень щодо підвищення тарифних
ставок і посадових окладів праців-
ників. Наслідком таких дій стало те, що
заробітна плата залізничників зменши-
лась (95,2% від рівня, досягнутого в
2019 році), і у більшості робітників
основних виробничих професій вона
становить 8–10 тис. грн. Відтак, за рів-
нем заробітної плати залізничний
транспорт перемістився на 16-те місце
серед галузей економіки.

З початку поточного року керівницт-
вом Товариства взято курс на масові
скорочення персоналу – без економіч-
ного обґрунтування та погодження з
профспілкою до регіональних філій і
філій було доведено контрольні завдан-
ня на 2021-й, якими передбачено скоро-
чення робочих професій. Під час зустрічі
26 січня п. р. представників профспілки з
Головою правління Товариства В.Жма -
ком ним було заявлено про необхідність
скорочення 30 тис. працівників за напо-
ляганням Кабміну. І це тоді, коли на
залізничному транспорті 19 тис.
вакансій (!), коли залізничники пра-
цюють з великою інтенсивністю у
зв’язку з відсутністю необхідного
штату і не мають відповідної ком-
пенсації за свою працю.

Вказівкою від 22.01.2021 р., № Ц/3-
87/27-21 Голова правління АТ односто-

ронньо, порушуючи чинне трудове
законодавство, зобов’язав керівників
регіональних філій і філій відтермінува-
ти витрати на персонал у частині, як
вважає керівництво Товариства, не -
обов’язкових виплат, які передбачені
колективними договорами.

Чимало нарікань надходить від тру-
дових колективів, яким не зрозуміло –
куди і як рухається реформа залізнич-
ної галузі. Рішення щодо структурних
перетворень Товариства ухвалюються
без участі профспілки, що є порушен-
ням норм Галузевої угоди.

Залізничний транспорт потребує
особливої уваги як з боку Уряду, так і
Наглядової ради. Безсистемні призна-
чення керівників Товариства та їх непро-
фесійні дії призвели до відтоку кадрів, а
нові працівники на низький рівень
оплати праці не приходять. Бригади і
зміни – неукомплектовані, що ставить
під загрозу як безпеку, так і охорону
праці. Без вирішення питання підвищен-
ня заробітної плати на залізничному
транспорті може статися непередбачува-
на ситуація, бо рухомий склад та інфра-
структура зношені, а на їх обслуговуван-
ня необхідні не тільки додаткові кошти, а
й трудові ресурси, оскільки трудоміст -
кість такої роботи збільшується.

«Вимагаємо розглянути зазначені
питання і забезпечити виконання
правлінням АТ «Українська заліз-
ниця» законодавства України та
норм Галузевої угоди. 
Ігнорування з боку керівництва АТ
«Укрзалізниця» трудових прав
працівників спонукає їх до акцій
протесту, що може призвести до
непередбачуваних наслідків як
для Товариства, так і для держа-
ви», – наголошено у зверненні проф-
спілки.

Звернення профспілки до Уряду, Наглядової ради
Товариства, Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
з питань перевірки та оцінки стану АТ «Укрзалізниця»

КОНСТРУКТИВНОГО підходу до ви -
рішення цього важливого питан-

ня – виплати винагороди за підсумка-
ми роботи за 2019 рік, незважаючи на
наполягання профспілкової сторони,
не досягнуто. 

Рада профспілки отримала 27 січня
п. р. відповідного листа на своє звер-
нення за підписами в. о. члена правлін-
ня Товариства І.Синякова та директора
з економіки і фінансів «Укрзалізниці»
М.Іванініва такого змісту:

«Відповідно до п. 9.2 Положення про
оплату праці працівників АТ «Укр -
залізниця», затвердженого рішенням
правління Товариства від 02.03.2020
р., основною умовою для виплати
винагороди за підсумками роботи за
рік є виконання запланованого чис-
того прибутку в цілому по Товариству
(юридичній особі).

Оскільки консолідованим фінан-
совим планом АТ «Укрзалізниця»

на 2019 рік, затвердженим розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від
06.03.2019 р., № 133-р (із змінами,
внесеними згідно з розпорядженням
від 17.07.2019 р. ,№ 592-р), було
заплановано отримання чистого
прибутку у сумі 4,52 млрд грн., а за
підсумками роботи за 2019 рік
Товариство (юридична особа) фак-
тично отримало чистий прибуток у
сумі 2,5 млрд грн, то основна вимо-
га для виплати зазначеної винаго-
роди не виконана, що визначає від-
сутність правових підстав для
виплати винагороди за підсумками
роботи за 2019 рік». 

Під час зустрічі 26 січня п. р. керів-
ництва профспілки з представниками
адміністрації очільник «Укрзалізниці»
В.Жмак з цього приводу наголосив:
для виплати винагороди за підсумка-
ми роботи за 2019 рік немає правових
підстав.

Щодо виплати винагороди 
за підсумками роботи за 2019 рік

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

П РОТЯГОМ 2020 року здійснено
перевірки дотримання трудового

законодавства у 39 структурних під-
розділах Рівненської дирекції заліз-
ничних перевезень, виявлено 32 по -
рушення, складено п’ять актів та надіс-
лано адміністрації п’ять подань, три з
яких виконано. Зокрема, скасовано
три незаконно виданих накази про
притягнення працівників до дисциплі-
нарної відповідальності.

Захи ще но трудові права 32 членів
профспілки, їм повернуто  незаконно
утриманих 332 тис. грн.

Спілчанам надано 32 юридичних
консультації. На розгляд президії Рів -
ненського теркому профспілки підго-
товлено п’ять  матеріалів.

Станіслав ПРОТАЩУК, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації

регіональної філії 
«Львівська залізниця» 

З метою забезпечення ста-
більної роботи залізничної
галузі, безпеки руху поїздів,
виконання чинної Га лу зевої
угоди та колективних дого-
ворів, створення для пра-
цівників умов для продук-
тивної праці, підвищення
добробуту працівників, зни -
ження соціальної напруги у
трудових колективах, вима-
гаємо від Ка бі нету Міністрів
Ук раїни як акціонера АТ
«Укрзалізниця»:

1. Передбачити в консолідо-
ваному фінансовому плані АТ
«Укрзалізниця» та зобо в’язати
правління Товариства ухва -
лити рішення щодо:

– підвищення годинних та -
рифних ставок і посадових
окладів працівників Товари -
ства (крім вищого керівни-
цтва) з 1 березня 2021 року не
менше ніж на 25%;

– виплати у першому півріч-
чі 2021 року винагороди за під-
сумками роботи за 2019 рік у
розмірі не менше 50% місяч-
ної тарифної ставки, посадо-
вого окладу;

– встановлення з 1 березня
2021 року суми добових ви трат
у розмірі 600 грн. при відря-
дженні працівників у межах
України;

– непровадження протягом
2021 року зменшення чисель-
ності працівників у Товаристві
через відсутність належного
контингенту на обсяг викону-
ваних робіт;

– забезпечення в повному
обсязі виконання і фінансуван-
ня в 2021 році норм і гарантій,
визначених Галузе вою угодою
і чинними колективними дого-
ворами залізниць, підпри-
ємств, організацій, структур-
них підрозділів Товариства;

– невідкладного відкликан-
ня вказівки АТ «Укрзаліз  ни ця»
від  22.01.2021 р., № Ц/3-
87/27-21 щодо стримання (від-
термінування) ви трат на пер-
сонал в частині зобов’язань за
Галу зевою угодою і колектив-
ними договорами;

– прискорення роботи над
проєктом Колективного до -
говору між АТ «Українська за -
лізниця» та Спільним пред -
ставницьким органом проф-
спілок;

– забезпечення в 2021 році
організації та фінансування оз -
доровчої кампанії, включаючи
організацію дитячого оздоров-
лення, здешевлення та прид -
бання путівок за рахунок То -
вариства, утримання оздоров-
чих закладів (у тому числі тих,
що перебувають у власності
трудових колективів або відпо -
відних профспілкових органів);

– забезпечення фінансуван-
ня Професійного недержавно-
го пенсійного фонду «Ма -
гістраль» та перерахування
пенсійних внесків на користь
працівників Товари ства в по -
дальшому, а також повернен-
ня 100% коштів, передбачених
на ці цілі фінансовими плана-
ми АТ «Укрзалізниця», почи-
наючи з 2018 року;

– проведення розрахунків
нормативної чисельності пра-
цівників на обсяги роботи з

урахуванням норм праці у
регіональних філіях (філіях) і
підпорядкованих їм виробни-
чих (структурних) підрозділах
та  розроблення і затверджен-
ня програми зайнятості;

– забезпечення достовірного
обліку робочого часу, в тому
числі часу роботи надурочно та
у вихідні дні у всіх регіональних
філіях (філіях) та підпорядкова-
них виробничих (структур них)
підрозділах;

– усунення порушення 
пп. 13–15 Положення про укла -
дання контрактів з працівника-
ми залізничного транс   порту,
які здійснюють обслуговування
пасажирів, затвердженого
наказом «Укр залізниці» від
04.03.2014 р. № 056Ц/ОД,
щодо неправомірного припи-
нення дії контрактів з провід-
никами пасажирських вагонів,
квитковими касирами та інши-
ми категоріями працівників, які
працюють за контрактною
формою трудового договору.

2. Ініціювати внесення змін
до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо 
підвищення пенсій» від
03.10.2017 р., № 2148-VIII щодо
скасування права виходу на
пенсію за вислугу років заліз-
ничників, працюючих на ро -
ботах, виконання яких призво-
дить до втрати професійної
працездатності або придатнос-
ті до настання віку, що дає
право на пенсію за віком.

3. Зменшити фінансове на -
ван таження на АТ «Укрзаліз -
ниця» за рахунок встановлен-
ня мінімального рівня податку
на землю, що передбачено 
ст. 6 Закону України «Про
залізничний транспорт».

4. Забезпечити 100-відсот-
кову компенсацію витрат,
понесених АТ «Укрзалізниця»
за перевезення пільгових кате-
горій пасажирів – громадян
України.

5. Забезпечити компенсацію
Товариству з Дорожнього
фон ду 2021 року акцизного
податку, сплаченого при заку-
півлі дизельного палива, для
потреб тягового рухомого
складу.

6. Внести відповідні зміни до
Статуту АТ «Українська заліз-
ниця» щодо введення до скла-
ду Наглядової ради Това -
риства (на громадських заса-
дах) представника профспіл-
ки, що підписала колективний
договір (Галузеву угоду). Це
передбачатиме його обов’яз-
кову участь у засіданнях На -
глядової ради АТ «Укр заліз -
ниця» з правом голосу під час
розгляду питань, у тому числі
соціально-економічного ха -
рактеру, які зачіпають трудові
права, соціальні гарантії та
інтереси працівників.

7. У порядку законодавчої
ініціативи розробити та внести
на розгляд Верховної Ради
України проєкт Закону
України, який розширить
можливості участі трудового
колективу в ухваленні управ-
лінських рі шень через своїх
представників у складі нагля-
дових рад акціонерних това-
риств.

ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
ДО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
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Від номера
до номера•

Залізничний транспорт 12481 11577

Транспорт у цілому 13924 11951
Промисловість 14887 12759

В галузях народного 
господарства 14179 11591

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 21 16
галузей економіки

Грудень З початку
2020 р.

Середня зарплата працівників (грн.)

Інформуємо...

Донецька (Лиман) 12129 11907
Придніпровська 12071 11744
Південна 12243 11136
Південно�Західна 13309 12342
Одеська 13426 12259
Львівська 13110 11469
По регіональних філіях 12797 11830
По філіях 11708 10932
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З початку
2020 р.

Грудень

l Індекс споживчих цін у грудні — 100,9%, 
з по чат ку 2020 року – 105,0 %.
l За да ни ми «Укр за ліз ни ці» та Держкомстату.

ЯК ВІДОМО, 27 січня п. р. Парламент голоса-
ми 283 депутатів ухвалив постанову «Про

утворення Тимчасової слідчої комісії Вер -
ховної Ради України з питань перевірки та
оцінки стану акціонерного товариства «Укра -
їнська залізниця», розслідування фактів мож-
ливої бездіяльності, порушення законодавства
України органами управління зазначеного під-
приємства, що призвели до значного погір-
шення технічного стану підприємства та основ-
них виробничих показників».

Зокрема, п. 3 цієї постанови передбачено
перевірку виконання заходів з реформування
підприємства відповідно до затвердженого
стратегічного плану розвитку, відповідність
документів нормам Закону України «Про
оплату праці» та дотримання умов колек-
тивного договору.

До складу комісії увійшли 13 народних депу-
татів, термін діяльності ТСК – один рік з дня її
утворення. Звіт про виконану роботу Верховна
Рада заслухає на пленарному засіданні не піз-
ніше ніж через пів року.

ТСК вже розпочала роботу.

КАБМІН ухвалив постанову «Деякі питання
призначення і виплати державної соціаль-

ної допомоги особам з інвалідністю з дитин-
ства та дітям з інвалідністю», якою підвищено
виплати по догляду за дітьми-інвалідами.

Так, з 1 січня 2021 року одержувачі отримува-
тимуть такі надбавки: особам з інвалідністю з
дитинства з підгрупи А I групи, які втратили
працездатність, виплати підвищуються з 75 до
150% прожиткового мінімуму; особам з інва-
лідністю з дитинства з підгрупи Б I групи, які
втратили працездатність, – з 50 до 100% про-
житкового мінімуму; одиноким особам, які
втратили працездатність, з інвалідністю з
дитинства II і III груп, які за висновком лікарсь -
ко-консультативної комісії лікувально-профі-
лактичного закладу потребують постійного
стороннього догляду, – з 15 до 75% прожитко-
вого мінімуму; за дитиною з інвалідністю під-
групи А – із 100 до 150% прожиткового мініму-
му для дітей відповідного віку.

П ІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ вико-
нання «Комплексних заходів

щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охо-
рони праці, запобігання випад-
кам виробничого травматизму,
профзахворюванням й аваріям у
регіональній філії «Одеська
залізниця» за 2020 рік» зазначе-
но, що, хоча адміністрацією на
всіх рівнях було вжито відповід-
них заходів, у минулому році
обсяг запланованих робіт реалі-
зовано на 97%. І вибіркові пере-
вірки технічної інспекції праці
підтвердили, що певні заходи
залишилися частково або зовсім
невиконаними, через що праців-
ників деяких виробничих підроз-
ділів несвоєчасно забезпечили
необхідними спецодягом, спец-

взуттям, іншими ЗІЗ, зокрема
милом. Також не були поповнені
лікарськими засобами медичні
аптечки, а кімнати прийому їжі та
інші санітарно-побутові примі-
щення – не обладнано кондиціо-
нерами, конвекторами, водонаг-
рівачами, мікрохвильовими
печами, електроплитами, елек-
трочайниками, холодильниками
тощо. Тож це свідчить про недо-
статню увагу до покращення
виробничого побуту залізнични-
ків. Крім того, наголошувалося
на недоліках у роботі щодо про-
ведення атестації робочих місць,
технічних оглядів та навчання з
питань охорони праці. 

При розробці проєкту «Ком -
плексних заходів… на 2021 рік» по
деяких службах не виконано
вказівку головного інженера від
1.12.2020 р. щодо необхідності

планування витрат на заходи з
охорони праці не нижче ніж
2,2% від рівня фонду оплати
праці за попередній рік.  Тому з
цих причин попередньо його не
було погоджено технічною ін -
спекцією праці дорпрофсожу.

Президія, взявши до уваги
на ведену аргументацію, пого-
дила «Комплексні заходи… на
2021 рік» на загальну суму 
107,4 млн грн.

Голів територіальних і первин-
них профорганізацій зобов’язано
посилити громадський контроль
за виконанням у поточному році
«Комплексних заходів...» та під-
вищити вимогливість до адмініс-
трації щодо виконання в установ-
лені терміни заходів, що є у від-
повідному додатку до чинного
колективного договору залізниці.

ВСЕБІЧНО проаналізовано
стан виконання попередньої

постанови президії Одеського
дорпрофсожу про підготовку і
роботу регіональної філії та її
виробничих підрозділів в осін-

ньо-зимовий період 2020–2021
років.

Переконавшись, що більшість
порушень, зазначених у поста-
нові від 25.11.2020 р. було усуну-
то та виконано низку заходів
щодо ремонту службових і
виробничих приміщень, систем
водопостачання і каналізації,
котельних установок і систем
опалення, члени президії цю
постанову з контролю зняли.

Водночас першому заступнику
директора регіональної філії
Р.Мякішеву рекомендовано усу-
нути решту недоліків, що техніч-
ною інспекцією праці виявлено
при повторних вибіркових пере-
вірках. Зокрема, це стосується
забезпечення залізничників спец -
одягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального за -
хисту, а працівників загонів воє-
нізованої охорони – необхідним
форменим одягом.

Сергій ГІЛКА, головний
технічний інспектор праці 

Ради профспілки в Одеській
дорожній профорганізації

Ці важливі питання розглянуто на засіданні президії дорпроф-
сожу за участі головного інженера регіональної філії «Одеська
залізниця» П.Чекалова та начальника Одеського територіаль-
ного управління охорони праці, промислової безпеки та
навчально-методологічної роботи Л.Солдатової. 

Про виконання «Комплексних заходів…» та роботу взимкуОХОРОНА
ПРАЦІ

МОЛОДЬ У ПРОФСПІЛЦІ

КАРАНТИН не став на заваді ініціативам молодіжної
ради Лиманської дорожньої профорганізації в про-

веденні зустрічі наприкінці минулого року з очільницею
волонтерської організації та налагодженні співпраці.

Так, на наше із заступником начальника локомотивно-
го депо С.Хандієм запрошення до трудового колек-
тиву з презентацією завітала голова міськрайонної орга-

нізації Товариства Червоного Хреста І.ЗЛЕНКО (на знімку
праворуч). Вона розповіла про основні принципи, якими
ке руються волонтери, відповіла на запитання та заклика-
ла всіх долучатися до благодійництва. 

Подяками за вагомий внесок у гуманітарну місію орга-
нізації відзначено слюсарів-електриків з ремонту елек-
троустаткування Д.СОРОКУ, Є.СКРИП НИ КА (на знімку
зліва направо) та В.Литви ненка, які у вересні минулого
року брали активну участь у фестивалі Чер воного Хреста
Лиманщини.

А на початку
лютого п. р. було
підписано мемо-
рандум про спів-
працю та парт -
нерство між мо -
ло діжними рада-
ми при об’єдна-
ній територіаль-
ній громаді та
дорожньої проф -
організації.

Ми з головою
«мо  лодіжки» громади А.ОСТАНІНОЮ (на знімку) вва-
жаємо, що така співпраця є кроком уперед у сприянні
соціалізації і самореалізації молоді, зокрема її творчого
потенціалу у національно-патріотичному вихованні,
популяризації здорового способу життя, працевлашту-
ванні та зайнятості у вільний час, підприємництву, роз-
витку волонтерства тощо.

Олександр ПАРШИН, майстер Лиманського
локомотивного депо, голова молодіжної ради 

Лиманської дорожньої профорганізації

НЕЩОДАВНО лідери мо -
лодіжних рад  Коно -

топської дирекції залізнич-
них перевезень спробували
себе в ролі донорів. З «ВІС-
НИКОМ» поділилася пер-
шим досвідом електроме-
ханік дистанції сигналізації
та зв’язку, голова молодіж-
ної ради територіальної
профорганізації А.ЗАМУЛА: 

«Завдяки кваліфікованому та уваж-
ному персоналу центру служби крові
ми відчували себе у безпеці. Головне
у такій добрій справі – це можливість
врятувати чиєсь життя. До початку
процедури донації ми заповнили
анкети, ознайомилися з інформацією,
здали аналіз крові та пройшли тера-
певтичний огляд. Медсестри протя-

гом усього часу опікувалися нашим
самопочуттям, а по завершенню –
виміряли тиск. Загалом процедура
займає від 30 до 50 хвилин. 

Центр служби крові регулярно про-
водить різноманітні акції для популя-
ризації донорства серед населення, і
ми радимо всім нашим активістам
стати частиною цієї великої та друж-
ньої донорської родини».

Нехай добро добром множиться...

Фото надано молодіжною радою
Лиманської дорожньої профорганізації

На знімку: помічник машиніста локомотивного депо Конотоп Віктор
Гончаров, інженер колійної машинной станції Бахмач Ярослав Мигун,
інженер Конотопської дистанції електропостачання Ігор Облакевич (до

речі, він вже втретє здає плазму крові, бо вона у нього цінна, тому що є
антитіла на коронавірус), електромеханік Конотопської дистанції 

сигналізації та зв’язку Алла Замула, оператор станційного технологічного
центру станції Бахмач Вікторія Ластова, чергова по станції Доч

Ніна Харченко. І до друзів приєднався машиніст локомотивного 
депо Конотоп Володимир Заєць (автор фото).

О ТРИМАНО відповідь на звернення
Голови профспілки В.Бубняка, на -

правлене 29 грудня минулого року до
Голови Комітету Верховної Ради з питань
соціальної політики та захисту прав вете-
ранів Г.Третьякової на підтримку зако-
нопроєкту № 2617 від 18.12.2019 р., щодо
пенсійного забезпечення залізничників за
вислугу років та активізації роботи парла-
ментарів з його розгляду.

У відповіді зазначено, що Комітет роз-
глянув зазначений законопроєкт на
своєму засіданні 5 лютого 2020 року і

ухвалив рішення рекомендувати Пар -
ламенту включити його до порядку ден-
ного третьої сесії Верховної Ради де -
в’ятого скликання. Враховуючи рішення
Комітету, законопроєкти № 2617 та аль-
тернативний 2617-1 включені до порядку
денного сесії. 

Проте до законопроєкту № 2617 висло-
вили низку суттєвих зауважень Міні -
стерство фінансів України, Уповнова -
жений Верховної Ради з прав людини,
Комітет Верховної Ради з питань бюдже-
ту, Головне науково-експертне управлін-

ня Апарату Верховної Ради, Національна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, тощо.

Тому наразі законопроєкти № 2617 та 
№ 2617-1 опрацьовуються в парламентсь -
кому комітеті з питань соціальної політи-
ки та захисту прав ветеранів з урахуван-
ням внесених зауважень. Відповідно до
плану роботи комітетом внесено пропо-
зиції розглянути ці законопроєкти в
сесійні залі у квітні поточного року.

Раді профспілки відповідають...
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П РЕЗИДІЯ Ради

п р о ф с п і л к и
преміювала голов-
ним за охочуваль -
ним призом про-
фком за активну
участь у конкурсі на
найкращі публікації
про діяльність пер -
вин ної профоргані-

зації у ЗМІ, інформаційних вісниках
дорпрофсожів і теркомів та соціальних
мережах, що проводився з 15 березня по
1 жовтня 2020 року – тобто в умовах сут-
тєвих карантинних обмежень. Крім того,
профлідера О.КОРНИЦЬКУ (на знімку)
відзначено за творчу ініціативність у кон-
курсі Подякою Ради профспілки.

Як стало відомо «ВІСНИКУ», конкурс -
ную премію профактив первинки пе -
редав на лікування коліжанці – ко -
мерційному агенту  станції Бе регова. 

У ПЕРВИНКАХ

ЗА ДВА РОКИ створення профор-
ганізації дирекції залізничних

перевезень з організації взаємодії
портів та припортових станцій регіо-
нальної філії «Одеська залізниця»
вдалося згуртувати міцну команду
однодумців, які намагаються не
залишати поза увагою звернення
жодного члена профспілки, який
потребує необхідної допомоги. 

Попри територіальну віддаленість
припортових станцій – Одеса-Порт,

Чорноморськ-Порт, Миколаїв-Ван -
тажний, Херсон-Порт, Берегова,
Ізмаїл, Жовтнева, – робота профак-
тивістів завжди чітка та злагоджена.
Головам цехкомів надано повнова-
ження голів первинних профоргані-
зацій. І добросовісному виконанню
їхніх обов’язків не став на заваді
навіть карантин, запроваджений у
зв’язку із коронавірусом. Навпаки у
цей час завдяки засвоєним сучас-
ним засобам комунікації, що успіш-
но впроваджено у профдіяльності,
робота тривала та відбувалися різ-
номанітні заходи, зважаючи, зви-
чайно, на поточну ситуацію з
COVID-19. І це не лише проведення
святкових заходів до Дня вишиван-
ки, Міжнародного дня захисту дітей

тощо, організація для наших спілчан
та їхніх сімей екскурсій вихідного
дня – у Вілково, Белгород-Дні -
стровський, Умань, Мукачево,
Ужгород, Чернівці, а також відві-
дання дельфінарію, коли це стало
можливим, але найголовніше –
захист трудових прав і соціальних
гарантій робітників, покращення
їхніх умов праці та відпочинку, зок-
рема виробничого побуту.

Тож робота профактиву наших
цехкомів відповідальна і важлива та
заслуговує на особливу вдячність.

Олена КОРНАЦЬКА, голова
профорганізації дирекції

залізничних перевезень 
з організації взаємодії портів 

та припортових станцій
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ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

В 2020 році за результатами перевірок,
проведених правовим інспектором

праці Ради профспілки у дорожній про-
форганізації Південно-Західної залізниці
(Конотопський терком) Оленою Ко -
лядною, захищено трудові права та со-
ціальні гарантії загалом 3,5 тис. спілчан
(нагадуємо, що частину матеріалу
опубліковано у попередньому номері
«ВІСНИКА»), зокрема:

виплачено 8,2 тис. грн. недоотрима-
ної винагороди за підсумками роботи за
2018 рік: працівнику локомотивного депо
Сновськ – 3460 грн., чотирьом працівни-
кам Конотопської колійної машинної
станції – 1,3 тис. грн., 17 працівникам
Конотопської дирекції залізничних
перевезень – 6,9 тис. грн.;

проведено виплату матеріальної
допомоги на оздоровлення 13 працівни-
кам Конотопської колійної машинної
станції (160 тис. грн.);

повернуто кошти за путівки (згідно із
колдоговором) трьом працівникам локо-
мотивного депо Сновськ (8,8 тис. грн.),
працівниці Конотопської дистанції сигна-
лізації та зв’язку (6,4 тис. грн.); 

проведено розрахунок листів непра-
цездатності трьом працівникам Конотоп -
ської дистанції сигналізації та зв’язку, які
перебували на простої, їм виплачено
загалом 12,5 тис. грн.

Також на загальну суму 434 тис. грн.
виплачено 41 працівнику Конотопської
дирекції залізничних перевезень гаран-
тованих колективним договором недо-
отриманих коштів матеріальної допо-
моги при народженні дитини, вступі до
шлюбу,  до ювілею тощо, що було неза-
конно призупинено вказівкою регіо-
нальної філії «Південно-Західна заліз-
ниця». 

Проведено доплату за виконання обо -
в’язків тимчасово відсутнього працівника
без звільнення від своєї основної роботи
трьом працівникам Конотопської  дис-
танції колії (2,8 тис. грн.), працівнику
Конотопської дистанції електропостачан-
ня (1,6 тис. грн.).

Пресцентр Конотопського 
теркому профспілки 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ перевірок, прове-
дених минулого року Покровським

теркомом (Лиманська до рож ня проф-
організація), захищено трудові права  
36  спілчан, яким повернуто незаконно
недоотриманих загалом 101,4  тис.  грн., 
у тому числі: 71,4  тис. грн. – за роботу  у
вихідний день;  13,8 тис. грн. – доплати і
надбавки; 12,1  тис. грн. – щомісячної
премії за основні результати господар-
ської діяльності; 4,1  тис.  грн. – од но -
разової матеріальної допомоги при
звільненні на пенсію.

Олена СВІЩОВА,
провідний фахівець з організації 

та нормування праці  
Покровського теркому профспілки 

Робота профактиву – злагоджена

«Карантин не остановил… добрые дела!»
«КОВИДНЫЙ» карантин внес

существенные коррективы в
деятельность ветеранской органи-
зации станции Власовка нашей
Южной магистрали и тем не менее
мы работаем, придерживаясь про-
тивоэпидемических мер, а свобод-
ное время уделяем чтению и теле-
фонному общению по телефону.
Да, мы не можем так часто, как
раньше, и в полном составе встре-
чаться, но, главное, что он не оста-
новил нашего общения, желания
организовывать по возможности
полезные мероприятия, делать
добрые дела. 

Стали обмениваться прочитан-
ными книгами, а потом появилась
идея – и мы создали обменный
фонд. На последнем заседании
актива и волонтеров приняли
решение передать его в поселко-
вую библиотеку, чтоб больше
людей смогли прочитать наши
книги! Вместе с Н.Не по винных,
М.Кузьменко и  Н.Сле са ренко 
мы подготовили для передачи

много томов художественной
литературы.

Я написала об этом на своей
страничке в фейсбук и тут же
откликнулись несколько человек,
двое сразу принесли свои книги.
Так что четвертого февраля мы
передали в библиотеку первые 
100 книг. Спасибо всем, кто нас
поддержал!

Работу будем продолжать, сей-
час подбираем книжки для дети-
шек наших подшефных классов,
директор местной школы одобрил
наше начинание и поблагодарил.

Поддержал нас и председатель
Ассоциации ветеранов железно-
дорожного транспорта А.Пинчук,

кстати, часть своей личной биб-
лиотеки он передаст в наш фонд.

Любовь КАНИВЕЦ,
председатель ветеранской

организации станции Власовка 

«У нас гарна новина – до міжнародного дня дару-
вання книги, що відзначається  14 лютого, читачів чекають 100 книжок
від наших чудових друзів – ветеранів станції Власівка!
Зайвих книг у сільської бібліотеці не буває, і я з радістю прийняла такий
щедрий подарунок. Ваші книги, друзі, комусь з читачів стануть у приго-
ді, когось спонукають замислитись, хтось отримає корисну пораду… 

Олена БОНДАРЕНКО, завідувач бібліотеки
селища Палатки Нововодолазького району Харківської області»

ЛИСТ ДО ТЕМИ

З 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е�mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

* «Складна і відповідальна
робота енергетиків-залізничників, і у
нашому колективі саме такі праців-
ники, які люблять цю роботу і праг-
нуть постійно вдосконалювати свою
майстерність. 

За сумлінне ставлення до справи
профком первинки підготував для
всіх спілчан подарунки до професій-
ного свята, що відзначалося напере-
додні різдвяних свят. 

Не забули й про діточок членів
профспілки – потішили їх новорічни-
ми солодощами. І дуже прикро, що
«Укрзалізниця» вперше обділила діт-
лахів своїх працівників новорічними
подаруночками… І не дивно, адже не
вистачило коштів і для їхніх батьків –
ані на підвищення  заробітної плати,
ані навіть на «13-ту» – невже керів-
ництво не розуміє, що на залізниці
працюють люди, гідні великої поваги
і, звичайно ж, справедливої оплати
своєї праці?! На жаль, запитання
залишається риторичним…

Тож ми зміцнюватимемо наші
проф спілкові лави задля гідного
життя та справедливості!», – написа-
ла голова профорганізації  Коно -
топської дистанції електропоста -
чання Світлана БУРКОВСЬКА.

* «Постановою президії терко-
му за участь у минулорічному кон-
курсі Ради профспілки на найкращі
публікації про діяльність первинної
профорганізації у ЗМІ, профспілко-
вих вісниках і соціальних мережах
відзначено ініціативність голови
первинки Олексан дрійсь кої дистан-
ції колії Ірини КВАНТАЛІАНІ. Міц -

ний колектив активістів на чолі зі
своїм лідером творчо розвивають
інформаційний напрям у своїй
діяльності: широко висвітлюють ро -
боту у друкованих газетах, на сто-
рінці у фейсбук тощо, а також щомі-
сяця протягом п’яти років поспіль
видають власну газету для спіл-
чан», – повідомив заступник голови
Знам’янського теркому профспілки
Сергій ОНІЩЕНКО.

* «Приємна подія сталася у
нашій первинці – свої долі поєднали
ініціативні та креативні спілчани –
інженер технічного відділу, голова
молодіжної ради профорганізації
І.Семеренко та колишній заступник
начальника підрозділу В.Гришко. До
речі, закохані вирішили зареєструва-
ти шлюб під час різдвяних свят за
допомогою популярного проєкту
«Шлюб за добу», – сповістив голова
профорганізації Бах маць кої дистан-
ції сигналізації та зв’язку Олександр
ДЕМЧЕНКО.

* «Активісти об’єднаної проф -
організації Одеської дирекції заліз-
ничних перевезень влаштували на
місцях із дотриманням усіх каран-
тинних обмежень різноманітні
новорічно-різдвяні заходи. Особли -
во цікавою цьогоріч для дітлахів
залізничників видалася екскурсія-
квест у міський музей, організована
головою первинки станції Білгород-
Дністров ський М.Лунгою. Малеча із
задоволенням слухала нові казкові
історії, малювала і готувала святкові
листівки рідним, а за участь у кон-
курсі на кращий дитячий малюнок

отримала заохочувальні подару-
ночки.

Голова первинки станції Пер -
вомайськ-на-Бузі О.Ляхвацька ра -
зом з профактивом, перевдягнув-
шись у головних героїв новорічного
дійства, привітали працівників стан-
ції на їхніх робочих місцях солодо-
щами.

Профактивісти станцій Колосівка
(голова С.Рахнянська), Одеса-Сорту -
вальна (П.Павліченко) прикрасили
ялинки у центральних приміщеннях і
також привітали своїх спілчан.

Усі члени профспілки на станціях,
відновних поїздах та в апараті
дирекції отримали дитячі новорічні
подарунки», – розповіла заступник
голови об’єднаної профорганізації
Одеської дирекції залізничних пере-
везень Тетяна ЗУБРЕЙ.

ЦЬОГОРІЧ
в оформ -

ленні проф-
с п і л к о в и х
календарів
було ви ко -
ристано світ-
лини огляда-
ча-ремонтника вагонного депо
Дарниця регіональної філії
«Південно-Західна залізниця»
Юрія Пожара, якими він за -
любки поділився зі свого чима-
лого архіву чудових фотографій
про залізницю. 

Так тримати, Юрію, 
і нехай потік креативних 
ідей буде невичерпним! 


