
У
2013 році тех	
нічними інспек	

торами праці Ради профспілки пере	
вірено 789 структурних підрозділів, у
тому числі 107 – разом із органами
державного нагляду та відомчого
контролю за охороною праці. Вияв	
лено 7033 порушення вимог норма	
тивних актів з охорони праці.

Технічні інспектори праці взяли
участь у спеціальних розслідуваннях
67 нещасних випадків, за результа

тами яких знято безпідставні зви

нувачення з сімох потерпілих.

Розглянуто 768 усних і письмових
звернень спілчан з питань охорони
праці, 714 з них вирішено пози

тивно.
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числился мастером по ремонту пути в
путевой колонне, и только затем его
профессия была переименована на
«мастер дорожный (по ремонту пути) в
путевой колонне», то есть приведена в
соответствие с Классификатором про	
фессий и Списком профессий, имею	
щих право на пенсию за выслугу лет.
Приложив значительные усилия, пра	
вовому инспектору труда удалось убе	
дить суд, что, работая мастером по ре	
монту пути и мастером дорожным (по
ремонту пути), работник выполнял од	
ни и те же задания, имел одинаковый
объем работы, был наделен теми же
обязанностями по обеспечению без	
опасности движения поездов, содер	
жанию и ремонту пути и искусствен	
ных сооружений на участках с интен	
сивным движением поездов.

Резюме по апелляционной жалобе
ответчика было однозначным – не мо	
жет быть отменено правильное реше	
ние суда из одних лишь формальных
соображений. Положительное реше	
ние суда первой инстанции по адми	
нистративному иску было оставлено в
силе.

Этот пример со всей очевидностью
показывает, насколько важно пра	
вильное ведение трудовых книжек,
применение наименования профессий
в строгом соответствии с Классифика	
тором профессий и своевременное ис	
правление допущенных ошибок. Ведь
в 2004	м необходимо было не оформ	
ление переименования профессии, а

приведение в соответствие с Единым
тарифно	квалификационным спра	
вочником по записи 1993 года.

Также только через суд удалось за	
щитить нескольких дорожных масте	
ров от привлечения к административ	
ной ответственности органами ГАИ за
состояние дорог на железнодорожных

переездах. В суде удалось доказать,
что дорожный мастер не является дол	
жностным лицом и потому не подпа	
дает под действие ч. 1 ст. 140 Кодекса
Украины об административных нару	
шениях – нормы, по которой эти ра	
ботники привлекались к ответствен	
ности.

Еще один пример: признание неза	
конным увольнения с работы провод	
ника пассажирских вагонов (в поездах
пригородного сообщения) и восста	
новление на прежней работе. Работо	
дателем было принято решение не
продлевать с работницей контракт, за	
ключенный до 31 марта 2013 года. По	
скольку к окончанию срока контракта
она находилась в ежегодном отпуске,
который в связи с болезнью был про	
длен на количество неиспользованных
дней, увольнение состоялось на следу	
ющий же месяц – 14 мая. Но лицам,
работа которых связана с применени	

ем законодательства о труде, следова	
ло бы знать, что увольнение во время
отпуска или временной нетрудоспо	
собности работника только по инициа	
тиве работодателя не допускается. По	
тому суд признал этот трудовой дого	
вор продолженным на неопределен	
ный срок.

В связи с реорганизацией и связан	
ным с этим высвобождением работни	
ков весьма актуальной является судеб	
ная практика по рассмотрению дел об
увольнении с работы по сокращению
численности или штата.

Вот пример: работник, уволенный
на этом основании, был восстановлен
судом. На первый взгляд, работодате	
лем соблюдены все процессуальные
нормы: работника уведомили за два
месяца, предложив другую работу.
Однако увольнение состоялось на ме	
сяц раньше сокращения штатной еди	
ницы. В течение двухмесячного срока
ему не была предложена другая рабо	
та, хотя в этот период образовывались
вакансии. Суд, проанализировав аргу	
ментированные доводы,  посчитал, что
меры по трудоустройству работника
были недостаточными (не предложе	
ны имеющиеся вакансии на дату
увольнения).

П
РАВОВИМИ інспектора	
ми праці Ради проф	

спілки минулого року пере	
вірено стан дотримання

трудового законодавства у 734 структурних
підрозділах залізниць України. Виявлено 4631
порушення. Роботодавцям внесено 675 по	
дань, 93 % з яких виконано, що свідчить про
принциповий підхід з боку Ради профспілки
щодо правового захисту працівників.

Захищено інтереси майже 34 тис. спілчан. У
судах усіх рівнів на користь членів нашої
профспілки вирішено 16 справ. 

У результаті наполегливих дій правових ін	
спекторів праці у 2013 році до відповідальнос	
ті було притягнуто 25 посадових осіб.

За цей період у регіонах проведено 157
«Днів трудового права», більш ніж 9 тис.
спілчан отримали кваліфіковані юридичні
консультації.

На захисті спілчан: підсумки 2013	го

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

22 січня заступник Голови
профспілки В.Лесько, а також
правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова та заві	
дувач відділу соціально	трудо	
вих відносин і побутової роботи
О.Мушенок взяли участь у нара	
ді з розгляду пропозицій проф	
спілки щодо соціальних гарантій
та пільг працівникам вагонних
компаній, які планується створи	
ти найближчим часом.
4 лютого відбувся інформа	
ційний день для голів профор	
ганізацій прямого підпорядку	
вання Раді профспілки. Перед
колегами виступили перший
заступник Голови профспілки
М.Сінчак і фахівці Ради проф	
спілки.
6 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні робочої ко	
місії щодо встановлення роз	
міру мінімальної заробітної
плати на 2015 рік, а 10 лютого
– у засіданні робочої комісії
об’єднань профспілок з веден	
ня переговорів щодо укладан	
ня Генеральної угоди.

7 лютого перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні правлін	
ня Фонду соціального страху	
вання з тимчасової втрати пра	
цездатності.

Обобщение накопленного опыта судебной практики – 
не только ориентир для профработников, но и показательный

пример того, к чему могут привести ошибки специалистов 
при применении норм трудового законодательства

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: обобщение опыта

Гасло 2014 року: «Збережемо кадри — забезпечимо майбутнє!»

Стор. 2

ставайте вкладниками Фонду та накопичуйте другу пенсію — галузеву!

На пенсійні рахунки працівників у грудні 2013
го залізниці внесли від 50 до 70 грн.
Наступний  крок  за  працівниками: 

ТЕМА НОМЕРА

«У 2013	му за результатами плано	
вих і вибіркових перевірок дотриман	
ня трудового законодавства правовим
інспектором праці Ради профспілки на
Південно	Західній залізниці Володи

миром Концедалом було складено
11 актів і внесено 45 подань щодо усу	
нення виявлених порушень. На осо	
бистому прийомі були надані кон	
сультації з питань правового та соці	
ального захисту 206 членам профспіл	
ки. Зокрема, 13 працівникам внаслідок
вирішення питань на особистому
прийомі було виплачено 37,2 тис.
грн.», – повідомив ПРЕС
ЦЕНТР Ко

нотопського теркому профспілки.

«На виконання подань правового
інспектора праці Ради профспілки на
Південно	Західній залізниці Василя
Горіна залізничникам і пенсіонерам
Жмеринського регіону у 2013 році по	
вернуто незаконно утриманих чи не	
доплачених 1 млн 175 тис. грн., скасо	
вано 17 неправомірних наказів про
притягнення працівників до дисциплі	
нарної відповідальності», – повідомив
ПРЕС
ЦЕНТР Жмеринського терко

му профспілки.

«Руководством службы пути и
структурных подразделений Одесской
магистрали приняты конкретные ме	
ры по устранению выявленных право	
вой инспекцией труда Совета профсо	
юза нарушений трудового законода	
тельства.

Так, бывшей работнице путевой ма	
шинной станции Усатово О.Прокофье	
вой, уволенной на пенсию, выплачено
два среднемесячных заработка на сум	
му 5,2 тыс. грн., а также 21 тыс. грн. —
за время отпуска шести работникам
той же ПМС и 8,4 тыс. грн. материаль	
ной помощи на оздоровление. Работ	
никам путевых машинных станций
Снигиревка, Цветково, Вознесенск и
путевого ремонтно	механического за	
вода Черкассы за руководство стажи	
ровкой доначислено более 700 грн.;
двум железнодорожникам ПМС Сни	
гиревка выплачено по 388 грн. пре	
мии. В ПМС Снигиревка и Вапнярка от	
менено четыре приказа о дисципли	
нарной ответственности, изданных с
нарушениями. Всего работникам
структурных подразделений службы
пути возвращено более 36 тыс. грн.», –
проинформировала главный право	
вой инспектор труда Совета профсо	
юза на Одесской железной дороге
Светлана ШПИЛЕВАЯ.

ЦИФРА

тис. грн. недоплачених
або незаконно утриманих
коштів було повернуто
спілчанам – залізнични	
кам Конотопського регі	
ону протягом минулого
року.

640

ЦИФРА

млн грн. неза	
конно утриманих
або недоплаче	
них коштів по	
вернуто праців	
никам у 2013 році
на вимогу право	
вих інспекторів
праці Ради проф	
спілки.

8,7

Тихон ПРИСЯЖНЮК,
главный правовой инспектор труда Совета профсоюза на Донецкой железной дороге

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
правовий інспектор праці Ради профспілки

Володимир ДОРОШЕНКО,
завідувач відділу охорони праці, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

ФАКТ

ВИРІШЕНО ПОЗИТИВНО 513
із 534 подань і висновків, на	
дісланих технічними інспекто	
рами праці Ради профспілки
протягом минулого року ро	
ботодавцям, органам управ	
ління і нагляду, комісіям з тру	
дових спорів, прокуратурі і
судам.

П
РАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА
Совета профсоюза, отстаивая пра	

ва и интересы железнодорожников,
при необходимости оказывают им эф	
фективную помощь в судах.

Так, благодаря принципиальной по	
зиции правового инспектора труда на
Донецкой железной дороге В.Чернятье	
ва в судах доказано право пяти старших
осмотрщиков вагонов на пенсию за вы	
слугу лет. Аналогичные решения выне	
сены судами также в пользу двух стар	
ших дорожных мастеров, старшего
электромеханика контактной сети.

Проблема возникла в связи с тем, что
территориальные органы Пенсионного
фонда Украины перестали включать в
льготный стаж периоды работы стар	
шим осмотрщиком вагонов, однако в
судебных решениях отмечено, что до	
полнение «старший» согласно Класси	
фикатору профессий является уточняю	
щим словом к профессиональному на	
званию «осмотрщик вагонов».

Важно, что по профессии «старший
осмотрщик вагонов» решение принято
Высшим Административным Судом
Украины, а это создает надежный су	
дебный прецедент.

Весьма поучительными являются
решения суда первой инстанции и До	
нецкого апелляционного администра	
тивного суда о признании права на
пенсию за выслугу лет мастера путевой
машинной станции. В период
1993–2004 годов этот работник со	
гласно записям в трудовой книжке
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ДОБРА  НОВИНА

В
ПРОФСОЮЗЕ 2014 год проходит под де	
визом «Збережемо кадри – забезпечи	

мо майбутнє!», и руководство дорпрофсожа
Приднепровской магистрали решило уси	
лить оказание практической и методической
помощи профкомам, находящимся на его
обслуживании: специалисты встречаются с
профработниками и активом первичек,
проводят организованный прием членов
профсоюза, отвечают на злободневные во	
просы.

В расширенном заседании профкома
Павлоградской дистанции пути приняли
участие заместитель председателя дорож	
ной профорганизации В.Шило, специалис	

ты дорпрофсожа, а также председа	
тели и казначеи профкомов павло	
градских дистанций сигнализации и
связи и электроснабжения.

Актив узла всесторонне проин	
формирован о роли профсоюза в
период реформирования отрасли и
основных направлениях работы до	
рожной профорганизации. В част	
ности, заведующий отделом оргмассовой и
социально	бытовой работы дорпрофсожа
В.Романенко развил тему защиты трудовых
и социально	экономических прав и гаран	
тий тружеников, а также рассказал о реали	
зации успешного социального проекта

профсоюза – дисконтной программы – и
перспективах.

В обсуждении насущных вопросов участ	
вовали профработники и активисты.

ПРЕСС
ЦЕНТР дорпрофсожа
Приднепровской магистрали

Як накопичити внески для додаткової пенсії...

Б
АНК «ТРАСТ», висловивши повагу керівництву профспілки за
плідну співпрацю, повідомив, що за період дії договору з лип	

ня 2013 року більш ніж 300 спілчан – власників дисконтних карток
– скористалися пропозицією банку й отримали кредити з пільго	
вою відсотковою ставкою. Це дозволило їм заощадити загалом
майже 400 тис. грн. Банк повідомив також, що планує найближчим
часом створити кредитний продукт виключно для членів нашої
профспілки.

І, зважаючи на успішну співпрацю за кредитними продуктами,
«Траст» запропонував нашим спілчанам вигідно розмістити депо	
зити у гривні строком на три місяці під 25 % річних. Ексклюзивна
акція діяла з 4 по 14 лютого 2013 року, про що оперативно повідо	
мив сайт профспілки.

Джерелами формування пенсій

них накопичень учасника Фонду є:

пенсійні внески учасника (члена його
родини) на його користь;

пенсійні внески роботодавців учас	
ника, що сплачуються ними на його
користь;

дохід від інвестування пенсійних ак	
тивів.

На момент запровадження цієї Про	
грами розмір першого пенсійного
внеску роботодавця на користь пра	
цівника – учасника Фонду, зазначено	
го у пенсійному контракті, визначаєть	
ся шляхом ділення коштів, передбаче	
них у фінансовому плані на недержав	
не пенсійне забезпечення, на кількість
працюючих, за виключенням тих пра	

цівників, які досягли пенсійного віку,
визначеного ст. 26 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування».

Розмір наступних пенсійних внесків
визначається вкладником залежно від
віку учасника Фонду згідно з тарифа	
ми/відсотками Додатку 1 до цієї Про	
грами (таблиця — ліворуч), відкори	
гованими в межах сум, передбачених
у затверджених фінансових планах на
кожен поточний рік.

Ставки пенсійних внесків визнача	
ються вкладником залежно від віку
учасника Фонду згідно з тарифа	
ми/відсотками Додатку 1 до цієї Про	
грами, відкоригованими до суми за	
твердженого фінансового плану. Від
початку сплати пенсійних внесків та	

риф пенсійного внеску на користь
учасника Фонду залишається незмін	
ним для кожної вікової групи впро	
довж усього терміну накопичення
коштів, якщо інше не передбачено
Програмою.

Особа, яка є учасником – вкладни	
ком Фонду, сплачує пенсійні внески на
свою користь з власних коштів (заробіт	
ної плати та інших джерел) на підставі
укладеного нею пенсійного контракту.

Роботодавець такого учасника –
вкладника Фонду забезпечує сплату
ним внесків через платіжні системи
(зарплатні проекти) роботодавця на
безоплатній основі згідно з письмовою
заявою вкладника Фонду на підставі
пенсійного контракту, укладеного
вкладником з Фондом.

І
ЦЕ СТАЛО РЕЗУЛЬТА	
ТОМ тривалої роз’ясню	

вально	мотиваційної ро	
боти з працівниками Му	
качівського загону воєні	
зованої охорони на
Львівській залізниці щодо
переваг профспілкового
членства, яку проводили
фахівці Ужгородського
теркому.

Лави спілчан
поповнив 

ВОХР
На установчих зборах,

що відбулися наприкінці
минулого року в Мукаче	
вому, голова Ужгородсь	
кої територіальної проф	
організації Я.Афтанас ще
раз докладно розповів про
переваги членства в нашій
профспілці та відповів на
численні запитання учас	
ників зібрання.

Обрано голову та членів
профкому. Сьогодні наша
нова первинка нараховує
понад 400 спілчан. Тож на
черзі – проведення зборів
та обрання профгрупоргів і
цехкомів.

Президією теркому
прийнято рішення про
взяття на профобслугову	
вання новоствореної орга	
нізації. Наші фахівці по	
стійно надають всіляку
практичну допомогу в ор	
ганізаційних і юридичних
питаннях, зокрема, що сто	
суються соціального захис	
ту членів профспілки.

Юрій КОСЮК,
заступник голови 

Ужгородської
територіальної 

профорганізації

Ексклюзивно для спілчан 
від банку «Траст»

міста Київ, Сімферополь:
клініка «ДемАрк», м. Київ, вул. П.Лумумби, 16, м. Сімферополь,

вул. Лермонтова, 11	А – знижка 5–10 % на послуги стоматолога, пе	
діатра, косметолога.

м. Львів:
клініка «Ваша стоматологія», вул. Короленка, 4, оф. 3 – знижка

10 % на стоматологічний, терапевтичний прийом, 5 % – на ортопе	
дичну стоматологію (протезування).

м. Долинська:
Аптека, вул. Чкалова, 69 – знижка 7 % на медикаменти.

міста Артемівськ, Дружківка, Красний Лиман, Слов’янськ, Яси

нувата:

мережа аптек «Галеніка» – знижка 5 % на медичні препарати та
обладнання.

м. Дружба (Сумська обл.):
магазин «Господарчі товари», вул. 40 Років Жовтня – знижка

2–5 % на будівельні матеріали, господарчі товари, побутову техніку.

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

П
РЕДСТАВИТЕЛИ нашего пар	
тнера по дисконтной про	

грамме – банка ТРАСТ рассказа	
ли участникам о возможностях
сотрудничества. Порадовала об	
ладателей дисконтных карточек
и новость о новом партнере,
предоставляющем скидку 5 % –
аптеках сети «Галеника», кото	
рые посещают жители Красного
Лимана, Славянска, Ясиноватой,

Артемовска и Дружковки.
После семинара к корпора	

тивной сети life:) подключились
70 профактивистов. Еще 57 стар	
товых пакетов активировано и
вручено председателям перви	
чек во время проведения ин	
формационного дня.

Татьяна БОРИСЕНКО, ведущий
специалист Краснолиманского

теркома профсоюза

Соцпроектам — «зеленый»
Краснолиманский

терком провел 
для председателей
первичек региона

семинар по реализации
социальных инициатив

профсоюза: 
дисконтной программы и

корпоративной связи life:).
Обсуждены также вопросы

информационной
деятельности, в частности,

использования 
в работе профкомов

интернет	ресурсов,
продемонстрированы

возможности 
сайта профсоюза

www.zalp.org.ua

Вже 13 працівників
Київського електро	
возоремонтного за	
воду (КЕВРЗ) отрима	
ли картки профспіл	
кового корпора	
тивного мобільного
зв’язку life:) і переко	
налися, що тариф
справді вигідний і
простий у підключен	
ні. Для того, щоб от	
римати картку, треба
лише звернутися до
профкому і написати
заяву. Звісно, якби
завод працював на
повну, охочих було б
більше. 

Лілія БУЛГАКОВА,
економіст, 

голова 
молодіжної ради

первинки КЕВРЗ«Мы с life:)!»

Вік 
працівника


учасника 
Фонду

Розмір 
щомісячного 

внеску 
працівника

вкладника

Розмір 
щомісячного 

внеску 
роботодавця


вкладника
Років Грн. % СЗП * Грн. % СЗП *

18 22 0,55 22 0,55

19 23 0,575 23 0,575

20 25 0,625 25 0,625

21 26 0,650 26 0,650

22 27 0,675 27 0,675

23 29 0,725 29 0,725

24 30 0,75 30 0,75

25 32 0,80 32 0,80

26 33 0,825 33 0,825

27 35 0,875 35 0,875

28 37 0,925 37 0,925

29 39 0,975 39 0,975

30 42 1,05 42 1,05

31 44 1,10 44 1,10

32 47 1,175 47 1,175

33 49 1,225 49 1,225

34 53 1,325 53 1,325

35 56 1,40 56 1,40

36 60 1,50 60 1,50

37 64 1,60 64 1,60

38 68 1,70 68 1,70

39 72 1,80 72 1,80

40 78 1,95 78 1,95

41 84 2,10 84 2,10

42 90 2,25 90 2,25

43 98 2,45 98 2,45

44 107 2,675 107 2,675

45 116 2,90 116 2,90

46 127 3,175 127 3,175

47 140 3,50 140 3,50

48 155 3,875 155 3,875

49 173 4,325 173 4,325

50 194 4,85 194 4,85

51	60 50 1,25 50 1,25

В Ужгородській 
територіальній 

профорганізації 
створено 

нову первинку

* % СЗП (% середньомісячної зарплати по галузі)

Накопичення пенсійних внесків вкладників здійсню

ється відповідно до Програми недержавного пенсійно

го забезпечення залізничників, яка є додатком до Га

лузевої угоди.
Програмою передбачено мінімальний галузевий стан

дарт недержавного пенсійного забезпечення заліз

ничників (тобто мінімальна додаткова галузева пен

сія), яку отримуватиме учасник Фонду впродовж

10 років після досягнення пенсійного віку, визначеного
ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове дер

жавне пенсійне страхування».
Мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати
встановлюється на рівні, не нижчому ніж 50 % від офі

ційно затвердженого прожиткового мінімуму, визна

ченого законодавством для непрацездатних осіб 
(на 1.01.2014 року – 949 грн.).

Із Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Как стать членом негосударственного пенсионного
фонда «Магистраль»?

Артем, работник Южной железной дороги 
(сайт www.zalp.org.ua)

— Как уже сообщалось, руководителями всех шести же	
лезных дорог Украины заключены пенсионные контракты с
ПНПФ «Магистраль» и перечислены пенсионные взносы в
пользу своих работников (в частности, работникам Южной
дороги перечислено по 70 грн.). 

На каждого работника был открыт индивидуальный пен	
сионный счет в системе персонифицированного учета Фон	
да. Таким образом, все железнодорожники стали участни	
ками нашего отраслевого Фонда.

Программа негосударственного пенсионного обеспече	
ния железнодорожников предусматривает, что дополни	
тельная (негосударственная) пенсия формируется не толь	
ко за счет работодателя, но и за счет работника. С Програм	
мой и приложением к ней (тарифы ежемесячных пенсион	
ных взносов вкладчиков Фонда) можно ознакомиться в
сегодняшнем номере «ВІСНИКА» и на сайте профсоюза.

Для того, чтобы работнику самому стать вкладчиком, не	
обходимо также заключить пенсионный контракт с Фон	
дом, от имени которого контракты заключает компания –
Администратор Фонда, и перечислять взносы на свой (уже
открытый) индивидуальный пенсионный счет, написать за	
явление на имя руководителя об отчислении.

В данное время разрабатывается механизм, который по	
зволит просто и быстро заключить такой контракт каждому
работнику. А пока можно для получения необходимых до	
кументов обратиться к Администратору Фонда по тел.
5–62–62 (железнодорожный), (044) 537–66–57 или на
электронный адрес info@acpo.com.ua.

Що станеться з індивідуальним пенсійним рахунком
працівника у разі його звільнення?

Л.Ващенко (за телефоном)
– Після звільнення з роботи індивідуальний пенсійний ра	

хунок не закривається. Учасник має право перевести кошти
зі свого рахунку в інший недержавний пенсійний фонд або
залишитися і самому продовжувати накопичувати пенсію. 

Марина АБРАМОВА, 
правовой инспектор труда  Совета профсоюза, секретарь ПНПФ «Магистраль»

Социальная защита — прежде всего

Далі буде

ФФооттоо  ААллееккссееяя  ББООЧЧААРРООВВАА
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«День теркома и права» 

...на Дебальцевском участке
Попаснянского СМЭУ

Середня заробітна плата
працівників (грн.)

Залізничний транспорт 4092,0 3971,8

Транспорт у цілому 3778,0 3589,0
Промисловість 4115,0 3763,0

В галузях народного 
господарства 3619,0 3265,0

Грудень З початку
року

Рада профспілки висловлює щирі співчуття
близьким і колегам з приводу смерті ко	
лишнього завідувача відділу дорпрофсожу
Донецької залізниці

САМБОРСЬКОГО
Миколи Васильовича.

Співчуваємо...

П
РЕЗИДИУМ дорпрофсожа рас	
смотрел вопрос соблюдения тру	

дового законодательства в структур	
ных подразделениях службы сигна	
лизации и связи Приднепровской
магистрали с участием начальника
службы В.Яловенко и председателей
первичек дистанций.

О результатах проведенных про	
верок проинформировали специа	
листы дорпрофсожа. Так, во всех
проверенных дистанциях не соблю	
дается порядок ведения учета рабо	
чего времени: в графиках не преду	
смотрены дни еженедельного отды	
ха, не указывается месячная норма
и количество отработанных часов.
Выявлены также факты несоответст	
вия табелей рабочего времени жур	

налам учета выхода на работу. В
графиках и табелях указывается
только месячная норма рабочего
времени, а фактически отработан	
ное время не учитывается и не опла	
чивается.

Правовыми инспекторами труда
Совета профсоюза на Приднепров	
ской дороге направлены представ	
ления об оплате сверхурочной рабо	
ты: в Джанкойской дистанции сигна	
лизации и связи – более 1,1 тыс. ча	
сов, Пологовской – 85, Запорожской
– 31, Мелитопольской – 69 и 44 часа
технического обучения. Только по	
сле обращения дорпрофсожа на	
чальник Приднепровской дороги
обязал руководителей подразделе	
ний провести расчеты с работника	

ми за фактически отработанное вре	
мя и проводить оплату труда соглас	
но действующему законодательству.
В итоге, в январе т. г. работникам
выплачено за сверхурочные часы
почти 46 тыс. грн., в феврале будет
выплачено еще 5,9 тыс. грн, и за тех	
ническую учебу в нерабочее время –
757 грн.

Во всех дистанциях сигнализации
и связи не производится оплата за
техническое обучение, в некоторых
– при увольнении работников вы	
плата всех положенных им сумм не
проводится в день увольнения.

Президиум рекомендовал руко	
водству службы дороги устранить
нарушения, в том числе принять ме	
ры по выполнению программы при	

ведения в надлежащее состояние
санитарно	бытовых помещений.

Начальникам дистанций указано
на необходимость обеспечения дос	
товерного учета и оплаты рабочего
времени, в том числе совместите	
лям, выполнения требования соот	
ветствующего приказа Укрзализны	
ци, касающегося организации де	
журства на дому и объекте, а также
предоставления дней дополнитель	
ных отпусков за работу во вредных и
тяжелых условиях труда и с особым
характером труда, выплаты доплат
за вредные условия труда.

Нина РОМАНЕНКО,
главный правовой инспектор 

труда Совета профсоюза на 
Приднепровской железной дороге

На захисті спілчан

За активну роботу із захисту  інтересів
членів профспілки нагороджено:

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

СОЛОВЙОВУ Галину Володимирівну – голову
профорганізації Павлоградської дистанції колії
Придніпровської залізниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ЗБАНАЦЬКОГО Анатолія Васильовича – на	
чальника ремонтно	комплектувального цеху, за	
ступника голови профорганізації ПрАТ «Київсь	
кий електровагоноремонтний завод»;

МАРТИНЕНКА Миколу Олексійовича – голову
профорганізації моторвагонного депо Родакове
Донецької залізниці;

МАСТИЛКА Валерія Петровича — голову проф	
організації локомотивного депо Христинівка
Одеської залізниці;

ПЕРХАЛЮК Галину Володимирівну – провідно	
го фахівця оргвідділу Одеського дорпрофсожу;

ПОДЯКОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ГОЛОВАЧ Ангеліну Борисівну – колишнього
провідного спеціаліста відділу економічної робо	
ти, організації праці і заробітної плати Ради проф	
спілки;

МАКАРЕНКО Наталію Адамівну – заступника
голови Конотопської територіальної профоргані	
зації;

МАЦЮКА Володимира Семеновича – майстра з
експлуатації та ремонту засобів електрообігріву та
пневмообдувки, голову профорганізації Кам’ян	
ка	Бузької дистанції колії Львівської залізниці;

НОВОЖИЛОВА Віталія Валерійовича – голову
профорганізації електровозного депо «Жовтень»
Південної залізниці;

ТКАЛІЧА Віталія Андрійовича — голову проф	
організації локомотивного депо Київ	Пасажир	
ський Південно	Західної залізниці.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«В 2013 году отменено 33 приказа о при	
влечении работников структурных подраз	
делений Иловайского региона к дисципли	
нарной ответственности и три – к матери	
альной. В результате 74 железнодорожни	
кам возвращено почти 69 тыс. грн. Право	
вым инспектором труда Совета профсоюза
на Донецкой магистрали Виктором Черня

тьевым и председателями профкомов за	
щищены права 2,5 тыс. членов профсоюза, в
том числе семи – в судах», – проинформи	
ровал ПРЕСС
ЦЕНТР Иловайского теркома
профсоюза.

«По результатам 24 проверок в структурных
подразделениях Попаснянского и Луганского
регионов правовым инспектором труда на До	
нецкой магистрали Александром Сумским в
2013 году администрации внесено 30 пред	
ставлений об устранении нарушений. Отмене	
но 17 изданных с нарушениями приказов. Же	
лезнодорожникам выплачено незаконно удер	
жанных 22,6 тыс. грн. Защищены права 198 че	
ловек, одного из них – в Луганском областном
суде. А благодаря активным действиям проф	
комов попаснянских локомотивного и вагон	
ного депо, опорной станции, дистанции сигна	
лизации и связи защищены трудовые интересы
еще 52 членов профсоюза: им возвращено не	
доплаченных 4,2 тыс. грн.», – проинформиро	
вал ПРЕСС
ЦЕНТР Попаснянского теркома
профсоюза.

«З метою проведення атестації робочих місць
за умовами праці в Криворізькому будівельно	
монтажному експлуатаційному управлінні було
створено постійно діючу атестаційну комісію. За	
прошена на її засідання технічний інспектор
праці Ради профспілки на Придніпровській за	
лізниці Галина Ісаєва надала методичну допо	
могу в складанні карт умов праці. 

У результаті встановлено право працівників
Криворізького БМЕУ на пільгове пенсійне за	
безпечення, а також на щорічну додаткову від	
пустку за роботу в шкідливих і тяжких умовах
праці та інші пільги і компенсації, передбачені
чинним законодавством», – повідомив голова
профорганізації Криворізького будівельно	
монтажного експлуатаційного управління
Олександр САГАЙДАК.

Н
А ВИКОНАННЯ критичних зауважень звіт	
ної профспілкової конференції профкомом

спільно з адміністрацією Хутір	Михайлівської
дистанції колії вирішено злободенну проблему
щодо забезпечення працівників питною водою
на деяких околодках і в цехах.

Так, наприкінці минулого року підведено пит	
ну воду та каналізацію до робочого приміщення
колійників на станції Свеса, а також водою за	
безпечено приміщення мостовиків, гараж авто	
транспортної техніки і кімнату комірника на стан	
ції Хутір	Михайлівський, виробниче приміщен	
ня колійників на станції Макове. На кошти проф	
кому придбано бачки для питної води для всіх
колійних і мостових бригад.

За наполяганням профкому монтеру колії 3	
го околодку доплачено 400 грн. за лікарняним
листком, начальнику техвідділу та інженеру –
120 грн. добових за відрядження. Машиністам
моторейкового транспорту і водіям автотранс	
портних засобів доплачено 3,7 тис. грн. за ро	

боту у шкідливих умовах праці за квітень–тра	
вень 2013 року, ще 2 тис. грн. загалом заліз	
ничники отримали за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника.

Після письмового звернення до начальника Пів	
денно	Західної залізниці всім монтерам та брига	
дирам колії, ремонтникам штучних споруд, шляхо	
вим та мостовим майстрам, начальникам дільниць
(всього 313 осіб) було повернуто 170 тис. грн. під	
рядної суми за березень 2013	го.

Колійникам виплачено понад 191 тис. грн. пре	
мії за лютий та 65 тис. грн. матеріальної допомо	
ги на оздоровлення за березень минулого року. 

Всього спілчанам повернуто 431 тис. грн. неза	
конно утриманих або недоплачених коштів.

Марина ДЕМЧЕНКО,
голова профорганізації 

Хутір	Михайлівської дистанції колії

К
ТАКОМУ мероприятию профработников
подтолкнула необходимость провести

разъяснительную работу среди железнодорож	
ников бывших Попаснянского и Дебальцевского
строительно	монтажных эксплуатационных
управлений, которые в июле объединились в
одно предприятие на базе первого.

После слияния предприятий на Дебальцев	
ском участке была создана цеховая профорга	
низация, которую возглавила Елена Бобрицкая.
Она, а также председатель первички Попаснян	
ского СМЭУ Т.Цева и ведущий специалист Де	
бальцевского теркома Н.Найденова осветили
наиболее актуальные вопросы профсоюзной
деятельности, отметив, что необходимо уделять
больше внимания информационной работе.
Ведь люди должны знать, что после объедине	
ния работа по защите их прав и интересов не за	
тихает, а даже активизируется.

На личном приеме председатель Попаснян	
ской территориальной профорганизации

А.Канзеба и правовой инспектор труда Совета
профсоюза на Донецкой дороге А.Сумской от	
ветили на вопросы обратившихся к ним членов
профсоюза. Их интересовало, как защищаются
права одиноких матерей, а также другие темы –
предоставление отпусков без содержания, из	
менение условий труда, досрочный выход на
пенсию по возрасту, оплата труда в выходные
дни. Некоторые проблемы терком взял под свой
контроль.

Текст и фото ПРЕСС
ЦЕНТРА
Попаснянского теркома профсоюза

В
СЕ РАБОТЫ, связанные со снегоборьбой, же	
лезнодорожники Сумской дистанции электро	

снабжения Южной магистрали выполняют, не	
укоснительно соблюдая требования охраны труда.
Профком контролирует качество теплой спец	
одежды, обеспечение бригад необходимыми
средствами индивидуальной защиты, соблюде	
ние режима труда и отдыха. На участках этим за	
нимаются и цехкомы.

После выполнения производственных заданий
для энергетиков обеспечены хорошие условия для
обогрева в санитарно	бытовых помещениях.
Здесь оборудованы комнаты приема пищи, за
средства профкома приобретены микроволновые
печи, электрочайники и холодильники.

Татьяна КОРОТЕНКО,
инженер по охране труда, 

председатель профорганизации 
Сумской дистанции электроснабжения

...на станции Торез Донецкой магистрали 

C
ПЕЦИАЛИСТЫ Ило	
вайского теркома

профсоюза встретились
с коллективами станций
Торез, Рассыпная, Дро	
ново, Пелагеевский,
Воскресенская, Софьи	
но	Бродская, Мочалин	
ский, которые в связи с
реорганизацией дис	
петчерского участка
Дебальцевской дирек	
ции были переданы на
профобслуживание в
первичку станции Ило	
вайск.

Председатель Ило	
вайской территориаль	
ной профорганизации
Н.Уваров проинформи	
ровал собравшихся о работе
теркома, некоторых пробле	
мах и путях их решения.

Правовой инспектор труда
Совета профсоюза на Донец	
кой железной дороге В.Черня	
тьев ответил на вопросы ра	
ботников, касающиеся учета и

оплаты их труда, соблюдения
законодательства об отпусках
и др. Некоторые из них побы	
вали на личном приеме у
профработников.

Председатель первички
станции Иловайск Н.Маглева	
ная рассказала о новой структу	

ре профорганизации, напом	
нив активистам о главной зада	
че – защите трудовых прав и
интересов членов профсоюза.

Текст и фото 
ПРЕСС
ЦЕНТРА

Иловайского 
теркома профсоюза

Вагомі буденні справи

ТЕМА НОМЕРА

ИЗ ПОЧТЫ «ВІСНИКА»

ЦИФРА

тис. спілчан отримали в 2013
році конкретну допомогу з боку
правової інспекції праці Ради
профспілки, яка захистила їхні
трудові права.
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Висловлюємо глибокі співчуття головному
правовому інспектору праці Ради профспілки
на Донецькій залізниці Тихону Миколайовичу
ПРИСЯЖНЮКУ з приводу тяжкої втрати – пе	
редчасної смерті доньки Олени.

Після тривалої тяж	
кої хвороби на 76 році
пішов із життя 

ПОГРЕБЦОВ
Марат Якимович.

Колишній головний
редактор газети «Рабо	
чее слово» Південно	
Західної залізниці, та	
лановитий журналіст і поет – на його слова
написано багато пісень. Пишаємося тим, що
він – автор тексту Гімну профспілки заліз	
ничників і транспортних будівельників Укра	
їни. Він був вірним другом нашої профспіл	
ки й активним автором «ВІСНИКА» протягом
багатьох років. М.Я. Погребцова відзначено
Почесною грамотою Ради профспілки.

У пам’яті всіх, хто знав Марата Якимови	
ча, надовго збережуться добрі спогади про
нього як людину, сповнену життєдайної ба	
дьорості, щирості та поваги до оточуючих.

Світла пам’ять…
Рада профспілки

У 2013 році захищено 
трудові права 468 наших спілчан

Розмір мінімальної зарплати в Україні 
з 1 грудня 2013 року становить 1218 грн.

Інформацію підготовлено за даними управлін	
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Пам'ятатимемо…

О  наболевшем...О  наболевшем...



«Жителі Сміли пам’ятають геро	
їчні сторінки своєї історії: 29 січня від	
значено 70	ту річницю визволення міс	
та від фашистських загарбників. Понад
12 тис. воїнів загинули... За мужність і
відвагу понад 9,5 тис. фронтовиків на	
городжені орденами і медалями.
Профактивісти з ветеранами війни та
праці Шевченківського вузла взяли ак	
тивну участь в урочистостях, поклали
квіти до пам'ятника Невідомому солда	
ту», – повідомив ПРЕС
ЦЕНТР Шев

ченківського теркому профспілки.

Про те, як профком колійної ма	
шинної станції з ремонту земляного по	
лотна станції Смородине Південної за	
лізниці дбає про активний відпочинок
спілчан, розповів інженер з охорони
праці, голова профорганізації В’ячес

лав ВОРОШИЛО: «Декілька років по	
спіль на свято Водохреща наші праців	
ники виїжджають до озер урочища Не	
скучне у Тростянці. Традицію заснували
досвідчені «моржі», і щороку до них
приєднується все більше нових учасни	
ків, у тому числі й поважного віку».

«За підтримки Конотопського
теркому профспілки у політехнічному
технікумі Конотопського інституту
Сумського державного університету
день Тетяни відсвяткували 98 жінок
та дівчат з цим іменем, у тому числі й
залізничниці. Для них та гостей захо	
ду було влаштовано чудовий кон	
церт, у холі лунала класична музика,

костюмовані герої	аристократи про	
водили вікторину, розігрувались со	
лодкі подарунки», – розповіла голова
профорганізації студентів технікуму
Марія ПОЦЕЛУЄВА.

«В эксплуатационном вагонном
депо Одесса–Застава I уже четыре го	
да подряд турнир «Железная ракетка»
собирает сильнейших теннисистов
узла. Победителем вновь стал мастер
вагонно	колесных мастерских А.Хо	
мяченко, второе место занял слесарь
автоконтрольного пункта А.Гудымен	
ко, а третье – его руководитель – мас	
тер, председатель молодежного сове	
та дорожной профорганизации
И.Кричкин. Им вручены кубок, меда	

ли и грамоты», – поінформував
ПРЕС
ЦЕНТР Одеського дорпроф

сожу.

«17 команд из Кривого Рога,
Никополя и Запорожского региона
упорно боролись за победу в откры	
том турнире по настольному теннису
памяти бывших путейцев братьев Ры	
балка. Первое место заняла команда
детской железной дороги, второе –
Запорожской дистанции электрос	
набжения, третье – «Друзья братьев
Рыбалка». Отличившимся командам
и лучшим игрокам вручены памятные
призы», – повідомив інструктор
ДФСК «Локомотив» по Запорізькому
регіону Леонід СВІДСЬКИЙ.
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Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо	
відальність несе автор. Точка зору
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цією редакції. Листування з чита	
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали.

№ 3 (638)* 14 лютого 2014 р.

Тираж 245 тис. 654 прим.

Газету набрано і зверстано 
у відділі інформації 

Ради профспілки.

Адреса: 03049, м. Київ,
Повітрофлотський пр	т, 15 А

тел. 465	00	80 
тел./факс 465	00	78

Е	mail:  visnykprof@uz.gov.ua

Друк: ТОВ «Поліпрінт»
(м. Київ, вул. Лугова, 1 А)

Замовлення  № 3403
Наступний номер газети

вийде 28 лютого 2014 року

www.zalp.org.ua

Кращий воротар...
Марія Борщ

З
АВДЯКИ КОНКУРСУ «Світ захоплень», ого	
лошеному Конотопським теркомом на своїй

сторінці на сайті профспілки, дізнаємося багато
цікавого про талановитих дітей наших спілчан.

«Захоплення Марії Борщ – футбол. Ось так!
Два роки тому на обласних змаганнях вона от	
римала звання кращого воротаря, а вже в 2013	
му грала у складі збірної України з футболу се	
ред дівчат до 19 років. До речі, у відбірковому
раунді чемпіонату Європи 2014 року, який про	
ходив у Латвії у вересні 2013	го, команда досяг	
ла високих результатів і вийшла у наступний
еліт	раунд. Дівчата мріють про подальші успіхи
й готуються до відповідальних змагань.

Марія із задоволенням надіслала на конкурс
цікаві фотографії і розповіла, що всіляко підтри	
мує й допомагає їй мама – начальник техвідділу
локомотивного депо Конотоп Олена Селюк», –
поділився з «ВІСНИКОМ» голова профорганізації
локомотивного депо Конотоп Віктор ПУШКО
(на знімку). Він вручив дівчині нагороду за
участь у профспілковому конкурсі.

Фото з сайта профспілки wwwwww..zzaallpp..oorrgg..uuaa

П
РИМХИ ЗИМИ долаємо
гуртом, тож прийшовши на

роботу у сильні морози та сніго	
пади, працівники локомотивно	
го депо Щорс Південно	Захід	
ної залізниці першим ділом
бралися за лопати і прибирали
територію, а в приміщеннях збе	
рігали тепло. В цехах утеплили
двері та вікна, профком зазда	
легідь придбав електрочайники
та мікрохвильові печі, у пункті
технічного обслуговування вста	
новлено бойлер, і тепер можна
зігрітися і вимити руки. А меш	
канці міста, до речі, вдячні стан	
ційникам за вчасне розчищення
від снігу й льоду пішохідного
моста через залізничну колію.

У перші дні нового року біля
огорожі депо було встановлено
велику підкову «На щастя». 

Її виготовили наші локомо	
тивники, а поруч встановили
лавку з кованою спинкою. Ком	
позиція стала окрасою всього
нашого міста.

Анна ПОЛЮШКО,
секретар, член профкому 

локомотивного депо Щорс

П
ІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ діти пра	
цівників Південної магістралі відпочи	

ли й набралися сил у двох дорожніх дитя	
чих оздоровницях – євпаторійській «Мрії»
і «Сонячному», що розташований у парко	
вій зоні Харкова, у селищі П’ятихатки. По	
дбали про це керівництво залізниці, дор	
профсож, територіальні й первинні проф	
організації.

У чорноморській «Мрії» протягом 12 днів
оздоровлено 205 дітей, а за 14 днів у «Со	
нячному» – 105 школярів.

Керівництво залізниці та дорпрофсож

подбали також про відпочинок 20 дітей	
сиріт.

Усі дітлахи вповні насолодилися ціка	
вим дозвіллям, отримали повний комп	
лекс оздоровчих та виховних заходів.
Упродовж перебування в оздоровницях і
на шляху прямування їх було застрахова	
но від нещасних випадків, а супроводжу	
ючі в поїзді Харків–Євпаторія подбали
про безпечну дорогу й високий рівень об	
слуговування.

ПРЕС
ЦЕНТР
дорпрофсожу Південної залізниці

І  підкова 
«На щастя»…

Оздоровитися!

Активность — путь к победе ИТОГИ  КОНКУРСОВ

«Только добрые слова слышит в ответ…» 

ВВВВззззииииммммккккуууу…………    ннннаааа    ммммооооррррееее....     

Профком допоміг

П
РОФКОМ експлуатаційного вагонного де	
по Батуринська Придніпровської залізни	

ці порушив проблему якості молока для пра	
цівників, які трудяться у шкідливих умовах. 

Адміністрація структурного підрозділу під	
тримала цю слушну пропозицію, і найближ	
чим часом питання буде вирішено позитивно. 

ПРЕС
ЦЕНТР
Криворізького теркому профспілки

Костяк коллектива — 
династии

И
СТОРИЯ Хлебодаровского каменного карье	
ра началась ровно 70 лет назад. Имена тех,

кто строил и запускал предприятие, по праву за	
нимают главное место в заводской летописи.
Примечательно, что большинство ветеранов ста	
ли основателями более 30 рабочих династий, и
сегодня это почти треть нашого дружного кол	
лектива.

Любовь к предприятию передается из по	
коления в поколение. Людей здесь держат не
только трудовые семейные традиции, но и
надежные социальные гарантии для каждого
из 165 наших работников. К нам охотно идет
молодежь, зная, что опытные мастера пере	
дадут им все тонкости горного и дробильно	
го производст	
ва, а коллек	
тивный дого	
вор надежно
защитит их
трудовые ин	
тересы.

РЕМОНТНІ МАЙСТЕРНІ Хустської дистанції
колії знані на всій Львівській залізниці, адже
вже шість років колектив займає призові міс	
ця у виробничих змаганнях.

Не приховує радості за колег голова профоргані	
зації, помічник начальника з кадрів О.Козакова, ад	
же профком теж докладає чималих зусиль, щоб
спілчани мали все необхідне для продуктивної ро	
боти. Трудящих забезпечено спецодягом і спецвзут	
тям, є кімната приймання їжі, душові, організовуєть	
ся цікавий і змістовний відпочинок», – повідомив
громадський кореспондент «ВІСНИКА», водій Му	
качівського будівельного управління № 5 Іван
КОЗАК.

Светлана КОЖУШКО, инженер, 
председатель профорганизации 

Хлебодаровского карьероуправления
ФФооттоо  ааввттоорраа  (з архіву «ВІСНИКА»)

««««

П
ОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ Иловайско	
го теркома и денежной премии

за победу в смотре	конкурсе по ито	
гам работы в 2013 году удостоена
первичная профорганизация Ило	
вайской дистанции сигнализации и
связи. Приоритетное направление в
ее деятельности – защита трудовых
прав и интересов трудящихся. В ре	
зультате плодотворной работы проф	
кома в 2013	м защищены права
106 работников, которым было возвра	
щено недоплаченных 14,6 тыс. грн.

Профком делает акцент на опера	
тивном информировании членов
профсоюза и всестороннем обучении
актива. Так, в прошлом году было
проведено семь семинаров для бо	
лее чем 150 профактивистов, выпу	
щено 10 профсоюзных и пять моло	
дежных вестников. Уже четыре года
подряд молодых специалистов в тор	
жественной обстановке принимают в
члены профсоюза. В 2013	м наши ря	

ды пополнили семь новичков. Еже	
годно проводятся смотры	конкурсы
на лучшие профгруппу и обществен	
ного инспектора по охране труда.

Важно также отметить, что первич	
ка Иловайской дистанции сигнализа	
ции и связи была признана одной из
лучших и по работе с молодежью в
смотре	конкурсе, проведенном Со	
ветом профсоюза в 2012 году.

ПРЕСС
ЦЕНТР
Иловайского теркома профсоюза

Л
УЧШИЕ первички, цехком и
профгруппу определил и прези	

диум Дебальцевского теркома проф	
союза.

Победителям – профорганизаци	
ям локомотивного депо Дебальцево	
Сортировочное и Дебальцевской ди	
станции сигнализации и связи; цех	
кому оборотного локомотивного де	
по Кондрашевская	Новая; профгруп	
пам – цехов вагоноколесных мастер	

ских вагонного депо Дебальцево	
Сортировочное и ремонтно	техни	
ческого участка СЦБ Дебальцевской
дистанции сигнализации и связи, пя	
того околотка Дебальцевской ди	
станции пути и станции им. Крючкова
– вручены грамоты и премии. Также
поощрена активность первичных ор	
ганизаций дебальцевской путевой
машинной станции и станции Де	
бальцево	Сортировочное.

Виктория ЩЕРБАТЫХ,
ведущий специалист 

Дебальцевского 
теркома профсоюза

Фото предоставлено теркомом
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В
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ отделенческой
больницы станции Купянск	Узловой

Южной магистрали 230 членов профсою	
за, и вот уже 10 лет ее возглавляет цеховой
терапевт М.Кожемяка.

Как врач, она на страже здоровья работ	
ников и условий их труда, как профактивис	
тка – отстаивает интересы каждого из них:
беспокоится о выдаче санаторных и других
путевок, проведывает заболевших, заботит	

ся об обеспечении нуждающихся углем на зиму… В своей больнице Мелания
Ивановна трудится почти 40 лет, пользуется уважением коллег и искренне
радуется их благодарности, когда удается сделать для людей что	то полезное.
Председатель первички еще и член дорпрофсожа и президиума Купянского
теркома. Со всей общественной работой справляется успешно.

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный корреспондент «ВІСНИКА»

Фото автора

Працьовиті і завзяті

Фото надано прес$центром дорпрофсожу


