
Чи не вперше 
за багатолітню історію 

в цехах Ізюмського 
тепловозоремонтного заводу
запанувала мертва тиша: за
несплату підприємство 
позбавили права споживати 
газ та електроенергію. 
Чималі борги по заробітній платі,
призупинення виробництва 
з подальшою втратою 
потенційних замовників – все
це змусило трудовий колектив
на чолі з профспілковим
комітетом заводу бити 
на сполох. 17 лютого біля цент#

ральної
прохідної
відбувся
мітинг
протесту…
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Конференція
профспілки 

відбудеться  
12 березня 2009 року
У порядку денному:

підсумки виконання Галузе#
вої угоди між Укрзалізницею
та профспілками за 2008 рік;

звіт про роботу Ради проф#
спілки за 2007 — 2008  роки;

хід реалізації пропозицій та
критичних зауважень делега#
тів V з’їзду профспілки.

Проблеми та недоліки в системі
добровільного медичного страху!
вання на залізничному транспорті,
про які неодноразово зазначалося в
постановах президії Ради проф!
спілки та листах на адресу керів!
ництва галузі, залишаються невирі!
шеними.

На залізницях працює багато страхових
компаній. Це ускладнює роботу ліку#
вальних закладів і надання медичної до#
помоги працівникам у мережі медзакла#
дів залізничного транспорту. Укрзалізни#
ця так і не запровадила механізму коор#
динації роботи щодо відбору страхових
компаній та організації добровільного ме#
дичного страхування.

До розроблення та укладення більшос#
ті генеральних договорів зі страховими
компаніями не залучаються представники
профспілки. Перегляд страхових внесків
проводиться без участі застрахованих осіб
чи їх законних представників — проф#
органів, внаслідок чого неможливо впли#
нути ні на розмір платежів, ні на напрямки
витрачання коштів.

Кошти, що повертаються
лікарням на лікування за#
страхованих осіб є недостат#
німи. Зокрема, у 2008 році по
п’яти залізницях, крім Південно#Західної,
вони становили у середньому близько
70 % від суми, перерахованої страховим
компаніям.

Незважаючи на неодноразові звернен#
ня Ради профспілки до страхових компа#
ній щодо поліпшення умов медичного
обслуговування та пропозицію спрямову#
вати не менше 80 % загальної суми над#
ходжень страхових внесків за страхови#
ми випадками, надання профспілковим
організаціям прозорої інформації щодо
кількості застрахованих осіб, сплачених
внесків та напрямків використання стра#
хових коштів, жодна з них не погодилась
працювати на таких умовах. Постановою
президії Ради профспілки у січні 2007 ро#
ку було ухвалено основні підходи до ор#
ганізації медичного страхування заліз#
ничників.

Рада профспілки неодноразово зверта#
лася до дорожніх профспілкових органі#

зацій та керівництва залізниць з пропози#
цією відбирати страхові компанії для ро#
боти за наведеними вище принципами.
Організацію добровільного медичного
страхування на зазначених принципах
передбачено також наказом Мінтранс#
зв’язку від 15.10.2008 р., № 1268.

На жаль, пропозиції профспілки не бу#
ло враховано. Не затверджено і не впро#
ваджено Положення про організацію і
принципи добровільного медичного
страхування залізничників. Не виконано
вимоги наказу Мінтрансзв’язку № 1268 і
наказу Укрзалізниці від 08.06.2008 р.,
№ 359#Ц щодо щорічного включення до
фінансових планів залізниць коштів на
організацію добровільного медичного
страхування, а також вимог Галузевої
угоди щодо відшкодування роботодав#
цями працівникам 50 % суми їхнього
страхового внеску.

10 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв участь
у засіданні робочої групи Спіль#
ного представницького органу
профспілок з питань підвищен#
ня тарифів на пасажирські за#
лізничні перевезення.
12 лютого Голова ФПТУ, Голо#
ва профспілки В.Ткачов взяв
участь у семінарі профактиву
Одеської дорожньої проф#
організації.
17 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у зустрічі з профспілко#
вим активом Криворізької те#
риторіальної профорганізації.
18 лютого перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак і
фахівці апарату Ради проф#
спілки провели на Гребінківсь#
кому вузлі Південної залізниці
заходи у рамках Всесвітнього
дня соціальної справедливості
під гаслом «За соціальну спра#
ведливість і гідне життя для
всіх!».                   Стор. 1, 2
19 лютого відбулося засідання
президії Ради профспілки.
19 лютого головний технічний
інспектор праці В.Дорошенко
взяв участь у проведенні під#
сумкової колегії державної са#
нітарно#епідеміологічної служ#
би на залізничному транспорті.
20 лютого Голова профспілки
В.Ткачов і його заступник
В.Лесько взяли участь у засі#
данні Спільного представниць#
кого органу профспілок.

Розглянувши подання Ради
профспілки, СПО погодив під#
вищення тарифів на паса#
жирські перевезення у внут#
рішньому сполученні (крім за#
гальних вагонів) в середньому
на 12 %. Підвищення відбува#
тиметься в два етапи – з 1 бе#
резня і 1 червня п. р. приблиз#
но рівними частинами.

24 лютого керівники
профспілки взяли участь:

у нараді, що відбулася в Укр#
залізниці, з питань підведення
підсумків роботи галузі за
2008 рік, пріоритетних зав#
дань діяльності на 2009#й та
розгляду проблемних питань,
що порушувалися минулого
року, в тому числі протоколу
наради Міністра транспорту та
зв’язку із керівниками проф#
спілок 20 січня п. р.;

у засіданні Центральної ко#
місії Укрзалізниці з підведення
підсумків галузевого змагання
за 2008 рік.
24–25 лютого представники
прес#центрів дорпрофсожів,
теркомів Донецької дорож#
ньої профорганізації, редак#
цій галузевих газет, відділу ін#
формації Ради профспілки
взяли участь у семінарі#тренін#
гу з висвітлення соціально#
важливих питань, що про#
ходив у Києві у рамках спіль#
ного профспілкового міжна#
родного проекту «Профілак#
тика ВІЛ/СНІДу та туберкульо#
зу на Донецькій залізниці».

Перший заступник Голови профспілки
М.СІНЧАК і завідувач відділу економічної
роботи, організації праці і заробітної
плати С.АНІСІМОВА, спілкуючись 
з працівниками ллооккооммооттииввннооггоо  ддееппоо
ГГррееббііннккаа, вичерпно відповідали на всі
запитання спілчан...

Під таким гаслом цьогоріч –
28 квітня – проходитимуть захо!
ди у рамках Міжнародного дня
дій залізничників.
Президія Ради профспілки ухвалила

відповідне рішення і затвердила заходи
щодо участі профспілки в Дні єдиних дій
залізничників під егідою Міжнародної
федерації транспортників. Метою акції є
привернення уваги громадськості та ор#
ганів державної влади до проблем галу#
зі, покращення стану безпеки руху на за#
лізничному транспорті та всебічного за#
хисту працівників. Пропонується розгля#
нути, зокрема, такі питання, як недопу#
щення несанкціонованого втручання в
роботу залізничного транспорту, запобі#
гання насильству стосовно персоналу
(у «групі ризику» — чергові по станціях,
переїздах, провідники вагонів, локомо#
тивні бригади, контролери, ревізори),
розробки для залізничників курсу на#
вчання методам попередження актів на#
силля тощо.

Інф. «ВІСНИКА»

«Профспілкове 
«НІ» — насиллю!» 

Шановні залізничники! 
Від усієї душі вітаємо вас зі святом військової слави і доблесті, з Днем захисника
Вітчизни!
Це чудова традиція, коли ми віддаємо данину поваги мужності та самовідданості
українських солдатів та офіцерів, які присвятили своє життя захисту рідної землі.
Низький уклін нашим ветеранам, для яких це не просто свято, а важлива віха в
біографії. Ветерани#залізничники і нині самовіддано працюють на благо галузі,
беруть участь у патріотичному вихованні молоді, допомагають освоїти обрану
професію.
Захищати Вітчизну – почесна місія для справжніх чоловіків не лише у військовий

час. Сьогодні залізничники забезпечують обороноздатність України, транспортую#
чи стратегічно важливі вантажі, будуючи залізничні мости, станції, вокзали. І вне#
сок кожного з вас є цеглиною для побудови мирного та щасливого майбутнього.
23 лютого ми вшановуємо чоловіків#лицарів, здатних завжди підставити сильне
плече чарівній половині людства, недарма в славній родині працівників залізниць
завжди цінувалися честь, мужність, повага до жінки та родини.
Зичимо всім захисникам Вітчизни міцного здоров’я, доброго настрою, дружньої
підтримки у непростих колізіях нашого життя, родинного затишку й любові найдо#
рожчих вам людей.

Михайло КОСТЮК, Генеральний директор Укрзалізниці,
Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України,

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників

«За соціальну справедливість і гідне життя для всіх!»
Профспілкові організації провели різноманітні заходи у рамках Всесвітнього дня соціальної справедливості
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23 лютого — День захисника ВітчизниВІТАННЯ

Стор. 4

Президія Ради профспілки прийняла
рішення про запровадження експерименту 

на Донецькій і Львівській залізницях

ЛІКАРНЯНІ  КАСИ  —  ГАРАНТІЯ
якісного  лікування  залізничників
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Середня  зарплата 
працівників  залізниць

у січні 2009 року (грн.)

Індекс споживчих цін у січні – 102,9 %. 
Інформацію підготовлено за даними

управління статистики Укрзалізниці.
Відділ економічної роботи, організації

праці  і заробітної плати Ради профспілки

Донецька 2288,9
Львівська 1855,9
Одеська 2068,0
Південна 2207,7
Південно#Західна 2273,6
Придніпровська 2083,1
По залізницях 2133,5

Заробітна плата — основна гарантія•
Залізниця Січень

На засіданні президії Ради профспілки
19 лютого п. р. відбулося  обговорення ре#
зультатів конкурсу в рамках Року «Відпра#
цьованому часу — гарантовану оплату!» і
визначено переможців.

СЕРЕД ДОРОЖНІХ ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ
перше місце розподілили дорожні

профорганізації Одеської та Донецької за#
лізниць.

СЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ
перше місце посіла Ясинуватська тери#

торіальна профорганізація;

друге місце – Конотопська територіаль#
на профорганізація.

Відзначено результативну роботу Херсон#
ської та Криворізької територіальних
профорганізацій. Дорпрофсожам рекомен#
довано заохотити колективи зазначених
теркомів профспілки.

СЕРЕД ПЕРВИННИХ (ОБ’ЄДНАНИХ)
ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ

перше місце посіла об’єднана проф#
організація Дебальцевської дирекції заліз#
ничних перевезень;

друге місце розподілили профорганіза#
ції станції Харків#Пасажирський та Мико#
лаївської дистанції колії;

третє місце посіли профорганізації За#
порізької, Івано#Франківської і Конотопсь#
кої дистанцій колії.

Президія Ради профспілки висловила по#
дяку профорганізаціям усіх рівнів за прове#
дену протягом двох років значну та резуль#
тативну роботу.

Переможців нагороджено дипломами та
грошовими преміями.

Закінчення. Початок на 1!й стор.
Слід зазначити, що з метою форму#

вання єдиних підходів до запроваджен#
ня добровільного медичного страху#
вання залізничників постановою прези#
дії Ради профспілки ще 24 січня
2007 року було ухвалено проект Статуту
благодійної організації «Лікарняна каса
залізниці». Зазначалося, що створення
лікарняних кас на залізницях дасть
можливість максимально ефективно
використовувати особисті відрахування
працівників та внески за пенсіонерів за
їх прямим призначенням. Запровад#
ження такої практики дасть змогу збіль#
шити розмір повернення коштів лікар#
ням до 80–90 % та ведення прозорого
використання коштів на лікування та
медичне обслуговування залізничників.

У даний час робота зі створення лі#
карняних кас проводиться дорожніми
комітетами профспілки Донецької та
Львівської залізниць.

Задля удосконалення додаткового
медичного забезпечення працівників

та пенсіонерів залізничного транспор#
ту президія Ради профспілки поста#
новила:

ВИЗНАТИ організацію добровільного
медичного страхування працівників та
пенсіонерів залізничного транспорту
через комерційні страхові компанії не#
задовільною;

СХВАЛИТИ роботу дорожніх проф#
спілкових комітетів Донецької та
Львівської залізниць щодо створення
на залізницях лікарняних кас та про!
вести у 2009 році експеримент на
цих залізницях;

ЗАПРОПОНУВАТИ начальникам До#
нецької та Львівської залізниць сприя#
ти профспілковим органам у створенні
лікарняних кас та забезпечити медичне
страхування пенсіонерів#залізничників
за рахунок коштів залізниць через лі#
карняні каси;

ЗАПРОПОНУВАТИ начальнику Го#
ловного управління медичних закладів
Укрзалізниці, начальникам медичних
служб залізниць сприяти організації до#

даткового медичного обслуговування
залізничників через лікарняні каси;

РЕКОМЕНДУВАТИ дорожнім коміте#
там профспілки Південної, Придніп#
ровської, Південно#Західної, Одеської
залізниць вивчити досвід створення та
діяльності лікарняних кас та провести
роботу щодо їх створення на відповід#
них залізницях;

ЗАПРОПОНУВАТИ начальникам за#
лізниць та керівникам підприємств за#
лізничного транспорту забезпечити ви#
конання наказу Мінтрансзв’язку від
15.10.2008 р., № 1268 і наказу Укрзаліз#
ниці від 08.06.2008 р., № 359#Ц та що#
річно передбачати у фінансових планах
залізниць кошти на організацію добро#
вільного медичного страхування, у т. ч.
на виконання норм Галузевої угоди що#
до відшкодування роботодавцями
50 % суми страхового внеску праців#
ників.

Хід виконання зазначеної постанови
вирішено розглянути на засіданні
президії у жовтні п. р.

«Відпрацьованому  часу — гарантовану  оплату!»

Результаты  налицо

Підсумки•
Останні два роки пройшли для нашої профспілки під цим
гаслом. Став ефективнішим громадський контроль за ви!
користанням робочого часу працівників. Активність проф!
організацій усіх рівнів сприяла налагодженню об’єктив!
ного обліку відпрацьованих годин та їх оплати, у тому
числі за роботу у вихідні дні та в надурочний час. Таким
чином, забезпечено захист соціально!економічних інте!
ресів працівників галузі. Головні чинники, що призвели
до помітних результатів, – це посилення вимог до робо!
тодавців та жорсткий контроль за дотриманням трудово!
го законодавства щодо використання робочого часу.

На достигнутом не останавливаемся

На Одесской магистрали девиз
«Отработанному времени – га!
рантированную оплату!»  стал
актуальным для профоргани!
заций всех уровней. 
Проведена существенная работа по

контролю за соблюдением законода#
тельства о труде в вопросах учета
фактически отработанного рабочего
времени и его оплате.

Только в 2008#м по вопросам ре#
жима и оплаты труда проверено
219 подразделений дороги. Пробле#
ме посвящались заседания проф#
комов, президиумов территориаль#
ных и дорожного комитетов. В проф#
организациях проводился постоян#
ный личный прием, рассматривались
письменные обращения работников.

В результате защищены права
9137 железнодорожников, которым
по требованию профсоюзных органов
выплачены денежные средства на
сумму 621,8 тыс. грн.

К сожалению, результаты  работы
свидетельствуют о том, что нам не
удалось еще добиться полного досто#
верного учета рабочего времени и
ощутимого повышения эффективнос#
ти его использования.

Не полностью изжиты случаи неуч#
тенных часов работы, неправильного
ведения и отсутствия некоторых форм
первичного учета рабочего времени.
В отдельных подразделениях графи#
ки работы не соответствуют требова#

ниям законодательства, нормам кол#
лективных договоров, правилам
внутреннего трудового распорядка,
записям в табелях учета рабочего вре#
мени.

Это требует более жесткого кон#
троля со стороны профсоюзных ко#
митетов первичных организаций за
соблюдением трудового законода#
тельства, проявления принципиаль#
ности и требовательности в вопросах
режима и оплаты труда.

Александр МАНАХОВ, 
заведующий отделом 

социально#экономических 
отношений 

Одесского дорпрофсожа

На нашому 
боці – закон

Робота, проведена профорганізаці!
ями довела, що недаремно Рада
профспілки так прискіпливо поста!
вилася до цієї проблеми. 
Виявлені факти свідчать, що порушення

законодавства про працю відбувається
практично у кожному структурному підроз#
ділі Жмеринського регіону. Головним чи#
ном порушуються вимоги законодавства,
наказів і колдоговорів щодо обліку робочо#
го часу працівників, оплати додаткових та
понадурочних робіт, виплати матеріальної
допомоги, процедури залучення до робіт у
вихідні та святкові дні тощо.

Щодо конкретних результатів, то право#
вою інспекцією праці Ради профспілки на
Південно#Західній залізниці (Жмеринський
терком) розглянуто 14 письмових скарг та
заяв. На особистому прийомі надано кон#
сультаційну допомогу 379 спілчанам. За#
гальна сума повернутих працівникам неза#
конно утриманих чи недоплачених коштів
становить майже 172 тис. грн.

Значна кількість виявлених порушень до#
водить, що викорінити явище нехтування
трудовими правами працівників ще не вда#
лося, тож профспілкові організації не по#
винні втрачати пильності у питаннях кон#
тролю за використанням робочого часу і на#
лежної оплати праці.

Василь ГОРІН, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

на Південно#Західній залізниці

Подводя итоги проделанной
работы, президиум Херсон!
ского теркома отметил, что
выполнение задач, поставлен!
ных Советом профсоюза, сви!
детельствует об улучшении
организации рабочего време!
ни, его учета и оплаты труда.

Значительно повысилась актив#
ность среди работающих по защите
своих трудовых прав, что способст#
вовало своевременному устране#
нию нарушений трудового законо#
дательства, обязательств колдого#
воров.

Теркомом и профкомами только
в прошлом году защищены права
726 работников и по требованию
профорганов им доначислено
120 тыс. грн. Наиболее эффективно
велась работа в профорганизациях

Николаевской дистанции пути и
станции Николаев.

К сожалению, полностью прекра#
тить нарушения при учете фактичес#
ки отработанного времени, состав#
лении графиков работы, выплатах
надбавок, премий, доплат и т. п. не
удалось, среди прочего, из#за недо#
статочного фонда оплаты труда.

Поэтому президиум теркома при#
нял решение продолжить активную
работу по усилению общественного
контроля за учетом рабочего време#
ни и его оплатой и рекомендовал
профорганизациям структурных
подразделений поквартально ана#
лизировать состояние дел и соблю#
дение законодательства.

Людмила ОЧКОЛЯС,
заведующая отделом 

социальной защиты 
Херсонского теркома профсоюза

Контроль должен быть жестким

КОРОТКО

Профкомом локомотивного депо Волноваха в адрес администрации было на#
правлено предложение устранить нарушения при начислении премий. Работникам до#
плачено 1866 грн., сообщил председатель профорганизации Александр Лисовский.

По предложению профкома Мариупольской дистанции пути двум работни#
кам стройгруппы доплачено 492 грн. за профессиональное мастерство, а одному из
газоэлектросварщиков оплачена работа в выходной день, проинформировал предсе#
датель профорганизации Анатолий Авраменко.

По настоянию профкома Мариупольского строительно!монтажного эксплу!
атационного управления произведены доплаты: 26 работникам – за время прохож#
дения обязательного медицинского осмотра и двум – за учебные отпуска, сообщила
председатель профкома Галина Герасенко.

Мероприятия, проведенные в
2007!м в рамках Года под девизом
«Отработанному времени – гаран!
тированную оплату!», принесли за!
метные результаты, поэтому Сове!
том профсоюза было принято вер!
ное решение – продлить эту работу
еще на год. 

Задача состояла в том, чтобы, закре#
пив достигнутое, вовлечь в работу те пер#
вичные профорганизации, которые ра#
нее проявляли пассивность. Кстати, для
оказания им практической помощи, у
нас, на Донецкой железной дороге, было
разработано методическое пособие по
выявлению скрытых часов в различных
хозяйствах, проведено 48 заседаний
президиумов дорпрофсожа и теркомов
профсоюза, 44 «Дня трудового права»,
54 семинара.

Основной формой работы были про#
верки правильности установления режи#
ма, учета и оплаты рабочего времени. 

При выявлении отступлений от норм
законодательства правовые инспекто#
ры труда, специалисты дорпрофсожа и
теркомов профсоюза давали необхо#
димые разъяснения и рекомендации, а
по фактам неоплаты отработанного
времени незамедлительно предъявля#
лись соответствующие требования. По
итогам 275 проверок у 2701 железно#
дорожника выявлено неоплаченных
32,9 тыс. часов. 

В целом же по различным видам вы#
плат за 2008 год 14363 работникам
было доначислено 1 млн 731 тыс. грн.,
в том числе 519,2 тыс. грн. – за выяв#
ленные часы сверхурочной работы.

Активное участие в общей работе при#
няли первички. По настоянию проф#
комов 4387 работникам доначислено
685,6 тыс. грн.

Ориентир взят на комплексное изуче#
ние положения дел с обеспечением за#
конности в отдельно взятом регионе или
хозяйстве. 

Результаты проверок рассматривались
на заседаниях президиума дорпрофсожа
по Дебальцевскому региону, по хозяйст#
вам служб перевозок, локомотивной,
пассажирской, пригородных пассажир#
ских перевозок, медицинской. Выполне#
ние принятых решений позволило осу#
ществить дополнительные меры по наве#
дению должного правопорядка и устра#
нению нарушений. Попутно решались
вопросы подготовки кадров на произ#
водстве и правильного их использова#
ния, установления квалификационных
разрядов в соответствии с выполняемы#
ми работами.

Особое внимание уделяется оказанию
практической помощи недавно создан#
ным первичным профорганизациям в от#
рядах военизированной охраны. Дор#
профсожем инициирована разработка
нового Положения о рабочем времени и
времени отдыха для этой категории ра#
ботников.

Принимаются все возможные меры по
обеспечению законности при осущест#
влении мероприятий по преодолению
финансовых трудностей, вызванных эко#
номическим кризисом.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, 
главный правовой инспектор труда

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

ЛІКАРНЯНІ КАСИ — ГАРАНТІЯ
якісного лікування залізничників

«За соціальну справедливість 
і гідне життя 
для всіх!»

Закінчення. 
Початок на 1!й стор.

Відбулася зустріч с профактивом
Гребінківського залізничного вузла.

Перший заступник Голови профспіл#
ки М.Сінчак поінформував присутніх
про вирішення питань соціального за#
хисту працівників галузі. Він висвітлив
також актуальні теми сьогодення – фі#
нансово#економічну ситуацію в галузі,
послідовні кроки щодо недопущення
масових скорочень залізничників, ви#
моги Ради профспілки до Кабінету Мі#
ністрів України, питання, пов’язані з ре#
формуванням залізничного транспор#
ту, розповів також про діяльність Про#
фесійного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль», існуючі проблеми
медичного страхування працівників і
пенсіонерів, створення лікарняних кас,
ситуацію щодо охорони праці, зокре#
ма, забезпечення працівників якісним
спецодягом, заходи, що відбувати#

муться в рамках «Року первинної
профорганізації» під гаслом «Сильна
первинка – сильна профспілка!» тощо і
відповів за запитання.

Перебуваючи у локомотивному депо
Гребінка, М.Сінчак виступив перед ко#
мандирами виробництва, зустрічався
також з профактивістами і працівника#
ми у дизельному цеху.

Фахівці Ради профспілки надали
практичну допомогу головам профор#
ганізацій станції, вагонного депо, ди#
станцій колії, сигналізації та зв’язку, ін#
ших структурних підрозділів залізнич#
ного вузла і необхідні консультації спіл#
чанам, які звернулися до них під час
особистого прийому.

Відділ інформації 
Ради профспілки
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Н
АЙВАЖЛИВІШОЮ метою проф#
спілки І Установчий з’їзд визначив

необхідність формування найповнішо#
го пакета соціальних пільг і гарантій
працюючих, збереження і розширення
відомчої соціальної сфери (медичних і
лікувально#профілактичних закладів,
санаторних і оздоровчих об’єктів, дитя#
чих дошкільних і навчальних закладів,
відомчого житла).

Визначаючи програмні цілі і завдан#
ня профспілки, з’їзд формував їх як іде#
альний на той час пакет соціально#еко#
номічних і правових гарантій залізнич#
ників і транспортних будівельників
України. Планку було піднято на макси#
мальну висоту, і цю висоту слід було
брати. Автори документа, трохи заче#
кавши, визнали, що вони навіть не спо#
дівалися на швидку реалізацію найсмі#
ливіших програмних цілей і завдань.

Другим важливим документом,
прийнятим на з’їзді, був Статут проф#
спілки.

Статут закріпив положення про доб#
ровільне членство працівників підпри#
ємств залізничного транспорту і транс#
портного будівництва різних форм
власності. У ньому вказувалося, що
профспілка діє на основі і відповідно до
Конституції України, дотримуючись
принципів міжнародного права і про#
фесійного руху. Статут закріпив неза#
лежність профспілки від політичних
партій. Відповідно до Статуту профспіл#
ка залізничників і транспортних буді#
вельників України за своїм вибором
вступає до міжнародних профспілко#
вих організацій.

Статут передбачив створення струн#
кої організаційної структури профспіл#
ки, що в основному відповідає вироб#
ничій структурі.

За Статутом вищим органом проф#
спілки є з’їзд, що збирається Радою
один раз у п’ять років. Між з’їздами ро#
боту здійснює Рада профспілки і її ро#
бочий орган — президія Ради.

Далі буде

СТВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ

БУДІВЕЛЬНИКІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

(травень 1990 р. – січень 1992 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ
Підсумки огляду#конкурсу підбито
на засіданні президії Ради профспіл#
ки 19 лютого 2009 року.
Переможницями визначені:

Донецька залізниця

БОНДАРЕНКО Валентина Петрівна –
голова профорганізації дистанції колії
Кондрашівська#Нова;

РИЖИХ Маргарита Семенівна – го#
лова профорганізації локомотивного
депо Дебальцеве#Сортувальне;

ХАЛОША Тетяна Леонідівна – голова
профорганізації вокзалу Донецьк;

ЯКОВЛЕВА Валентина Володимирів#
на – голова профорганізації будівель#
но#монтажного експлуатаційного
управління Красний Лиман.

Львівська залізниця

БЕЗДОЛЯ Олександра Миколаївна –
начальник технічного відділу, голова
профорганізації Ужгородської дистан#
ції сигналізації та зв’язку;

МАЩУК Людмила Всеволодівна –

інженер, голова профорганізації управ#
ління будівельно#монтажних робіт і ци#
вільних споруд № 3;

СОЛОТВІНСЬКА Марія Василівна –
інженер, голова профорганізації Черні#
вецької дистанції захисних лісонаса#
джень;

ШВЕЦЬ Галина Макарівна – голова
профорганізації Ковельського паса#
жирського вагонного депо.

Одеська залізниця

ДІБРІВКА Тетяна Юріївна – електроме#
ханік, голова профорганізації Шевчен#
ківської дистанції сигналізації та зв’язку;

КАЛЮЖНА Валентина Григорівна –
технік, голова профорганізації Знам’ян#
ського центру механізації колійних робіт;

МІХОВА Наталія Вікторівна – началь#
ник станційного технологічного центру,
голова профорганізації станції Розділь#
на#Сортувальна;

ЯЦЕНКО Марина Володимирівна –
голова профорганізації Миколаївсько#
го пасажирського вагонного депо;

Південна залізниця

БОНДАРЕНКО Тетяна Валентинівна –
інженер, голова профорганізації станції
Баси;

ДОВГАЛЬ Галина Іванівна – голова
профорганізації станції Кременчук;

ДРОЗДОВА Ольга Феодосіївна –
юрисконсульт, голова профорганізації
Куп’янської дирекції залізничних пере#
везень;

ТКАЧЕНКО Валентина Ісаківна – ін#
женер, голова профорганізації колійної
машинної станції № 39.

Південно!Західна залізниця

ВАСЯНОВИЧ Олена Дмитрівна – ін#
женер, голова профорганізації станції
Коростень;

ГРИГОРУК Ніна Яківна – голова
профорганізації локомотивного депо
Шепетівка;

МОЗГОВА Тетяна Федорівна – голо#
ва профорганізації Конотопської ди#
станції колії;

СУХОМУДРЕНКО Ольга Михайлів#
на – голова профорганізації Українсь#
кого центру обслуговування пасажи#
рів.

Придніпровська залізниця

КОПТЄЛОВА Оксана Євгенівна – го#
лова профорганізації станції Нижньод#
ніпровськ#Вузол;

КРЯЧКО Світлана Анатоліївна – заві#
дувач лабораторії, голова профоргані#
зації Керченського локомотивного депо;

ЛУЦЕНКО Тетяна Олексіївна – інже#
нер, голова профорганізації Апосто#
ловської дистанції сигналізації та зв’язку;

МОКРЕНКО Людмила Кузьмівна –
голова профорганізації дистанції сиг#
налізації та зв’язку Запоріжжя ІІ.

Профорганізації прямого 
підпорядкування Раді профспілки

ВАКУЛИЧ Тетяна Назарівна – брига#
дир, голова профорганізації Синельни#
ківської рефрижераторної вагонної
дільниці ДП «Укррефтранс»;

ВАСИЛЕНКО Олена Кимівна – майс#
тер, голова профорганізації Валья#
нівського кар’єроуправління ДП
«Управління промислових підприємств
Укрзалізниці»;

ПАНКРАТОВА Олена Миколаївна –
юрисконсульт, голова профорганізації
Київ#Петрівської філії ВАТ «Київ#Дніп#
ровський МППЗТ».

Кращі жінки — лідери первинних профорганізацій

Н
АПРИКІНЦІ минулого року у Верховній
Раді України за участю представників

Міжнародної організації праці відбулись
парламентські слухання на тему «Про стан
дотримання конституційних гарантій трудо#
вих прав громадян». Учасники парла#
ментських слухань проаналізували стан тру#
дових ресурсів, ступінь виконання Гене#
ральної, галузевих та регіональних угод, ко#
лективних договорів, дотримання держа#
вою низки міжнародних угод у сфері праці.
До речі, матеріали на парламентські слухан#
ня та своє бачення шляхів вирішення проб#
лемних питань надала також і Рада проф#
спілки.

За підсумками слухань Верховною Радою
прийнято Постанову (від 15.01.2009 р.,
№ 892#VI) з відповідними рекомендаціями
органам державної влади та управління що#
до вжиття низки заходів на період
2009–2011 років. У рекомендаціях, зокрема,
зазначено, що ситуація щодо дотримання
конституційних гарантій трудових прав гро#
мадян залишається однією з найактуальні#
ших проблем в Україні. Звертається увага на
рівень заробітної плати більшості працюю#
чих, що не забезпечує навіть мінімально не#
обхідних потреб їхніх сімей, дискримінацію

у сфері праці, стан промислової безпеки і
охорони праці, які є головними чинниками
надзвичайно високого рівня передчасної
смертності серед населення України.

Таким чином, офіційно визнано причин#
ний зв’язок між порушеннями конституцій#
них гарантій трудових прав громадян та бід#
ністю серед працюючих, масовою трудовою
міграцією, руйнуванням трудового потенці#
алу, втратою конкурентоспроможності наці#
ональної економіки та низкою інших націо#
нальних негараздів. Аналіз результатів пе#
ревірок дотримання законодавства у сфері
праці, проведених як державними, так і
профспілковими органами свідчить, що
майже 90 % роботодавців порушують ви#
моги трудового законодавства. Незалежно
від галузі та форми власності найчастіше по#
рушуються норми щодо оплати праці, робо#
чого часу і часу відпочинку працівників,
прийому на роботу і звільнення, укладення
та виконання колективних договорів, трудо#
вої дисципліни, охорони праці тощо.

Я
КИЙ же стан справ у цьому напрямку на
підприємствах, в установах, організаці#

ях залізничного транспорту та транспортно#
го будівництва? Зазначимо, що завдяки

спільним зусиллям адміністрації Укрзаліз#
ниці, залізниць та виборних органів нашої
профспілки ситуація прогнозована і підконт#
рольна.

Але, на жаль, низка вищезгаданих нега#
тивних факторів має місце і в нашій галузі.
Залишається стабільно високим рівень по#
рушень окремими керівниками норм Галу#
зевої угоди і колективних договорів. Лише у
2008 році зафіксовано 417 таких порушень,
що становить 9,5 % від загальної кількості
усіх виявлених. Головним чином вони сто#
суються надання працівникам пільг і соці#
альних гарантій, в окремих випадках трап#
ляються факти ігнорування вимог виборних
органів профспілки і подань, внесених пра#
вовою інспекцією праці.

Це змушує профорганізації до відповід#
них дій. Так, у 14 випадках трудові права
працівників захищаються у судовому по#
рядку, 6 матеріалів про грубі порушення
трудового законодавства, Галузевої угоди
та колективних договорів спрямовано на
розгляд органів прокуратури, ще 6 – на
розгляд державної інспекції праці. Низку
подібних матеріалів спрямовано для відпо#
відного реагування до вищих керівних ор#
ганів галузі.

Тож робота фахівців профспілки дає кон#
кретні результати. Наприклад, лише мину#
лого року до відповідальності притягнуто
43 посадові особи, окремих звільнено з ро#
боти або позбавлено займаних посад, а ряд
посадовців за систематичне ігнорування
трудового законодавства за клопотанням
виборних органів профспілки притягнуто до
адміністративної відповідальності місцеви#
ми судами.

Детальніше про результати діяльності
правової інспекції праці буде наведено у зві#
ті Ради профспілки за 2007–2008 роки (чи#
тайте наступний номер газети – ред.).

Справді, прикладів ефективної правоза#
хисної роботи можна навести чимало, але
висновок один: сформовані членами проф#
спілки для захисту своїх трудових прав ви#
борні органи не б’ють у литаври і не сурм#
лять про великі перемоги, а проводять що#
денну кропітку і тривалу у часі роботу, спря#
мовану на захист спілчан. У той же час це по#
требує також постійних зусиль всіх членів
профспілки, щоб робота у цьому напрямі
була ще результативнішою. Тож гуртуймося.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки

Правозахисна робота: КРОПІТКА, АЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНА

Протягом 2008 року проходив конкурс на кращу жінку – лідера первин!
ної профорганізації. Цю акцію Рада профспілки організувала і провела
у рамках щорічної кампанії МФТ «Жінки, які рухають світ» з метою
підвищення ролі жінок у профспілковому русі.

ОДЕСА. В рамках цієї міжнародної акції за участю
керівників і фахівців дорожнього і територіальних ко#
мітетів, а також голів первинних профорганізацій
структурних підрозділів залізниці проведено інфор#
маційні дні, семінари з профактивом, під час яких
йшлося про сутність соціальної справедливості і необ#
хідність ще активніше захищати трудові та соціальні
гарантії, встановлені колдоговорами.

Йшлося про те, що сьогодні, як ніколи, актуальни#
ми стають питання зайнятості працівників, не лише
збереження та своєчасної виплати заробітної плати,
але й підвищення її розміру, виплати винагороди за
рік – так званої 13#ї зарплати, дотримання інших га#
рантій, встановлених колективними договорами. Ці
питання порушувалися і під час проведення конфе#
ренцій трудових колективів структурних підрозділів. І,
до речі, в жоден колдоговір не було внесено допов#
нень, які б погіршили становище працівників – всі
пільги і гарантії збережено на 2009 рік. Крім того, де#
легати конференцій мали змогу одержати від проф#
спілкових фахівців кваліфіковану юридичну допомогу
і конкретні відповіді на свої запитання.

ПРЕС!ЦЕНТР
Одеської дорожньої профорганізації

СМІЛА. Фахівці апарату Шевченківського теркому
профспілки у рамках заходів Всесвітнього дня соці#
альної справедливості  зустрілися з профактивом ба#
гатьох підприємств. 

Під час обговорення теми гідного рівня життя роз#
глянуто важливі соціальні проблеми, спілчанам на#
дано відповіді на їхні запитання. Найбільш актуаль#
ними є такі, що турбують кожного працівника: чи від#

буватиметься підвищення заробітної плати, чи буде
здійснено виплату «13#ї зарплати», як довго колекти#
ви працюватимуть за скороченим робочим днем,
тижнем… Йшлося також про те, що зараз важливо
усвідомити – для вирішення існуючих проблем як на
підприємствах, так і в галузі потрібні згуртованість та
активна позиція кожного залізничника. В умовах фі#
нансово#економічної кризи необхідно, перш за все,
не допустити масового скорочення працівників галу#
зі, добитися дотримання соціальних гарантій, вста#
новлених Галузевою угодою і колдоговорами. Задля
цього спілчани готові застосовувати різні законні за#
соби боротьби. Лише за таких умов профспілка не
втратить свого набутого авторитету і багатотисячної
підтримки людей праці.

Голова профорганізації 
вагонного депо імені Т. Шевченка В.САНЖАРОВСЬКИЙ 

під час спілкування з членами профспілки

ПРЕС!ЦЕНТР
Шевченківської територіальної профорганізації

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Проведению Всемирного дня
социальной справедливости в дорожной профорга#
низации Приднепровской магистрали предшествова#
ла большая подготовительная работа. 

Массовые мероприятия прошли при активном
участии членов профсоюза. Специалисты дорпрофсо#
жа и теркомов, встречаясь с железнодорожниками 
на рабочих местах, ответили на вопросы, волнующие
работников предприятий.

На Запорожском узле проведен «День трудового
права», в Кривом Роге – встреча с активом террито#
риальной профорганизации, на которой выступил за#
меститель Председателя профсоюза В.Лесько.

Крымский терком организовал встречу 
с профсоюзными активистами Джанкойского узла, 

на которой были обсуждены насущные проблемы 
и поставлены первоочередные задачи социально;

экономической защиты железнодорожников

Владимир РОМАНЕНКО, 
заведующий отделом дорпрофсожа 
Приднепровской железной дороги.

КОРОТКО

Совместным
решением адми!
нистрации и
п р о ф к о м а
вагонного депо
Д е б а л ь ц е в о !
Сортировочное
у с т а н о в л е н ы
единые профсо!
юзные дни. 

В третью неде#
лю месяца предсе#
датели комиссий
работают с проф#
активом во всех
цехах и на участ#
ках депо, занима#
ются ведением до#
кументации, под#
готовкой к выпус#
ку информацион#
ных профсоюзных
листков, сообщил
п р е д с е д а т е л ь
профорганизации
Анатолий Запо!
рожцев.

Співчуваємо...

«За соціальну справедливість і гідне життя для всіх!»
Профспілкові організації провели різноманітні заходи у рамках Всесвітнього дня соціальної справедливості
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Совет профсоюза выражает глубокое со#
болезнование заведующему отделом
социально#экономических отношений
Одесского дорпрофсожа Александру
Владимировичу МАНАХОВУ в связи с
тяжелой утратой – смертью жены
Натальи Алексеевны.



Идем дальше
Профком станции Слободка на отчетной

конференции подвел итоги своей работы
за последние три года.

Говорилось о непростых задачах, возла#
гаемых на профорганизацию нынешней
экономической действительностью. Ведь
чтобы у подразделения были средства на
осуществление обязательств колдоговора,
связанных с выплатой зарплаты, премий,
других вознаграждений, отпускных, опла#
той больничных, с улучшением производст#
венного быта, охраны труда и проч., проф#
ком и профактивисты должны всячески спо#
собствовать работе коллектива в выполне#
нии производственных задач. 

Активно и заинтересовано обсуждалось
избрание нового профлидера вместо
ушедшего на пенсию. Первое выступление
в качестве председателя первичной проф#
организации дежурного по станции В.Су#
харева было предельно кратким и сдер#
жанным в обещаниях: настроен он на ра#
боту результативную и конкретную и рас#
считывает на поддержку профактивистов.

Елена ГОРДЕЕВА, заместитель 
председателя объединенной 

профорганизации Одесской дирекции
железнодорожных перевозок

Профактивіст
Про нелегкий

труд колійника
Лариса МАЗУР
знає не з чиї#
хось вуст. Сама
більше десяти
років пропра#
цювала монте#
ром колії в Ки#
ївській дистан#
ції, а зараз вона

інженер технічного відділу Центру механі#
зації колійних робіт Південно#Західної за#
лізниці. Тож їй, як нікому, близькі й зрозу#
мілі всі насущні потреби людей цієї профе#
сії. Щирим ставленням до оточуючих за#
служила повагу й довіру колективу: багато
років поспіль вона – незмінний член проф#
кому. Їй довірено дуже відповідальну
справу – профспілкову скарбницю.
«Профком уміє знаходити спільну мову зі
спілчанами, тому до нас завжди йдуть лю#
ди за порадою, консультацією, допомогою
у вирішенні соціальних питань», – каже
профактивістка.

Текст і фото Анатолія РОМАНОВА,
кореспондента «Рабочего слова»,

позаштатного кореспондента «ВІСНИКА»

«Расправив крылья»…
В тот зимний вечер в зале Харьковской

филармонии все было привычным: на сце#
не – заслуженные артисты, лауреаты
международных и всеукраинских кон#
курсов, в зале – благодарная публика,
звучит музыка заслуженного артиста
Украины, композитора В.Корепанова.
Вот только «звания» выходящих на
сцену авторов песен звучали в стенах
филармонии несколько странно: ма#
ляр, бухгалтер, экономист, путевой об#
ходчик, помощник водителя дрезины…

А секрет в том, что зрителям свое
творчество представили работники
Харьковского метрополитена – члены
литературной студии, основанной
при содействии объединенного
профкома около десяти лет назад. На
сцену их вывел бессменный руково#
дитель студии, ветеран#метрополите#
новец, член Национального союза
писателей Украины П.Гулаков. Благо#
даря его усилиям, энергии и поддер#

жке, люди, влюбленные в поэзию, «рас#
правили крылья» и стали поэтами, чьи
песни услышали и родной город, и Укра#
ина. Члены литературной студии неодно#
кратно становились лауреатами литера#
турных конкурсов и премий, выпустили
множество коллективных и авторских
сборников, кассет и компакт#дисков. В
фойе филармонии состоялась презента#
ция двух последних авторских сборников
студии, увидевших свет благодаря фи#
нансовой поддержке нашого объединен#
ного профкома.

О прекрасном празднике в стенах об#
ластной филармонии нам будут напоми#
нать афиша и компакт#диск с полуторача#
совым видеофильмом (показанным, кста#
ти, городскими телеканалами), подарен#
ные каждому студийцу профкомом метро#
политена.

Геннадий ОМЕЛАЕНКО, инженер 
Харьковского метрополитена, 

член литературной студии
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Щодо зміни умов договору
банківського вкладу та
кредитного договору

На численні прохання читачів
повідомляємо, що внесено змі!
ни до Цивільного кодексу Украї!
ни та Закону України «Про бан!
ки і банківську діяльність» (За!
коном України від 12.12.2008 р.,
№ 661!VІ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо заборони банкам
змінювати умови договору бан!
ківського вкладу та кредитного
договору в односторонньому
порядку»).

Цивільний кодекс України допов#
нено новою статтею: «Проценти за
кредитним договором». Встановле#
но, що розмір процентів та порядок
їх сплати за договором визначають#
ся в договорі залежно від кредитно#
го ризику, наданого забезпечення,
попиту і пропозицій, які склалися на
кредитному ринку, строку користу#
вання кредитом, розміру облікової
ставки та інших факторів. Установ#
лений договором розмір процентів
не може бути збільшений банком в
односторонньому порядку.

Законом «Про банки і банківську
діяльність» встановлено норму, якою
банкам заборонено в односторон#
ньому порядку змінювати умови
укладених з клієнтами договорів,
зокрема, збільшувати розмір про#
центної ставки за кредитними дого#
ворами або зменшувати її розмір за
договорами банківського вкладу
(крім вкладу на вимогу), за винятком
випадків, установлених законодав#
ством («Вісник податкової служби
України», № 4 (528), січень*2009).

Корисно знати!•

Початок на 1#й стор.

...Ц ЬОГО сірого, прохо#
лодного лютневого

ранку до заводської прохідної
почали сходитись люди не для
того, щоб стати за верстати –
понад три сотні працівників
Ізюмського тепловозоремонт#
ного заводу зібралися на мі#
тинг, який організував проф#
спілковий комітет, щоби висло#
вити рішуче «НІ» подальшій
руйнації свого рідного підпри#
ємства. Виступи заводчан об’єд#
нувало почуття тривоги й зане#
покоєння ситуацією на заводі,
яка останнім часом зайшла в
глухий кут. 

Але спершу слід, бодай стис#
ло, викласти в хронологічній по#
слідовності розвиток подій, що
призвели цілком «боєздатне»
підприємство до критичної
межі.

– Перший
сигнал до за#
непокоєння, –
розповідає го#
лова профко#
му Олександр
ХАХІЛЄВ, –
пролунав ще

навесні минулого року, звідколи
почалася затримка виплати зар#
плати. Завважте, що останнього
разу люди отримали гроші май#
же рік тому – в квітні 2008#го.
Можливо ситуація склалася б
інакше, якби в липні минулого
року не наклали арешт на бан#
ківські рахунки заводу, через
невиплату підприємством кре#
дитів. Однак, люди продовжу#
вали працювати, виконуючи за#
мовлення з ремонту тепловозів
типу ТМ#2, 2ТЕ#10, 2ТС116 та ко#
лісних пар. Починаючи з грудня
2008#го, для працівників заводу
настали «вихідні дні з відпрацю#
ванням у першому півріччі» – як
це дослівно зазначено в наказі

№ 222, що видав тодішній голо#
ва правління ВАТ «ІТРЗ»
Є.Орлов, який, як ми вважаємо,
самоусунувся від заводських
справ, і не з’являється на заводі з
початку лютого. До речі, офіцій#
но зареєстрований трудовий
спір колективу з керівництвом
підприємства.

– Окрім того, незважаючи на
складнощі, протягом минулого
року нашими досвідченими фа#
хівцями був освоєний в повному
обсязі капітальний ремонт теп#
ловозів ТМ#7. А на сьогодні вже
маємо певний професійний по#
тенціал, щоби здійснювати ре#
монт ТЕП70, – додає в. о. голови
правління ВАТ «ІТРЗ» Ю.Чер#
вінський, призначений на цю
посаду наказом Мінтрансзв’язку
від 24 січня п. р. – Суттєвим є те,
що ми маємо замовлення на ре#
монт колісних пар та на виготов#
лення запчастин. Також є певні
домовленості на ремонт тепло#
возів. Тобто цілком спроможні
заробити гроші, щоби розраху#
ватися з боргами і виплатити
людям зарплату. Але на бан#
ківські рахунки накладено
арешт, а виробничі потужності
заводу знеструмлено.

– Наш колектив важко зла#
мати: свого часу ми працювали,
коли в цехах температура по#
вітря сягала до мінус двох#чо#
тирьох градусів, – говорить
профлідер О.Хахілєв. – І за та#
ких обставин люди не втратили
надії, не опустили руки, вони
готові докласти всіх зусиль, аби
врятувати підприємство від
краху. Адже добра половина
колективу – це представники
трудових династій, загальний
вік яких налічує по 150–200 ро#
ків. До прикладу, тут працював
мій дід, мої батьки і я хочу, щоб
тут працювали мої діти. Неза#
баром суд має розглянути спра#
ву щодо боргів заводу. Тому ми

маємо намір організувати пікет,
аби не допустити визнання ВАТ
«ІТРЗ» збанкрутілим підприєм#
ством. Зрозуміло, що це най#
простіший шлях до вирішення
проблеми: визнати банкрутом,

розпродати майно, щоб в ре#
зультаті повернути борги. Але
нащо вдаватися до таких край#
нощів, коли ми маємо замов#
лення? Хто гарантує праце#
влаштування сотням людей в
Ізюмі, де й без того зараз дуже
важко знайти роботу? Попри
всі складнощі покладаємо на#
дію на роботу планової комп#
лексної ревізії Мінтрансзв’язку,
яка, сподіваємося, дасть об’єк#
тивну оцінку справ і розставить
всі крапки над «і».

…Незадовго до початку мітин#
гу мені запропонували побувати
в цехах заводу, щоб перекона#
тись на власні очі, що виробничі
потужності готові до роботи за
умови, якщо подадуть газ та
електроенергію. Оскільки завод
не працює, то було справжньою
несподіванкою зустріти в холод#
ному приміщенні цеху з ремонту

колісних пар майстра І.Білоко#
рового та ще з десяток робітни#
ків. Вони раніше прийшли на мі#
тинг, щоб побувати в рідному
цеху. Іван працює тут 37 років і
пам’ятає, як за місяць його ко#

лектив виконував ремонт в об#
сязі понад 600 колісних пар, а в
грудні минулого року відремон#
товано лише 36.

– Як же живете майже рік без
зарплати? – цікавлюсь у май#
стра.

– За рахунок пенсії батьків.
Картоплю та овочі вирощуємо
на городі. Але не живемо – ви#
живаємо, – поправив мене спів#
розмовник і відразу ж запитав у
в. о. голови правління про тон#
кощі освоєння нових видів ре#
монту. І це за умов чималої за#
боргованості зарплати, призу#
пиненого виробництва, загрози
закриття заводу!.. Справді, тако#
му незламному духу, оптимізму
слід повчитись багатьом, особ#
ливо за часів нинішньої еконо#
мічної кризи…

Напевне, тут позначилась мо#
ральна підтримка та інформа#

ційна допомога профкому.
Адже в інформаційних бюлете#
нях профкому йдеться про суть
проблем на заводі й подальші
шляхи їх вирішення. Голова
профорганізації виготовляє їх
власноруч на домашньому
комп’ютері і розміщує на за#
водській прохідній, оскільки
вважає, що об’єктивна обізна#
ність, оперативна поінформова#
ність відіграють чималу роль у
згуртуванні колективу за скрут#
них часів.

Присутні на мітингу прийняли
резолюцію, яку зачитав голова
профкому, де, зокрема, гово#
риться про те, щоб «не допусти#
ти визнання заводу збанкруті#
лим та розробити план заходів
щодо виходу зі складного еко#
номічного становища і запобігти
банкрутству; забезпечити заван#
таженість роботою; притягти до
відповідальності винних за не#
сплату заробітної плати; випла#
тити заробітну плату працівни#
кам; повернути базу відпочинку
«Чайка» ВАТ «ІТРЗ» як таку, що
продана з порушенням чинного
законодавства за завідомо за#
ниженою вартістю».

Валентин БЕРДУТА, 
кореспондент «Магістралі»

(спеціально для «ВІСНИКА)
Фото автора

З місця події•

Колектив обурений фактом подання до суду позову 
від ТОВ «Торговий дім «Ізюмський тепловозоремонтний завод»

про визнання банкрутом ВАТ «ІТРЗ»

За наказом Мінтрансзв’язку від 13 січня п. р. 
призначено проведення планової комплексної 

ревізії фінансово!господарської діяльності 
ВАТ «ІТРЗ», яка на даний час триває

Глухий кут?

В объединенной профоргани#
зации служб управления При#
днепровской магистрали старто#
вал 10#й шахматный турнир па#
мяти бывшего главного редакто#
ра дорожной газеты, писателя 
В.Ковалюка.

В течение месяца 16 шахма#
тистов – представителей коллек#
тивов дорожного информацион#
но#вычислительного центра, Днепропетровской дистанции сигнализации и связи,
редакции «Приднепровской магистрали» будут бороться за памятные кубки и ме#
дали. Однако, по традиции, поощрительные призы получат все участники турнира.

Юрий ШВАЙКО, внештатный корреспондент «ВІСНИКА»

Юбилейный
турнир
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Закінчення. 
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