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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

На варті трудових прав та інтересів спілчан: цифри і факти

10,8 млн грн. незаконно утри�
маних або недоплачених кош�
тів повернуто спілчанам на ви�
могу правових інспекторів пра�
ці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південно�За�
хідної залізниці.

У
МЕЖАХ повноважень правова
інспекція праці в 2018 році у пов*

ному обсязі здійснила правове забез*
печення діяльності дорожньої проф*
організації, відповідну підтримку і за*
хист трудових прав спілчан. Під час
перевірок 119 підприємств, установ та
організацій виявлено 3166 порушень
норм трудового законодавства, за
якими складено 105 актів.

Роботодавцям внесено 118 по*
дань із 3880 пропозиціями щодо
усунення виявлених порушень. 
У повному обсязі з них виконано
109 подань, зокрема, скасовано
68 незаконних наказів про притяг*
нення працівників до дисциплінар*
ної відповідальності.

За минулий рік захищено трудові
права 7657 осіб, 928 з яких сповіщені
про це персонально.

На особистому прийомі 3356 спіл*
чанам надано юридичні консультації,
розглянуто 78 письмових звернень, а
профактивістам і представникам
адміністрації за необхідності надава*
лась вичерпна інформація з питань
застосування норм законодавства
про працю та умов колдоговору.

Для членів профспілки у виробни*
чих підрозділах проведено 58 «Днів
трудового права». У зв’язку з неви*
конанням у 2018 році окремими ке*
рівниками подань правової інспек*
ції праці і недотриманням при цьо*
му процедури їх оскарження, ви*
значеної Положенням про правову
інспекцію праці, президією дор*
профсожу проводиться організа*
ційна робота щодо усунення наслід*
ків вказаної проблеми.

Володимир ВОРОПАЄВ, 
завідувач відділу соціально*

економічних відносин та правового
захисту дорпрофсожу – головний 

правовий інспектор праці 
Ради профспілки 

в дорожній профорганізації
Південно*Західної залізниці

4,6 млн грн. незаконно утрима�
них або недоплачених коштів
повернуто спілчанам на вимогу
правових інспекторів праці Ра�
ди профспілки в Лиманській до�
рожній профорганізації.

У
ПРОДОВЖ року перевірено
29 структурних підрозділів ре*

гіональної філії «Донецька залізни*
ця». Виявлено 263 порушення трудо*
вого законодавства. З метою їх усу*
нення адміністрації внесено 32 по*
дання, в яких викладено 263 пропо*
зиції.

Зокрема, у повному обсязі скасо*
вано 22 незаконно виданих накази
про притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників та по*
новлено права 48 залізничників,
яким повернуто премію на загальну
суму 51,2 тис. грн., 168 працівникам
повернуто незаконно не виплачених
коштів за недотримання передбаче*
них колективними договорами пільг
та гарантій на суму понад 85 тис. грн.
тощо. 

В 2018*му відстояно трудові права
8240 спілчан.

Проведено чотири «Дні трудово*
го права» та низку семінарських за*
нять за участі правових інспекторів
праці. Проконсультовано з юридич*
них питань 202 спілчанина і розгля*
нуто 43 письмових звернення членів
профспілки.

Галина КАЙДАШ,
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки у Лиманській 

дорожній профорганізації

1,3 млн грн. незаконно утрима�
них або недоплачених коштів
повернуто спілчанам на вимогу
правових інспекторів праці
Ради профспілки в Одеській
дорожній профорганізації.

П
РОТЯГОМ минулого року вивче*
но стан дотримання трудового

законодавства у 100 виробничих під*
розділах регіональної філії «Одеська
залізниця». Правовими інспектора*
ми праці встановлено факти 1011 по*
рушень, за якими складено 99 актів.
Роботодавцям внесено 83 подання з

1054 пропозиціями щодо усунення
виявлених недоліків, зокрема з пи*
тань: законодавства про відпустки –
298, робочого часу та відпочинку –
209, виконання чинної Галузевої уго*
ди, колективних договорів – 89, тру*
дової дисципліни – 94 та ін.

За рік виконано 79 подань, в ре*
зультаті чого скасовано 44 накази
про притягнення працівників до дис*
циплінарної і матеріальної відпові*
дальності.

Загалом захищено трудові права
1293 працюючих членів профспілки,
про що надіслано 784 персональних
повідомлення.

Розглянуто 70 письмових звер*
нень, пов’язаних з правовими питан*
нями, та надано юридичні консульта*
ції 1429 спілчанам.

Наталія РАКОВИЧ,
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки 
в Одеській дорожній 

профорганізації – 
завідувач юридичною 

консультацією дорпрофсожу

1,3 млн грн. незаконно утрима�
них або недоплачених коштів
повернуто спілчанам на вимогу
правових інспекторів праці Ра�
ди профспілки у дорожній
профорганізації Придніпровсь�
кої залізниці.

В
2018 році правовою інспекцією
праці здійснено 50 перевірок ви*

робничих підрозділів регіональної
філії «Придніпровська залізниця»,
під час яких зосереджено увагу на
питаннях обліку робочого часу, опла*
ти за фактично відпрацьований час,
своєчасності виплати заробітної пла*
ти за час відпустки, виконання умов
чинних Галузевої угоди та колдого*
ворів, притягнення працівників до
дисциплінарної та матеріальної від*
повідальності тощо.

Під час перевірок виявлено 427 по*
рушень, за якими складено 37 актів із
427 пропозиціями про усунення по*
рушень, переважно з питань робочо*
го часу і часу відпочинку працівників
(159).

Усього за минулий рік відстояно
трудові права 1879 залізничників,

про що 579 з них поінформовано в
індивідуальному порядку.

За звітний період проведено 37 «Днів
трудового права», зокрема на Апос*
толівському, Пологівському, Верхів*
цевському залізничних вузлах та в
окремих виробничих підрозділах.

Під час особистого прийому нада*
но 361 юридичну консультацію і роз*
глянуто 53 письмових звернення
спілчан.

Ніна РОМАНЕНКО,
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації

Придніпровської залізниці

417,2 тис. грн. незаконно утри�
маних або недоплачених кош�
тів повернуто спілчанам на ви�
могу правової інспекції праці 
у дорожній профорганізації
регіональної філії «Львівська
залізниця».

З
А МИНУЛИЙ рік перевірено на
дотримання трудового законо*

давства 25 виробничих підрозділів
регіональної філії «Львівська заліз*
ниця». Виявлено 411 порушень, про
що складено 25 актів та внесено
роботодавцям 23 подання із
61 пропозицією про усунення недо*
ліків. На сьогодні у повному обсязі
виконано 20 подань, при цьому
поновлено на роботі 32 незаконно
звільнених працівники, скасовано
16 наказів адміністрації, виданих з
порушенням чинного законодавст*
ва. Тож загалом відстояно трудові
права 463 спілчан, у тому числі од*
ного – у суді. Надіслано 265 персо*
нальних повідомлень про захист
трудових прав та інтересів працюю*
чих членів профспілки.

За звітний період під час особис*
того прийому надано 314 консуль*
тацій з правової тематики, розгля*
нуто 28 письмових звернень спіл*
чан. Проведено два «Дні трудового
права».

Володимир ПАСТУХ, головний
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній
профорганізації регіональної 

філії «Львівська залізниця»

Стор. 3Стор. 2

У 2018 році в результаті правозахисної ро�
боти профорганів усіх рівнів працівникам
АТ «Укрзалізниця» повернуто незаконно не
виплачених понад 18,7 млн грн.
Протягом року захищено трудові права
20,5 тис. працівників.

В
2018 році у рамках заходів під гаслом «Від*
працьованому часу – гарантовану оплату!»

у 462 виробничих і структурних підрозділах АТ
«Українська залізниця» правовими інспектора*
ми праці Ради профспілки у дорожніх і територі*
альних профорганізаціях виявлено 5567 пору*
шень вимог трудового законодавства і поло*
жень чинних Галузевої угоди і колективних до*
говорів.

З метою усунення порушень правовими інспек*
торами праці було складено 337 актів, адмініст*

рації внесено 340 подань із понад 6 тис. вимог
щодо:

нормування та оплати праці (55,5 %),
надання відпусток (14,5 %),
використання робочого часу та часу відпочинку
(9,9 %),
виконання зобов’язань Галузевої угоди та колдо*
говорів (5,5 %),
трудової дисципліни (4,2 %),
прийому*звільнення, переводу (2,3 %),
праці жінок і молоді (1,7 %),
інших порушень (6,2 %).
Наразі виконано 324 подання, що становить
95,2 %.
Також на вимогу правових інспекторів праці Ра*

ди профспілки скасовано 174 незаконно виданих
роботодавцями накази, до відповідальності при*
тягнуто трьох посадових осіб.

Торік поновлено на роботі 32 членів профспілки.

2883 спілчанам (14 %) надіслано персональні
повідомлення про захист профспілковими органа*
ми усіх рівнів їхніх трудових прав, соціальних га*
рантій та інтересів.

За юридичними консультаціями зверталися
6,2 тис. спілчан. Загалом розглянуто 292 письмо*
вих звернення членів профспілки.

До обговорення на засіданнях профорганів різ*
них рівнів підготовлено 227 матеріалів з актуальних
тем правозахисної роботи (дорожніх і територіаль*
них комітетів, відповідно, 105 і 93, профкомів пер*
винних і об’єднаних профорганізацій – 31).

Правові інспектори праці брали участь в орга*
нізації та проведенні на залізничних вузлах та у
виробничих підрозділах 141 «Дня трудового
права».

Микола БЄЛЬЧЕНКО, завідувач відділу 
правового захисту – головний 

правовий інспектор праці Ради профспілки

12 лютого проведено на*
раду керівництва профспілки
та голів дорожніх профорга*
нізацій з актуальних питань
профспілкової діяльності.

13 лютого відбулась зу*
стріч Голови ФПТУ і проф*
спілки В.Бубняка та голів до*
рожніх профорганізацій з
очільником «Укрзалізниці»
Є.Кравцовим та іншими ке*
рівниками АТ, під час якої
йшлося про вирішення на*
гальних соціально*економіч*
них проблем сьогодення.

Щиро вітаю усіх наших
спілчанок зі святом весни! 

Ви, дорогі жінки, в долі
кожного: лагідністю й
добротою маминих рук,
благословенною молит�
вою бабусі, незабутнім
святом кохання, обійма�
ми донечок і онучок... Ви
надихаєте чоловіків на
добрі справи і шляхетні
вчинки. Дякуємо, що
вправно виконуєте свої
професійні й громадські
обов’язки. Ми щиро пи�
шаємося вами!

Бажаю, щоб щастя
завжди осявало кожен
ваш крок, а в душі й на
серці були спокій і любов.

З повагою
Вадим БУБНЯК, 

Голова  ФПТУ,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Зі святом, 

любі жінки!

8 березня — 
Міжнародний 
жіночий день

Із попереднього номера «ВІСНИК» розпочав інформувати читачів про підсумки
роботи правової інспекції праці Ради профспілки протягом минулого року…

ТЕМА  НОМЕРА

Запропоновано 
зміни та 
доповнення 
до законопроекту

Р
АДА профспілки розгля*
нула законопроект

«Про залізничний транс�
порт» (реєстр. № 9512 від
30.01.2019 р.).

Після опрацювання цього
документа до Верховної Ра*
ди України на адресу голови
Комітету з питань транспор*
ту Я.Дубневича спрямовано
листа з пропозицією внести
до зазначеного проекту За*
кону низку змін і доповнень,
зокрема щодо статей:
«Особливості регулювання
трудових відносин на заліз*
ничному транспорті», «Соці*
альний захист працівників
залізничного транспорту»,
«Формений одяг працівни*
ків залізничного транспор*
ту», «Розслідування заліз*
ничних транспортних по*
дій», «Вимоги до машиніс*
тів» та інших.

У листі за підписом Голови
ФПТУ і профспілки В.Бубняка
міститься конкретна аргумен*
тація (лист розміщено у стріч*
ці новин на офіційному сайті
www.zalp.org.ua).
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ОХОРОНА  ПРАЦІ

2
Закінчення. 

Початок на 1�й стор.

166,3 тис. грн. незаконно утрима�
них або недоплачених коштів по�
вернуто спілчанам на вимогу пра�
вових інспекторів праці Ради
профспілки у дорожній профор�
ганізації Південної залізниці.

З
А ПІДСУМКАМИ здійснених переві*
рок щодо дотримання трудового за*

конодавства у 91 виробничому підроз*
ділі регіональної філії «Південна заліз*
ниця», філії «Пасажирська компанія» та
інших зафіксовано 241 порушення. Для
їх усунення складено 60 актів, адмініст*
рації надано 255 конкретних пропози*
цій у 64 поданнях.

Захищено трудові права 944 членів
профспілки, 84 із них спрямовано пер*
сональні повідомлення.

Проведено 29 «Днів трудового пра*
ва», зокрема на Харківському, Осно*

в’янському, Куп’янському, Полтав*
ському, Кременчуцькому вузлах і на лі*
нійних станціях Харківської дирекції за*
лізничних перевезень, із залученням
профспілкових фахівців.

За юридичними консультаціями про*
тягом року звернулися 476 спілчан.

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
завідувач відділу правового захисту
дорпрофсожу – головний правовий

інспектор праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Південної залізниці

70,3 тис. грн. незаконно утрима�
них або недоплачених коштів по�
вернуто спілчанам на вимогу пра�
вової інспекції праці у дорожній
профорганізації Львівської заліз�
ниці.

З
А 12 місяців 2018*го здійснено пере*
вірки дотримання трудового законо*

давства у 48 виробничих підрозділах

регіональної філії «Львівська залізни*
ця», за підсумками яких виявлено
42 порушення вимог законодавства
про працю та надіслано три подання
роботодавцям.

Загалом захищено трудові права
97 працівників, надіслано 22 персо*
нальних повідомлення.

Під час особистого прийому надано
консультації з правових питань 181 за*
лізничнику, розглянуто шість письмо*
вих звернень спілчан.

Представники правової інспекції
праці брали участь у засіданнях комісії з
перевірки знань щодо питань трудово*
го та профспілкового законодавства,
присвоєння класу кваліфікації машиніс*
там локомотивів і моторвагонного ру*
хомого складу тощо.

Володимир ШРАМКО, 
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки у дорожній
профорганізації Львівської залізниці

На варті трудових прав та інтересів спілчан: цифри і факти
Постійно тримаємо на контролі…

448,9 тис. грн. повернуто спілчанам на вимогу техніч�
них інспекторів праці Ради профспілки за встановле�
ними фактами недоплати за час проходження техніч�
ного навчання, медичних оглядів, роботи у важких і
шкідливих умовах праці, несвоєчасне забезпечення
молоком, спецодягом, спецвзуттям тощо.

У
2018 році технічною інспекцією праці Ради профспілки
перевірено загалом 554 виробничих підрозділи. Виявле*

но понад 5,7 тис. порушень нормативних актів з охорони
праці.

Роботодавцям, органам управління і нагляду, комісіям з
трудових спорів, прокуратурі, судам надіслано 345 подань і

висновків, за 329 із них винесено позитивні рішення.
Технічні інспектори праці брали участь у спеціальному роз*

слідуванні 49 нещасних випадків на виробництві, по одному
було знято безпідставне звинувачення з потерпілих.

За поданням призупинялась робота 222 машин, а також
механізмів, устаткування.

Вирішено позитивно 785 із 816 письмових та усних звер*
нень спілчан з питань охорони праці.

За звітний період проведено 212 різноманітних заходів з
навчання профактиву із питань охорони праці.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
завідувач відділу охорони праці – 

головний технічний інспектор праці Ради профспілки

Чергове засідання Моло�
діжної ради профспілки
відбулося 12 лютого п. р.

П
ЕРЕД його учасниками
виступив Голова проф*

спілки В.Бубняк. Він зупи*
нився на актуальних проб*
лемах, які на часі, повідо*
мив про шляхи вирішення
нагальних питань, що ціка*
вить молодь, відповів на
численні запитання співроз*
мовників. Тож учасники за*
ходу отримали всебічну ін*
формацію з найважливіших
напрямів профспілкової
діяльності.

Члени Молодіжної ради
зустрілися також з директо*
ром з управління персона*
лом та соціальної політики
АТ «Укрзалізниця» Є.Коза*
ком, він відповів на запитан*
ня присутніх щодо заробітної
плати залізничників та інші.
Про створення в «Укрзаліз*
ниці» Директорату молоді,
його функції тощо розповіла
заступник директора з
управління персоналом та
соціальної політики – на*
чальник управління соціаль*
ної політики О.Безпалько

(детальніше
про це в
№ 7 газ е т и
« М а г і с т *
р а л ь »  від
2 3 л ю т о *
го–1 березня
2019 р. –
ред.).

За ре*
зульта*
т а м и

роботи засі*
дання підго*
товлено про*
токол, – прокоментувала го*
лова Молодіжної ради
профспілки, голова профор*
ганізації пасажирського ва*
гонного депо Ковель філії
«Пасажирська компанія»
Ірина КОЛЕСНИК. – Ми ви*
рішили, зокрема, спрямува*
ти письмове звернення до
керівництва «Укрзалізниці»
та профспілки із проханням
роз’яснити механізм реаліза*
ції зміни до чинної Галузевої
угоди, а саме пункту
3.6.29 до розділу 3.6 «Пільги
та соціальні гарантії». 

Обговорили пропозицію

про оприлюднення елект*
ронної петиції щодо віднов*
лення права виходу на пен*
сію за вислугу років для де*
яких категорій працівників
залізничного транспорту на
сайті електронних петицій
Верховної Ради України.
Молодь підтримує нову іні*
ціативу та запропонує ді*
євий механізм організації
цієї роботи. Схвально від*
гукнулися на введення в дію
нових технологій забезпе*
чення членів профспілки
електронними профспілко*
вими квитками.

Наразі проходить звітно*
виборча молодіжна кампа*
нія у профспілці, яка завер*
шиться у жовтні проведен*
ням Форуму. Важливо кож*
ному з нас активно включи*
тися у цей важливий процес
та максимально ефективно
використати можливість об*
говорити зі спілчанами ак*
туальні для молоді питання,
об’єднати зусилля для їх ви*
рішення. Також запланували
до 1 червня п. р. сформувати
проект звіту про діяльність
Молодіжної ради протягом
останніх 2,5 років».

З
АПОРІЗЬКИЙ терком провів семінар
для голів молодіжних рад, в якому

взяли участь 24 профлідери.
На навчальному заході голова тери*

торіальної профорганізації О.Семерунь

розповів про важливі на сьогодні пи*
тання, зокрема ознайомив з вимогами,
висунутими Радою профспілки до
правління АТ «Укрзалізниця», та остан*
німи змінами, внесеними до чинної Га*
лузевої угоди. Під час семінару йшлося
також про переваги соціальних проек*
тів профспілки – електронного проф*

квитка, юри*
д и ч н о г о
контакт*цен*
тру тощо.

Г о л о в а
молодіжної
ради тери*
торіальної
профоргані*
зації Є.Ба*

бак та його заступник О.Ухналь поін*
формували присутніх про заплановані
у цьому році заходи, обговорили пи*
тання, пов’язані із проведенням звіт*
но*виборчої молодіжної кампанії.

Вперше з ініціативи теркому на семі*
нар було запрошено практикуючого
адвоката, який прочитав лекцію з тру*
дового права з використанням при*
кладів із судової практики стосовно
залізниці.

Семінар був насиченим різноманіт*
ною інформацією на допомогу повсяк*
денній профспілковій роботі, пройшов
активно та по*діловому.

Андрій ХИЖНІЙ, фахівець 
з організаційно*масової 

та соціально*побутової роботи 
Запорізького теркому профспілки

Триває молодіжна звітно'виборча кампанія…

Про важливе… 

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

««««

ФФооттоо  ааввттоорраа

Н
ЕЗВАЖАЮЧИ на продовження бойових дій, вздовж лінії
розмежування здійснюється постійний контроль з боку

профорганів за створенням належних соціально*побутових
умов на виробництві, режимом праці і відпочинку працівників,
наданням їм пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і важких
умовах, забезпеченням спеціальними одягом і взуттям, інши*
ми засобами індивідуального захисту, молоком, побутовим
паливом тощо.

На вимогу профорганізацій усіх рівнів власними силами та за
допомогою працівників філії «Центр будівельно*монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» у структурних підрозді*
лах проведено ремонт покрівель, вікон, дверей та оскління по*
мешкань, а голови первинки станції Попасна – полагоджено
освітлення ряду лінійних станцій.

Завдяки плідній роботі адміністрації і первинок у 2018*му не
було допущено жодного випадку травматизму зі смертельни*
ми наслідками. Водночас, у грудні минулого року мали місце
два випадки смерті на виробництві – в Попаснянській дистан*
ції колії та на станції Попасна.

Позитивно вирішено питання виплати надбавок працівни*
кам за роботу в умовах низьких і високих температур взимку та
влітку.

На вимогу профкомів у 2018*му нарешті запрацювали їдаль*
ні попаснянських вагонного та локомотивного депо. Проте, на
жаль, дотепер остаточно не вирішено питання гарячого харчу*
вання працівників колійних станцій при роботі у «вікно». Тож
вирішення цієї та інших проблем тримаємо на контролі.

ПРЕС�ЦЕНТР Попаснянського теркому профспілки

Початок  року — з  підсумків 
Н

А ЗАСІДАННІ президії Криворізького теркому профспілки
підбито підсумки роботи за минулий рік. Фахівці звітували

про результати перевірок, проведених технічною та правовою
інспекціями праці; організацію громадського контролю за ви*
користанням робочого часу та його оплатою у рамках заходів
під гаслом «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату»; стат*
звіт за 2018 рік; інформаційну діяльність в первинках регіону;
роботу з листами та скаргами залізничників тощо.

Президія ухвалила постанови за всіма питаннями порядку
денного, зокрема про заохочення найактивніших дописувачів
інформаційного вісника теркому. Первинку вагонного депо
Мудрьона регіональної філії «Придніпровська залізниця» за

перемогу в огляді*конкур*
сі на кращу профорганіза*
цію щодо поліпшення
виробничого побуту у 
2018*му нагороджено дип*
ломом з виплатою грошо*
вої премії (на знімку: лі*
воруч – голова терито*
ріальної профорганізації
О.ЖУК, праворуч – голова
первинки Ю.БУКША).

Галина ІСАЄВА, технічний інспектор праці 
Ради профспілки у дорожній 

профорганізації Придніпровської залізниці

ВИРОБНИЧИЙ  ПОБУТ  —  ТУРБОТА  СПІЛЬНА

Інформативно  про  різне
П

ІД ЧАС семінару*навчання для профактиву первинки екс*
плуатаційного вагонного депо Батуринська йшлося про ор*

ганізацію та проведення звітно*виборчої кампанії в цехкомах,
профгрупах, молодіжних радах та звітних конференцій перви*
нок. Профкомом підготовлено та надано слухачам у користу*
вання пакет необхідних документів.

Із інжене*
ром виробни*
чого підрозді*
лу з охорони
праці О.Бой*
чук та техніч*
ним інспекто*
ром праці Ра*
ди профспіл*
ки у дорожній
профорганізації Придніпровської залізниці Г.Ісаєвою (Криво*
різький терком) обговорено тему профілактики виробничого
травматизму. Також повідомлено про актуальні зміни в соці*
альному проекті профспілки «Допомога постраждалим від не*
щасних випадків, пов’язаних з виробництвом».

Бухгалтер первинки К.Гринь поінформувала присутніх про
використання коштів профбюджету у 2018 році та роз’яснила
питання ведення касових операцій, оформлення фінансових
документів, використання профкоштів на культмасову та спор*
тивну роботи у цехкомах та профгрупах тощо.

Тож семінар пройшов плідно, дискусійно, завдяки чому вда*
лося всебічно розглянути низку важливих питань.

Наталія КОРОВАЙНЮК, голова профорганізації 
експлуатаційного вагонного депо Батуринська

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

ФФооттоо
ааввттоорраа

У  ПРОФОРГАНІЗАЦІЯХ



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 4 (759)* 28 лютого  2019 р.

З пошти «ВІСНИКА»•

14 лютого проведено засідання координа*
ційної ради голів профорганізацій промисло*
вих підприємств залізничної галузі (стор. 3).

14 лютого перший заступник Голови проф*
спілки О.Мушенок і завідувач відділу соціаль*
но*трудових відносин і побутової роботи
Я.Мальський взяли участь у робочій зустрічі з
директором з управління персоналом та со*
ціальної політики АТ «Укрзалізниця» Є.Коза*
ком і причетними фахівцями Товариства. 
Розглядалися питання щодо узгодження розбіж*
ностей за проектами положень про: соціальну
підтримку працівників Товариства, які проходи*
ли військову службу та/або постраждали в ході
бойових дій в зоні проведення АТО/ООС; соці*
альну підтримку працівників Товариства, які по*
страждали внаслідок нещасного випадку на ви*
робництві, професійного захворювання, та чле*
нів їхніх сімей; забезпечення форменим одягом,
взуттям та знаками розрізнення працівників.

18 лютого провідний спеціаліст відділу еко*
номічної роботи, організації праці і заробітної
плати О.Булавін взяла участь у засіданні робо*
чої групи з розробки професійних стандартів
за професіями «начальник поїзда (пасажирсь*
кого)» і «провідник пасажирського вагона»,
після чого вони будуть направлені на пого*
дження до Галузевої ради, а далі проходити*
муть затвердження в Мінсоцполітики.

19 лютого відбулась зустріч очільника  «Укр*
залізниці» Є.Кравцова та членів правління
Товариства з Головою профспілки В.Бубня*
ком, правовим інспектором праці Ради проф*
спілки – секретарем ПНПФ «Магістраль»
М.Абрамовою та представниками компаній,
що надають послуги Фонду, щодо недержав*
ного пенсійного забезпечення залізничників.

20 лютого головний технічний інспектор
праці Ради профспілки В.Дорошенко взяв
участь у засіданні постійно діючої комісії з пе*
ревірки знань з питань охорони праці посадо*
вих осіб «Укрзалізниці».

20 лютого завідувач відділу соціально*трудо*
вих відносин і побутової роботи Я.Мальський та
правовий інспектор праці Ради профспілки
М.Абрамова взяли участь у робочій зустрічі з
представниками управління соціальної політики
АТ «Укрзалізниця» щодо доопрацювання одно*
го з додатків до проекту Колективного договору
АТ «Укрзалізниця» щодо здійснення недержав*
ного пенсійного забезпечення залізничників.

20 лютого у семінарі*нараді об’єднаного проф*
кому філії «Центр будівельно*монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізни*
ця», що проходив у Львові, взяв участь головний
правовий інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко, а 21 лютого – завідувач відділу ор*
ганізаційної і кадрової роботи О.Гнатюк.

21 лютого завідувач відділу фінансової ро*
боти С.Прокоф’єва взяла участь у засіданні
президії профкому об’єднаної профорганіза*
ції філії «Центр з ремонту та експлуатації ко*
лійний машин» АТ «Укрзалізниця».

21 лютого Голова ФПТУ та профспілки В.Буб*
няк взяв участь у прес*конференції, яка відбу*
лася в інформаційному агентстві «Інтерфакс*
Україна», щодо проблем, пов’язаних із зволі*
канням розгляду законопроекту № 6677, що
призводить до затягування процесу запровад*
ження другого рівня пенсійного страхування.

22 лютого завідувач відділу організаційної і
кадрової роботи О.Гнатюк взяв участь у нараді з
узгодження позицій заінтересованих органів що*
до норм проектів Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо удоскона*
лення соціального діалогу» та Постанови КМУ
«Про внесення змін до постанови Кабінету Мініс*
трів України від 13 лютого 2013 р., № 115».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Закінчення. 
Початок 

на 1�й стор.

НАПЕРЕДОДНІ

3

Р
АССМАТРИВАЯ первый воп*
рос, участники заседания от*

метили, что, несмотря на комп*
лекс принятых мер (с сентября
2016*го по февраль 2019*го), на*
правленных на улучшение усло*
вий труда работников и преду*
преждение производственного
травматизма, ситуация по*преж*
нему требует принятия неотлож*
ных мер со стороны администра*
ции и контроля технической ин*
спекции труда дорожной проф*
организации.

Выборочные проверки пока*
зали, что в Одесском, Знаменс*
ком и Херсонском отрядах вое*
низированной охраны в уста*
новленные сроки не были вы*
полнены «Комплексные меро*
приятия по повышению сущест*
вующего уровня охраны труда,
гигиены труда и производствен*
ной среды, предупреждению
случаев производственного
травматизма, профзаболеваний
и аварий за 2018 год».

В нарушение Положения о ве*
домственной военизированной
охране на железнодорожном
транспорте работники на протя*
жении последних лет не в пол*
ном объеме обеспечиваются
бесплатной форменной одеж*
дой. Кроме того, полученные на
главный материально*техничес*
кий склад в количестве 1214 комп*
лектов летние военно*полевые
камуфляжные костюмы состоят
из 20 % хлопка и 80 % полиэс*
тера…

Штат работников отрядов не*
доукомплектован и не соответст*
вует расчетам нормативной чис*
ленности. Не решен вопрос до*
полнительной оплаты стрелкам
за время охраны нефтепродук*
тов на станционных путях (долж*
ностные оклады должны повы*

шаться с учетом условий труда
на 10 %).

Не на всех временных постах
охраны объектов особой важ*
ности созданы надлежащие
условия для несения службы.

Технической инспекции труда
поручено провести анализ нор*
мативной документации по
вопросу состава ткани формен*
ной одежды стрелков военизи*
рованной охраны. 

В сентябре  т. г. – заслушать
на заседании президиума дор*
профсожа заместителя дирек*
тора регионального филиала по
безопасности П.Яценко о вы*
полнении постановления.

Вопрос остается на контроле
дорожного комитета профсоюза.

В
ХОДЕ обсуждения второго
вопроса члены президиума

дорпрофсожа отметили, что ру*
ководителями производствен*
ных подразделений службы ве*
домственной военизированной
охраны Одесского, Знаменского
и Херсонского отрядов за период
с февраля 2018 года принят ряд
мер, способствующих устране*
нию ранее допущенных наруше*
ний трудового законодательст*
ва при применении к работ*
никам дисциплинарной и мате*
риальной ответственности. При*
ведены конкретные факты.

В Одесском отряде отменено
четыре приказа о неправомер*
ном привлечении работников к
дисциплинарной ответственнос*
ти, в связи с чем им были воз*
вращены незаконно удержан*
ные премиальные выплаты за
соответствующие месяцы в раз*
мере 8,5 тыс. грн.

В Херсонском отряде отмене*
но девять приказов о незакон*
ном привлечении работников

к дисциплинарной ответствен*
ности. Им возвращены ранее
удержанные премиальные вы*
платы в размере более 24 тыс.
грн. Еще двум стрелкам по ре*
зультатам проверки правовой
инспекцией труда была выпла*
чена заработная плата за время
отпуска и материальная помощь
на оздоровление на общую сум*
му 12 тыс. грн.

В Знаменском отряде отменено
восемь приказов о незаконном
привлечении работников к дис*
циплинарной ответственности с
возвратом незаконно удержан*
ной премии на сумму 4,9 тыс. грн.

В то же время указано на не
устраненные нарушения трудо*
вого законодательства.

Так, по итогам предыдущих
проверок в Одесском отряде не
все недостатки при применении
дисциплинарной и материаль*
ной ответственности устранены.
В частности, без учета требова*
ний статей 147 и 252 КЗоТ Украи*
ны работники привлечены к дис*
циплинарной ответственности.

Обращено внимание и на то,
что в этом отряде не все приказы
о привлечении к дисциплинар*
ной ответственности доводятся
до сведения работников под
роспись и в сроки, предусмот*
ренные правилами внутреннего
трудового распорядка; в Зна*
менском отряде – не всегда дис*
циплинарные взыскания приме*
няются в течение одного месяца
со дня обнаружения проступка.

В нарушение требований ста*
тей 130 и 136 КЗоТа продолжает*
ся практика возложения мате*
риальной ответственности на ра*
ботников Одесского, Знаменско*
го и Херсонского отрядов воени*
зированной охраны за причи*
ненный предприятию ущерб.

Президиум рекомендовал ру*
ководителям службы ведомст*
венной военизированной охра*
ны регионального филиала и
вышеперечисленных отрядов до
1 апреля т. г. проинформировать
дорожный комитет профсоюза
об устранении выявленных в хо*
де проверок нарушений и при*
нять соответствующие меры к
недопущению подобного в
дальнейшем. Предложено также
провести с привлечением спе*
циалистов дорпрофсожа и тер*
комов обучающий семинар для
причастных работников по воп*
росам соблюдения трудового за*
конодательства.

Председателям Знаменской и
Херсонской территориальных
профорганизаций рекомендо*
вано усилить контроль за соб*
людением норм законодатель*
ства при применении дисципли*
нарной и материальной ответст*
венности в производственных
подразделениях службы ведом*
ственной военизированной
охраны, председателям первич*
ных организаций Одесского,
Знаменского и Херсонского от*
рядов – организовать систем*
ную и постоянную работу по
данным вопросам, а правовой
инспекции труда – оказывать
практическую помощь профор*
ганам.

Вопрос остается на контро*
ле дорожного комитета проф*
союза.

ПРЕСС�ЦЕНТР 
Одесского дорпрофсожа

На заседании президиума Одесского дорожного комитета профсоюза рассмотрен ход выпол�
нения ранее принятых постановлений, касающихся ситуации с охраной труда и соблюдением
законодательства при применении дисциплинарной и материальной ответственности в про�
изводственных подразделениях службы военизированной охраны с участием заместителя ди�
ректора регионального филиала по безопасности П.Яценко, начальника службы Н.Павлишена 
и его заместителя А.Невкрытого.

Демонстрация 
образцов форменной одежды

для работников 
военизированной охраны

Постановления остаются на контроле…

Триває розробка 
професійних 

стандартів

Про виробничі та інші проблеми…

Пам'ятаємо…

Р
ОБОЧОЮ групою АТ «Укрзалізниця» за
участі представників нашої профспілки

підготовлено, а Міністерством соціальної по*
літики затверджено стандарти для професій
«монтер колії» та «складач поїздів» – вимоги
до компетентностей працівників, що слугу*
ють основою для формування професійних
кваліфікацій.

Це не перші затверджені нормативні доку*
менти: у грудні 2018 року Мінсоцполітики за*
тверджено стандарти для професій «стюард
(послуги в дорозі») та «машиніст електро*
воза».

У вищезазначених документах вказано
трудові функції, професійні та загальні ком*
петентності, предмети та засоби праці тощо.
Детальніше зі змістом професійних стандар*
тів можна ознайомитись на сайті профспілки
www.zalp.org.ua у розділі «Документи»
(«Галузеві документи»).

Наразі в АТ «Укрзалізниця» розробляються
ще чотири стандарти для таких професій:
«електромонтер контактної мережі», «черго*
вий по переїзду», «провідник пасажирського
вагона», «начальник пасажирського поїзда». 

Тож слідкуйте за новинами на нашому
веб*сайті.

Олена БУЛАВІН, провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, організації

праці та заробітної плати Ради профспілки

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ 14 люто*
го п. р. провела засідання ко*

ординаційної ради голів проф*
організацій промислових під*
приємств залізничної галузі.

Перед колегами виступив
Голова профспілки В.Бубняк та
відповів на запитання, що їх ці*
кавили.

Найактуальнішу тему – про
роботу підприємств в умовах
різкого зниження виробництва,
стан розрахунків із заводами за
виконану роботу, інші виробничі проблеми обговорено за участі директора з інженерно*
технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця» Г.Бойка.
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ФФооттоо  
ВВооллооддииммиирраа
ММААРРЧЧУУККАА

Інф. «ВІСНИКА»

З
НАГОДИ вшанування
учасників бойових дій

на території інших держав і
30*річчя виведення ра*
дянських військ із Афгані*
стану – цей день відзнача*
ється щорічно 15 лютого –

представники адміністрації
та профкому Смородинсь*
кої дистанції колії регіо*
нальної філії «Південна за*
лізниця» поклали квіти до
тростянецького пам’ятника
загиблим воїнам*«афган*
цям».

У колективі пліч*о*пліч
працюємо з колишніми вої*
нами*інтернаціоналістами
О.Колєсніковим, Р.Русано*
вим, О.Солохою, С.Яковлє*
вим, В.Макогоном, В.Кра*
маренком, О.Світличним,
І.Триндюком, О.Дейнеком,

О.Майстренком, М.Правді*
ком. Профком відзначив їх
грошовими преміями.

Лілія СУГАК,
голова первинки

В
ІД голови первинки На�
талії СУЩЕНКО дізна*

лися, що серед працівників
Сумської дистанції колії теж
є воїни*інтернаціоналісти, їх
троє – А.Твердохліб, В.Ля*
щов та І.Мороз. Адміністра*
ція та профком преміювали
учасників бойових дій та
хвилиною мовчання вшану*
вали пам’ять загиблих.ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

28 лютого на засіданні президії Ради проф*
спілки розглядатимуться питання щодо заходів
на 2019 рік з посилення громадського контро*
лю за використанням роботодавцями робочо*
го часу працівників та його оплатою, підсумків
діяльності правової та технічної інспекцій праці,
статистичного звіту профспілки за минулий рік
та інші.
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Матеріали публікуються мовою
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чами ведеться лише на сторінках
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право редагувати матеріали. 
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Про турнір, який нещо*
давно відбувся в одному із
більярдних клубів Запоріжжя,
написав інструктор*методист
ФСК «Локомотив» Леонід
СВІДСЬКИЙ: «В соревнова*
ниях в память о руководителе
Приднепровской железной
дороги А.Алимове и его за*
местителе В.Шароварове при*
няли участие 32 команды же*
лезнодорожных предприятий
региона. Председатель Запо*
рожской территориальной
профорганизации А.Семе*
рунь, начальник Мелитополь*
ской дистанции пути В.Сирот*
кин, председатель комитета
по организации спортивных
мероприятий, заслуженный
работник транспорта Украины
М.Черненький поприветство*
вали всех участников турнира.
По его итогам первое место
заняла команда дирекции же*
лезнодорожных перевозок,
второе – станции Запорожье І,
третье – Запорожской дистан*
ции пути.

От теркома и профкомов
участвующих команд победите*
лям вручены кубки и медали».

«Керівництво і профком
Смородинської дистанції колії у
лютому тепло привітали із 60*
річчям машиніста автомотриси
С.Шулєшова. Понад 40 років
свого життя він присвятив стале*
вій магістралі, неодноразово
був нагороджений подяками та
грамотами, має знак «За доб*
лесну працю на Південній заліз*
ниці». Із задоволенням передає
свій багатий досвід молодим ко*
лійникам, до речі, в нашому ко*
лективі сумлінно працює майст*
ром цеху механічних майсте*
рень син Сергія Дмитровича», –
розповіли у листі про ювіляра
члени профкому первинки.

«Профком
Куп’янської ди*
станції сигналіза*
ції та зв’язку ре*
гіональної філії
«Південна заліз*
ниця» за ініціа*
тиви спілчан
о р г а н і з у в а в
взимку на Чер*
вонооскільсь*
кому водосхо*
вищі змагання
із риболовлі. За
сприятливої по*
годи суботньо*

го лютневого ранку близько
40 учасників понад чотири годи*
ни ловили на кризі рибу. Пере*
можцем став наймолодший
учасник змагань – син електро*
механіка О.Літвінова Кирило,
який з допомогою батька та ін*
ших рибалок упіймав 9,9 кг, дру*
ге і третє місця дісталися С.Васи*
ленку та О.Слєпньову. Наймен*
шу рибку виловив М.Клейн і
звичайно ж випустив її назад у
лунку водойми.

Заступник начальника дистан*
ції П.Казимирович і голова пер*
винки привітали переможців і
вручили їм нагороди. А наші ро*
бітники В.Кітнюх та А.Кузніченко

усіх почастували за*
пашними гарячою
юшкою та польовою
кашею», – поділився
враженнями голова
п р о ф о р г а н і з а ц і ї
Андрій ШАРШИН.

ЗЗ
03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А,

e*mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

В
19*му турнірі Кубка з волейбо*
лу регіональної філії «Південна

залізниця» та дорожнього комітету
профспілки, що проведено цього
місяця в палаці спорту «Локомо*
тив», змагалися шість команд. Пе*
реможницею і володаркою почес*
ного трофею стала збірна Харківсь*
кої дирекції залізничних переве*
зень, яка переграла волейболістів із
Куп’янська, бронзові нагороди ді*
сталися представникам Полтавсь*
кої дирекції.

Голова дорпрофсожу В.Залозних
і головний інженер – перший за*
ступник директора регіональної фі*
лії Ю.Тулей урочисто вручили ку*
бок переможцям. Оскільки цього*
річний спортивний сезон тільки*но
розпочався, то чекаємо на нові ці*
каві змагання.

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Південної залізниці

Зустріч із практикантами

У
ЛОКОМОТИВНОМУ депо Нижньодніпровськ*Ву*
зол 8 лютого п. р. відбулась зустріч із учнями Дніп*

ровського професійного залізничного ліцею, які навча*
ються за професією «слюсар з ремонту рухомого скла*
ду» і з листопада минулого року по лютий 2019*го про*
ходили тут виробничу практику.

Н а ч а л ь *
ник відділу
кадрів депо
А.Чабан і го*
лова моло*
діжної ради
п е р в и н к и
відповіли на
з а п и т а н н я
п р и с у т н і х ,

поінформували про перспективи подальшого праце*
влаштування учнів, кар’єрного зростання та підвищення
кваліфікації молодих фахівців, їхньої оплати праці, а
також роль профспілки у житті спілчан та роботу моло*
діжної ради.

Для гостей організовано цікаву екскурсію у музей іс*
торії локомотивного депо. Зустріч проведено у рамках
заходів молодіжної ради дорожньої профорганізації.

Віталій ЛЕСНІКОВ, машиніст 
електровозу локомотивного депо 

Нижньодніпровськ*Вузол, 
голова молодіжної ради первинки

«Охорона праці очима дітей»
К

ОНКУРС дитячого малюнка проведено в лютому у
регіональній філії «Донецька залізниця». З*поміж

більш як 200 творчих робіт обрали переможців у трьох
групах: від 6 до 10 років, 11–14 років та 15–18 років. 
У першій перемогу здобули діти інженера з організації
та нормування праці станції Краматорськ К.Гапонової –
Поліна та Єгор, у другій групі перемогла донька сигна*
ліста Слов’янської дистанції колії Я.Прядки – Даяна, а у
третій найкращою виявилася робота доньки електро*
механіка контактної мережі Покровської дистанції
електропостачання А.Смульського – Ліни.

Директор регіональної філії С.Бугайов і заступник го*
лови Лиманської дорожньої профорганізації О.Гнєзді*
лов вручили переможцям дипломи та подарунки, а
кращі малюнки братимуть участь у відбірковому регіо*
нальному турі всеукраїнського конкурсу.

ПРЕС�ЦЕНТР Лиманського дорпрофсожу

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ трудового ко*
лективу Одеської дирекції заліз*

ничних перевезень з боку адмініст*
рації звітували керівник Р.Рустамов
та в. о. головного інженера Ю.Мош*
кола, від об’єднаної профорганіза*
ції – її голова О.Петрик. У заході з
підбиття підсумків виконання кол*
договору в 2018 році взяли участь
голова Одеської дорожньої проф*
організації А.Прокопенко та перший
заступник начальника служби пере*
везень регіональної філії О.Ларчен*
ков.

Попри те, що дію колдоговору
спільним рішенням АТ «Укрзалізни*
ця» та профспілки від 29.12.2018 р.
пролонговано до кінця 2019*го, у ко*
лективі викликав занепокоєння той
факт, що зміни до нього можна вно*
сити тільки з дозволу Товариства. До
того ж фінансування заходів викону*
ється не в повному обсязі, в результа*
ті чого під загрозою зриву опинилася
робота оздоровчих закладів (санато*
рію*профілакторію, дитячих оздо*
ровниць), виплати премій та інше.

Цьогоріч явка делегатів конфе*
ренції була майже стовідсотковою,
хоча і виникали деякі труднощі з

підміною змінних працівників,
оскільки у дирекції спостерігається
відтік кваліфікованих кадрів. В обго*
воренні звітів взяли участь касир
квитковий станції Арциз О.Барано*
ва, інженер станції Подільськ
В.Ткач, чергова по залізничній стан*
ції Перехрестове Л.Вознюк, інженер
станції Одеса*Сортувальна П.Павлі*
ченко, черговий по залізничній
станції Кам’яний Міст В.Клименко,
складач поїздів станції Слобідка
В.Cухарев, агент комерційний стан*
ції Ксенієве М.Петкова, які розпові*
ли про те, як у них виконуються по*
ложення чинного колдоговору, про
проблеми, що мають місце в підроз*
ділах. Зосередили увагу представ*
ників «Укрзалізниці» на вирішенні
болючих питань щодо низької заро*
бітної плати, зокрема, працівники
невдоволені розмірами премій,
зменшенням плану фонду оплати
праці до факту минулого року, не*
зважаючи на те, що зарплата підви*
щувалася.

З*поміж актуальних обговорено
також питання заборгованості адмі*
ністрації у наданні чергових відпус*
ток робітникам, які працюють по*

змінно, у декого вона сягає до трьох
та більше, що неприпустимо, великої
кількості понаднормових годин у
зв’язку з неукомплектованістю штату,
оздоровлення працівників і членів їх*
ніх сімей у санаторії*профілакторії і
дитячих закладах та інші питання.

Досить багато нарікань із місць на
забезпечення якісним спецодягом
та наявність потрібних розмірів.

А.Прокопенко запевнив, що до*
рожня профорганізація робитиме
усе можливе для збереження робо*
чих місць працівників і стабільності
функціонування залізниці, збере*
ження рівня соціального захисту за*
лізничників та їхніх сімей.

Начальник дирекції Р.Рустамов
подякував колективу за працю та
критичні зауваження і заявив, що,
незважаючи на значне зниження
обсягів перевезень, важливо вико*
нувати усі пункти колдоговору, до*
тримуватися соціальних виплат і
надбавок. Відповів на запитання
присутніх.

Тетяна ЗУБРЕЙ, заступник 
голови об’єднаного профкому 

Одеської дирекції 
залізничних перевезень

У
БАХМАЦЬКІЙ колійній машин*
ній станції регіональної філії

«Південно*Західна залізниця» 1 лю*
того п. р. відбулась конференція тру*
дового колективу за підсумками ви*
конання колдоговору за минулий
рік. Також цього дня було проведено
«День трудового права».

Правовий інспектор праці Ради
профспілки у дорожній профоргані*
зації Південно*Західної залізниці
О.Колядна провела правову роз’яс*
нювальну роботу за окремими умо*
вами колективного договору щодо
робочого часу і часу відпочинку,
оплати праці, трудової дисципліни
тощо, акцентувала також увагу при*
сутніх на посиленні ефективного за*
хисту трудових і соціально*економіч*
них прав та інтересів працюючих у
рамках заходів під гаслом «Відпра*
цьованому часу – гарантовану опла*
ту!» та надала вичерпну інформацію
про роботу правової інспекції праці
(Конотопський терком) за 2018 рік.

На всі поставлені питання було на*
дано відповіді.

ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського 

теркому  профспілки

Спільні дії — запорука
забезпечення соціальних гарантій

У
СЕРЕДИНІ
лютого від*

бувся турнір з
мін і*футболу
Дніпровського
пасажирського
вагонного депо
в пам'ять про ке*
рівника струк*
турного підроз*
ділу М.Стребко*
ва. Переможцем стала збірна команда цехів з ремонту ва*
гонів на чолі зі старшим майстром Ю.Шевченком. Призе*
рам вручено нагороди.

На турнір було запрошено рідних Миколи Олександро*
вича, які щиро подякували організаторам заходу, що про*
ходив у спортивному залі коледжу залізничного транс*
порту і транспортної інфраструктури.

Костянтин ЖЕЛІЗНЯК,
голова профорганізації 

Дніпровського пасажирського вагонного депо

Відбуваються конференції трудових колективів
залізничників щодо виконання колдоговорів
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Турніри, змагання...


