
«На лист Ради профспілки з приводу звер�
нення на сайт щодо оплати за службовими
відрядженнями надійшла відповідь за під�
писом в. о. голови Харківської територіаль�
ної профорганізації А.НЕЧИПОРЕНКА: «По�
відомляємо, що в результаті проведеної пе�
ревірки дотримання вимог трудового зако�
нодавства щодо оплати службових відряд�
жень працівників вагонного депо Харків�
Сортувальний керівництву виробничого під�
розділу регіональної філії «Південна заліз�
ниця» направлено подання на усунення не�
доліків.

Внаслідок його виконання адміністрацією
підприємства нараховано та виплачено
7 працівникам депо (по Харківській та Ло�
зівській дільницях) добові при відрядженні
на загальну суму 7650 грн.», – поінформував
головний правовий інспектор праці Ради
профспілки Микола БЄЛЬЧЕНКО.

«За наполяганням правового інспектора
праці Ради профспілки в Одеській до!
рожній профорганізації Олени Мотузен!
ко 23 працівникам відновного поїзда станції
імені Т.Шевченка виплачено 19,3 тис. грн.
неправомірно утриманої премії за грудень
2017 року», – сповістив ПРЕС!ЦЕНТР Шев!
ченківського теркому профспілки. 

«На вимогу правового інспектора пра!
ці Ради профспілки в дорожній профор!
ганізації Львівської залізниці Володи!
мира Паруни у лютому 2018 року 17 пенсіо�
нерам Ужгородської дистанції сигналізації
та зв’язку проведено донарахування та ви�
плачено 4,2 тис. грн. з нагоди ювілейних дат
згідно із колдоговором», – поінформував
ПРЕС!ЦЕНТР Ужгородського теркому
профспілки.
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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

28 березня делегація на чолі з
Головою профспілки В.Бубняком
взяла участь у міжнародному на�
вчально�практичному семінарі
«Адаптація профспілкової струк�
тури в умовах реформ галузі».
29 березня завідувач відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати С.Анісі�
мова взяла участь у звітній кон�
ференції об’єднаної профоргані�
зації філії «Рефрижераторна ва�
гонна компанія».
30 березня головний технічний
інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у засі�
данні постійно діючої комісії з пе�
ревірки знань з питань охорони
праці посадових осіб апарату
ПАТ «Укрзалізниця».
3 квітня Голова профспілки
В.Бубняк та його перший заступ�
ник О.Мушенок взяли участь у
засіданні Ради Федерації профспі�
лок транспортників України
(стор. 1).
4 квітня відбулись засідання
президії Ради профспілки
(стор. 1, 3) і Ревізійної комісії
профспілки.
5 квітня проведено засідання
Ради профспілки, на якому під�
бито підсумки виконання Галузе�
вої угоди за 2017 рік та розгляну�
то інші питання профспілкової
діяльності (стор. 1, 2).
5 квітня перший заступник Голо�
ви профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні робочої групи
СПО об’єднань профспілок з роз�
гляду документів з питань зміни
діючих тарифів для населення
(електроенергія, газ, послуги
транспорту та зв’язку) щодо
підвищення тарифів на залізничні
пасажирські перевезення, а
6 квітня разом з завідувачем від�
ділу соціально�трудових відно�
син і побутової роботи Я.Мальсь�
ким — у переговорах з фахівцями
ПАТ «Укрзалізниця» щодо проек�
ту колективного договору.

Сторони  соціального  діалогу 
зацікавлені  у  конструктивній  співпраці 

на  користь  залізничників
П

ІД ЧАС ЗАСІДАННЯ Ра�
ди профспілки, що про�

ходило 5 квітня за участі
в. о. Голови правління ПАТ
«Українська залізниця»
Є.Кравцова, члена правлін�
ня Ж.Марчека, директора з
управління персоналом та
соціальної політики Є.Ко�
зака та його заступника, на�
чальника управління со�
ціальної політики О.Без�
палько, інших представни�
ків адміністрації, а також
голів профорганізацій пря�
мого підпорядкування Раді
профспілки, підбито під�
сумки виконання у 2017 ро�
ці Галузевої угоди і визна�
чено перелік проблем, які
потребують негайного ви�
рішення.

Між сторонами соціаль�
ного діалогу відбулась
предметна дискусія. Увагу
профпрацівників було зо�
середжено, перш за все, на
факті неповного введення в
дію до 1 квітня п. р. Поло�
ження про оплату праці в
ПАТ, що викликає багато
нарікань і справедливого
незадоволення у працівни�
ків та створює соціальну на�
пругу в трудових колекти�
вах, провокуючи таким чи�

ном через низьку заро�
бітну плату наймасштабні�
ший за останній час відтік
кваліфікованих кадрів із за�
лізничного транспорту та
посилюючи інші негативні
тенденції. Адміністрація
пояснила непередбачену
затримку з введенням в дію
усіх додатків до зазначено�
го Положення через вкрай
низькі основні показники
за підсумками роботи га�
лузі в березні 2018�го. Тож
в. о. Голови правління То�
вариства Є.Кравцов запев�
нив, що Положення у пов�
ному обсязі буде впровад�
жено з 1 квітня п. р., та спо�
дівається на конструктив�
ний соціальний діалог з
профспілкою залізничників
і транспортних будівельни�

ків України. Зокрема, дав
доручення підлеглим не�
гайно вирішити комплекс
серйозних проблем щодо
організації відпочинку пра�
цівників та їхніх дітей
влітку.

Виступили голови
Одеської та Лиманської
дорожніх профорганізацій
А.Прокопенко і Л.Бессара�
бов, територіальних проф�
організацій: Івано�Фран�
ківської – Б.Грицак, Пол�
тавської – М.Маслак, Ки�
ївської – О.Бєліков, Коно�
топської – В.Шмаглій, За�
порізької – О.Семерунь,
об’єднаного профспілково�
го комітету Львівської ди�
рекції залізничних переве�
зень І.Маційовський та інші.

На численні злободенні
запитання, що містились у
виступах колег з трибуни та
із залу, відповіли очільник
«Укрзалізниці» Є.Кравцов,
член правління Товариства
Ж.Марчек, директор з
управління персоналом та
соціальної політики Є.Козак
та його заступник, началь�
ник управління соціальної
політики О.Безпалько.

За підсумками обгово�
рення головного питання
порядку денного затверд�
жено постанову, яку публі�
куємо у викладенні на 2!й
стор. 

Розглянуто ряд інших пи�
тань профспілкової діяль�
ності, зокрема виконання
профбюджету за 2017 рік.

В
ІДПОВІДНО до звернення
Оргкомітету МОП президія

Ради профспілки на засіданні
4 квітня рекомендувала дорож�
нім, територіальним, об’єдна�
ним профорганізаціям, профко�
мам первинок провести на під�
приємствах та у виробничих
структурних підрозділах «Тиж�
день охорони праці» з 23 по
27 квітня п. р. та разом з робото�
давцями створити оргкомітети з
визначенням заходів і затверд�
женням робочих планів.

Запропоновано спільно зі
службами охорони праці взяти
участь в оновленні (створенні)
кабінетів, куточків, стендів з пи�
тань охорони праці, організувати
в трудових колективах тематичні
зустрічі, наради на тему: «Роз�
гляд питань підвищення рівня

безпеки та гігієни праці молодих
працівників».

Протягом квітня проводити�
муться весняні огляди й цільові
перевірки стану охорони праці та
промислової безпеки на робо�
чих місцях, дотримання правил
та інструкцій з охорони праці,
надання працівникам пільг і
компенсацій за роботу у важких і
шкідливих умовах праці, забез�
печення молодих працівників
засобами індивідуального за�
хисту із вжиттям заходів щодо
усунення виявлених порушень.

Для виявлення проблемних
питань з охорони праці, промис�
лової безпеки, залучення моло�
дих працівників до процесу фор�
мування системи управління
охороною праці на підприємст�
вах, забезпечення проведення

медичних оглядів категорій мо�
лодих працівників та роз’ясню�
вальної роботи щодо необхід�
ності власної безпеки, дотри�
мання здорового способу життя
буде проведено виїзні дні, «Дні
трудового права» тощо.

Профспілкові працівники та
активісти братимуть участь в ор�
ганізації та проведенні на під�
приємствах спортивних змагань
до Дня охорони праці, конкурсів
на найбезпечніше робоче місце,
виробничу дільницю, бригаду з
визначенням та заохоченням пе�
реможців.

Традиційно здійснюватимуть�
ся спільні заходи із вшанування
пам’яті загиблих на виробництві,
надання допомоги родинам...

Шановні спілчани!
8 квітня православний світ

відзначив свято Світлого
Христового Воскресіння. Цими
весняними днями наші душі
сповнюються щирими почут!
тями радості, турботи один
про одного, а міцна віра допо!
магає долати життєві випро!
бування.

Від усього серця зичу вам
міцного здоров’я, злагоди й
благополуччя у домівках, ми!
ру й душевного спокою, під!
тримки близьких людей.

З повагою  Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Зі святом

Великодня!

ФПТУ очолив
Вадим Бубняк

Н
А ЗАСІДАННІ Ради Федера�
ції профспілок транспортни�

ків України, що відбулося 3 квіт�
ня п. р., обговорено та вирішено
ряд важливих питань. Зокрема,
розглянуто і задоволено заяву її
постійного очільника (з травня
2003 року) В.Ткачова про звіль�
нення з посади.

Головою ФПТУ обрано Голову
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України В.Бубняка.

Ухвалено рішення про делегу�
вання представників Федерації,
в тому числі її нового очільника
В.Бубняка, до Національної три�
сторонньої соціально�економіч�
ної ради та Спільного представ�
ницького органу всеукраїнських
репрезентативних профоб’єд�
нань та профспілок.

Інф. «ВІСНИКА»

Відбувся наступний етап
підвищення тарифних 
ставок і посадових окладів
залізничників

Н
АКАЗОМ ПАТ «Укрзалізниця» від
30.03.2018 р., № 221 введено в дію рі�

шення правління Товариства від
29.03.2018 р., № Ц�64/32 Ком. т. про на�
ступний етап підвищення тарифних ставок і
посадових окладів з 1 березня 2018 року –
додатку 4 до Положення про оплату праці
працівників ПАТ «Українська залізниця».

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 4 квітня п. р.
розглянуто низку актуальних питань. Зокрема, підбито

підсумки виконання у 2017 році галузевих угод між дер�
жавною корпорацією «Укрметротунельбуд», правлінням
ПАТ «Мостобуд» та Радою профспілки; проаналізовано
стан дотримання Закону України «Про відпустки» у Київсь�
кій дирекції залізничних перевезень регіональної філії
«Південно�Західна залізниця» (стор. 3).

Також розглянуто питання проведення Всесвітнього дня
охорони праці на підприємствах і у виробничих підрозділах
(стор. 1, 4), погоджено проекти збірників нормативних мате�
ріалів (стор. 3), ухвалено постанову щодо поступового за�
безпечення членів профспілки новими електронними
профквитками у 2018 році  та інші.

Встановлено норми 
видачі молока
У

ЗВ’ЯЗКУ з визнанням деяких актів органів влади СРСР з
охорони праці та пожежної безпеки такими, що не за�

стосовуються на території України на адресу керівників
регіональних філій та філій ПАТ надіслано спільного листа�
роз’яснення за підписами в. о. Голови правління Товариства
Є.Кравцова, члена правління Ж.Марчека, Голови профспілки
В.Бубняка та причетних (№ Ц/6—26/1142—18  від  10.04.2018 p.),
у якому встановлено норми видачі молока працівникам, зай�
нятим на роботах зі шкідливими умовами праці:

«Зважаючи на те, що нормами чинних колективних дого�
ворів передбачено видачу молока таким категоріям працівни�
ків, до прийняття нових нормативно�правових актів з цього
питання та укладення нового колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця», безоплатно видавати молоко в кількості
0,5 літра за зміну або інші рівноцінні продукти у дні фактичної
зайнятості працівника у шкідливих умовах праці за результа�
тами проведеної атестації робочих місць за умовами праці
відповідно до ст. 166 КЗпП, ст. 7 Закону «Про охорону праці»
та Переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого
постановою Кабміну від 27.06.2003 р., № 994 (зі змінами)».

Цьогоріч за рекомендацією МОП заходи проводяться під гаслом «Захищене і здорове покоління»
28 квітня — День охорони праціВАЖЛИВО
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В
ІДЗНАЧЕНО, що упродовж
минулого року виділялися

кошти на реалізацію норм Галу�
зевої угоди.

На виплату щомісячної над�
бавки за вислугу років спрямо�
вано 2597 млн грн., надбавок і
доплат до тарифних ставок і по�
садових окладів – 2501 млн
грн., матеріальної допомоги на
оздоровлення – 653,8 млн грн.,
грошової допомоги при звіль�
ненні на пенсію вперше – 253,5
млн грн., додаткові відпустки –
428,2 млн грн., компенсації за
роз’їзний (пересувний) харак�
тер роботи – 249,1 млн грн., ме�
дичне страхування працівників
та пенсіонерів – 206,4 млн грн.,
фінансування заходів з охорони
праці – 501,8 млн грн.

Протягом 2017�го працівни�
кам галузі тарифні ставки і поса�
дові оклади підвищувалися з
березня – на 25 %, а з грудня –
диференційовано для основних
робітничих професій.

Середньомісячна заробітна
плата одного працівника ПАТ
«Укрзалізниця» за 2017 рік скла�
ла 7885,5 грн. і зросла проти
2016 року на 35 %.

Відбулось зростання заробіт�
ної плати залізничників України
у доларовому еквіваленті серед
держав – учасниць співдруж�
ності (СНД). За 2017 рік середня
зарплата склала 300 дол. США і
зросла на 131 %, у Білорусії, від�
повідно, 450 дол. і 106,9 %, Ка�
захстані – 497 дол. і 111,2 %, Ро�
сії – 857 дол. і 122,8 %.

Працівникам відшкодовуєть�
ся 50 % розміру страхових
внесків на добровільне медич�
не страхування, забезпечено
добровільне медичне страху�
вання пенсіонерів у галузевих
закладах охорони здоров’я.

Встановлювалися доплати і
надбавки згідно з додатком до
Галузевої угоди, виплачувалася
одноразова матеріальна допо�
мога при звільненні вперше на
пенсію, поверненні на роботу
після строкової служби у Зброй�
них силах України, на оздоров�
лення та інші.

Працівники користувалися
правом на безоплатний проїзд
залізничним транспортом за
особистими потребами, їм на�
давалися додаткові відпустки за
стаж роботи у галузі, ненормо�
ваний робочий день, особли�
вий характер роботи тощо.

Надавалася матеріальна до�
помога ветеранським організа�
ціям, пенсіонери�залізничники
отримували матеріальну й іншу
підтримку.

Правовою і технічною інспек�
ціями праці Ради профспілки
здійснювався громадський кон�
троль за дотриманням на заліз�
ничному транспорті трудового
законодавства та законодавст�
ва з охорони праці, виконанням
умов Галузевої угоди та колек�
тивних договорів, надавалася
безоплатна юридична допомо�
га працівникам.

Протягом звітного періоду
правовою інспекцією праці пе�
ревірено 509 підприємств, уста�
нов і організацій залізничного
транспорту і транспортного бу�
дівництва, складено 366 актів
перевірок та внесено 426 по�
дань з пропозиціями усунення
роботодавцями більше 4 тис.
порушень трудових прав пра�
цівників. Як результат, поновле�
но на роботі одного працівника,
ще одному змінено формулю�
вання причин звільнення,
38 залізничників поновлено на
попередній роботі при незакон�
них переведеннях, скасовано

191 наказ про безпідставне при�
тягнення до дисциплінарної
відповідальності та різних видів
матеріальних стягнень. На ви�
конання подань правових інс�
пекторів праці скасовано
250 доган, працівникам повер�
нуто більше 9,4 млн грн. безпід�
ставно утриманих або недопла�
чених коштів. Для відповідного
реагування ряд матеріалів щодо
грубих порушень трудового за�
конодавства надіслано до дер�
жавної інспекції праці та вищих
за підпорядкуванням госпо�
дарських органів. Як наслідок,
до дисциплінарної відповідаль�
ності притягнуто двох посадо�
вих осіб, окремих роботодавців
притягнуто до адміністративної
відповідальності.

За результатами виконаних
роботодавцями вимог і пропо�
зицій правової інспекції праці та
виборних органів профспілки
захищено трудові права майже
15 тис. працівників, в тому числі
у трьох випадках – в порядку
судового оскарження окремих
рішень.

У звітному періоді технічними
інспекторами праці Ради проф�
спілки перевірено 598 підрозді�
лів з охорони праці, у тому чис�
лі 108 – спільно з органами дер�
жавного нагляду та відомчого
контролю за охороною праці.

При цьому виявлено 5573 по�
рушення вимог нормативних
актів з охорони праці, надіслано
роботодавцям 342 висновки і
подання щодо їх усунення, з
яких 329 вирішено позитивно.

Взято участь у спеціальному
розслідуванні 58 нещасних ви�
падків, роботі комісій з прий�
няття в експлуатацію 5 нових і
реконструйованих об’єктів ви�
робничого та соціально�куль�
турного призначення.

За наполяганням технічної ін�
спекції праці за результатами
розслідування за одним нещас�
ним випадком знято безпід�
ставне звинувачення з потерпі�
лого, призупинялась експлуата�
ція 173 виробничих об'єктів, ма�
шин, механізмів, устаткування.

За участю технічних (голов�
них технічних) інспекторів праці
у структурних підрозділах роз�
глянуто 658 звернень спілчан, з
яких 625 вирішено позитивно,
проведено навчання профакти�
ву з охорони праці у 324 підроз�
ділах.

Загалом за підсумками робо�
ти технічної інспекції праці Ради
профспілки у звітному році пра�
цівникам повернуто недоплаче�
них коштів на суму 466,2 тис.
грн.

Водночас окремі норми Галу�
зевої угоди виконувалися не в
повному обсязі.

Виявлено факти недоплати
працівникам за час проходжен�
ня медичних оглядів, за роботу
у важких і шкідливих умовах
праці, несвоєчасного забезпе�
чення молоком, спецодягом,
спецвзуттям тощо.

Непоодинокі випадки пору�
шень Галузевої угоди і колек�
тивних договорів з питань на�
дання всіх видів матеріальної
допомоги. Працівникам не зав�

жди оплачується залучення до
технічного навчання в неробо�
чий час, виявлено порушення
при розрахунку одноразової
матеріальної допомоги при ви�
ході працівників на пенсію.

Існують порушення Галузевої
угоди і колдоговорів, трудового
законодавства в частині органі�
зації робочого часу і часу відпо�
чинку працівників, Закону «Про
відпустки», нормування та опла�
ти праці, у загальній кількості ви�
явлених порушень їх 79,4 %. На
вимогу правової інспекції праці
працівникам повернуто ненара�
хованих і невиплачених доплат і
надбавок більше ніж 664 тис.
грн., за роботу у важких і шкід�
ливих умовах праці – понад
130 тис. грн., за необліковані
20,4 тис. годин надурочної ро�
боти – 598 тис. грн., роботу у ви�
хідні дні – більше 708 тис. грн.,
через неправильний розрахунок
середньої заробітної плати по�
вернуто понад 703 тис. грн.

На вимогу правової інспекції
праці та рішень виборних орга�
нів профспілки внаслідок пору�
шень щодо надання відповід�
них відпусток одиноким мате�
рям, відпусток повної тривалос�
ті працюючим інвалідам, додат�
кових відпусток за роботу у
важких і шкідливих умовах пра�
ці працівникам виплачено біль�
ше 1,7 млн грн. На виконання
подань правової інспекції праці
спілчанам повернуто ненарахо�
ваних, невиплачених або без�
підставно утриманих преміаль�
них виплат на загальну суму по�
над 1,3 млн грн.

Не виділялися кошти на на�
дання залізничникам, які пере�
бувають на квартирному облі�
ку, безпроцентних позик для
будівництва.

Незадовільним є стан забез�
печення працівників форменим
одягом.

Залишаються невирішеними
проблеми достовірного обліку
та оплати роботи надурочно і у
вихідні дні. Тільки правовою ін�
спекцією праці Ради профспілки
у 2017 році виявлено більше
7 тис. прихованих і неоплачених
понаднормових годин роботи.

Радою профспілки зазначе�
но, що зобов’язання сторін за
Галузевою угодою в 2017 році
виконувалися не в повному об�
сязі.

Прийнято рішення вимагати
від керівництва ПАТ «Українсь�
ка залізниця», регіональних фі�
лій, філій, структурних підрозді�
лів забезпечити виконання по�
ложень Галузевої угоди у пов�
ному обсязі, зокрема:

виплатити протягом першого
півріччя 2018 року «13�ту зар�
плату»;

налагодити достовірний облік
роботи в надурочний час і ви�
хідні дні та його оплату в повно�
му обсязі;

своєчасного проведення тен�
дерів щодо забезпечення пра�
цівників у 2018�му в повному
обсязі і належної якості спец�
одягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального за�
хисту;

своєчасно та в повному обсязі
здійснювати закупівлю (оплату)
молока.

проводити роботу з підвищен�
ня годинних тарифних ставок та
посадових окладів з тим, щоб в
подальшому підвищення про�
водити однаково для всіх.

Керівництву філії «Центр охо�
рони здоров’я» ПАТ «Укрзаліз�
ниця», клінічним лікарням на за�
лізничному транспорті вирішено
запропонувати підвищити якість
проведення профілактичних за�
ходів захворюваності працівни�
ків залізничного транспорту з
метою скорочення кількості ви�
падків природної смерті на ви�
робництві та своєчасного вияв�
лення професійних захворю�
вань в процесі трудової діяль�
ності.

Дорожнім, територіальним,
об’єднаним та первинним
профорганізаціям рекомендо�
вано детально проаналізувати
стан дотримання умов Галузе�
вої угоди, колдоговорів та норм
трудового законодавства в регі�
ональних філіях, філіях та струк�
турних підрозділах, забезпечи�
ти додержання законних прав
працівників галузі, регулярно
розглядати на засіданнях ви�
борних профспілкових органів
питання дотримання трудового
законодавства, готувати матері�
али для притягнення до відпові�
дальності посадових осіб, з ви�
ни яких допускаються такі пору�
шення. Також запропоновано
зосередити зусилля на посилен�
ні громадського контролю в
рамках оголошеного року під
гаслом «Відпрацьованому часу –
гарантовану оплату!», приді�
ливши першочергову увагу пи�
танням:

робочого часу і часу відпочин�
ку працівників;

оплати праці за відпрацьова�
ний час та виконаний обсяг ро�
боти;

безумовного виконання умов
Галузевої угоди і колдоговорів;

виконання роботодавцями рі�
шень профорганів та подань
правової і технічної інспекцій
праці.

Ухвалено рішення організува�
ти зустріч лідерів профорганіза�
цій з в. о. Голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцовим,
за результатами якої визначити�
ся щодо вступу профспілки у ко�
лективний трудовий спір з Кабі�
нетом Міністрів.

Рада профспілки, дорожні,
територіальні та об’єднані комі�
тети профспілки забезпечувати�
муть у 2018�му надання право�
вої допомоги первинкам, стан
виконання норм Галузевої уго�
ди систематично висвітлювати�
меться на сторінках «ВІСНИКА».

ДО ТЕМИ
Газета «Магістраль» підсу�
мувала результати виконан�
ня ПАТ «Укрзалізниця» по�
ложень Галузевої угоди у
минулому році («Соціаль!
ний пакет!2017», № 13
(2315)* 4–10 квітня 2018 р.).

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2011!й

Гасло року: «Сильний лідер —
сильна профорганізація»

У круговерті подій минулих років профспілка 
знову підходила до свого чергового з'їзду... 

Е
СТАФЕТУ Донецької залізниці щодо реалізації проекту з профі�
лактики ВІЛ/СНІДу, що завершився у 2010 році, підхопила

Львівська, тож після засідання за «круглим столом» учасниками –
профспілковими працівниками та представниками міжнародної
громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я» і Німецького товариства міжнародного співробітництва
було ухвалено ряд рекомендацій з приводу запровадження про�
екту, створення інформаційно�освітніх програм, проведення захо�
дів і навчальних семінарів.

За активної участі профорганізацій усіх рівнів пройшли заходи
до щорічних солідарних акцій – Всесвітнього дня охорони праці
28 квітня та Міжнародного дня дій залізничників МФТ під тради�
ційним гаслом «Головне – безпека!», що відзначено 23 червня.

На місцях відбулись інформаційні акції, комісійні огляди, лекції,
наради тощо.

Рада профспілки нарощує співпрацю і з державними соціальни�
ми службами.

Зокрема, 23 серпня за ініціативи керівництва Укрзалізниці, Ради
профспілки, Міністерства охорони здоров’я та Всеукраїнського лі�
карського товариства проведено акцію «День здоров’я» на заліз�
ничних вокзалах.

Працівники
та пасажири
залізничного
т р а н с п о р т у
отримували
медичні кон�
сультації та
корисні пора�
ди з приводу
відповідаль�
ного ставлен�
ня до свого
здоров’я.

Його широко висвітлили телеканали, радіо і друковані ЗМІ
України.

Ювілейним став
2011�й для проф�
спілкової газети –
влітку «ВІСНИК»
відзначив 15�річчя
з дня виходу
першого номера в
газеті «Магіст�
раль» і 5�річчя – у якості самостійного видання.

У першу неділю серпня вже восьмий рік поспіль масово відзна�
чено День профспілки.

Спілчани разом із родинами взяли участь у різноманітних захо�
дах, організованих в усіх куточках України з нагоди профспілково�
го свята.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21�22* 2016 р.; 1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.

Далі буде...

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 7 (738)* 12 квітня  2018 р.2
У конструктивному руслі — про найголовніше

Підписання меморандуму про співпрацю профспілки 
і міжнародної організації «Соціальні ініціативи з охорони

праці та здоров’я» у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу серед
працівників Львівської залізниці, 2011 р.

Акція «День здоров’я», Київ, 2011 р.

Тиражі 

«ВІСНИКА»

ІІ півріччя          2007              2008               2009               2010               2011   
2006  

90
тис.

109
тис.

142
тис.

195
тис.

197
тис.

231
тис.

Святкування Дня профспілки в Апостоловому, 2011 р.

На засіданні Ради проф!
спілки 5 квітня п. р., що про!
ходило  за участі в. о. Голо!
ви правління ПАТ «Укрза!
лізниця» Є.Кравцова, під!
бито підсумки виконання у
2017 році Галузевої угоди
між Державною адмініст!
рацією залізничного транс!
порту України та профспіл!
ками.

Фото Володимира МАРЧУКА



О
ВЫПОЛНЕНИИ «Комплекс�
ных мероприятий по дости�

жению установленных нормативов
безопасности, гигиены труда и
производственной среды, повы�
шению существующего уровня
охраны труда, предупреждению
случаев производственного трав�
матизма, профзаболеваний и ава�
рий в подразделениях региональ�
ного филиала «Одесская железная
дорога» за 2017 год» и согласова�
нии «Комплексных мероприя�
тий…» на 2018�й шла речь на засе�
дании президиума дорожного ко�
митета профсоюза. В заседании
принял участие и проинформиро�
вал коллег главный инженер –
первый заместитель директора ре�
гионального филиала П.Чекалов.

Было отмечено, что в прошлом
году запланированные меропри�
ятия выполнены более чем на
70 млн грн., что составляет 115 %.
За счет этих средств в том числе
произведен ремонт и реконструк�
ция санитарно�бытовых помеще�

ний, вентиляционных систем,
улучшена освещенность рабочих
мест.

Аттестовано по условиям труда
349 рабочих мест, на что было
выделено около 552 тыс. грн. В
целом условия труда улучшены
для 6583 работников, в том числе
для 1683 женщин.

На 28,6 млн грн. приобретено
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты,
почти на 2 млн грн. – молока или
других равноценных продуктов
для железнодорожников, работа�
ющих во вредных условиях труда,
более чем на 2 млн грн. – мыла и
других моющих средства.

На 767 тыс. грн. отремонтиро�
вано и реконструировано сани�
тарно�бытовых помещений.

23 млн грн. израсходовано на
проведение обязательных меди�
цинских осмотров. В целом по до�
роге улучшены условия труда для
6583 работников, из них для
1683 женщин.

Вместе с тем выборочными
проверками, проведенными тех�
нической инспекцией труда,
установлено, что, несмотря на
общее перевыполнение, некото�
рые запланированные на
2017 год мероприятия остались
невыполненными или частично
реализованными. Отмечалось, к
примеру, что работники ряда
производственных подразделе�
ний несвоевременно обеспечи�
вались молоком, мылом, спец�
одеждой, спецобувью, другими
СИЗ, не пополнялись медицин�
ские аптечки, комнаты приема
пищи не были оборудованы мик�
роволновыми печами, электро�
чайниками и т. д.

В 2017�м в дорпрофсож и к ру�
ководству регионального филиа�
ла обращались начальники ряда
служб по корректировке плана, и
выполнение комплексных меро�
приятий более чем на 430 тыс.
грн. по согласованию сторон бы�
ли перенесены на более поздний
срок.

Президиум согласовал «Комп�
лексные мероприятия…» на ны�
нешний год из расчета 77,5 млн
грн., сделав акцент на том, что
они должны быть выполнены в
полном объеме и в установлен�
ные сроки.

Валентин БОЧКАРЕВ, главный
технический инспектор труда

Совета профсоюза в Одесской
дорожной профорганизации

Фото ГГааллиинныы  ППЕЕРРХХААЛЛЮЮКК,,
ведущего специалиста

орготдела Одесского 
дорпрофсожа

Акцент — на активизацию работы
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ОХРАНА  ТРУДА

3
Від номера
до номера•

П
РЕЗИДІЄЮ Ради профспілки
на засіданні 4 квітня обгово�

рено підсумки виконання у
2017 році галузевих угод між дер�
жавною корпорацією «Укрметро�
тунельбуд», правлінням ПАТ
«Мостобуд» та Радою профспілки.

Відзначено, що, незважаючи на
складну фінансово�економічну
ситуацію на підприємствах, які пе�
ребувають у сфері дії угод, вжи�
валися заходи для їх виконання.

Зменшилась у порівнянні із по�
переднім роком середньосписко�
ва чисельність працівників корпо�
рації «Укрметротунельбуд» – на
35 осіб та ПАТ «Мостобуд» – на
79 осіб, 325 працівників «Укрмет�
ротунельбуду» працювали у ре�
жимі неповного робочого
дня/тижня. Протягом року їм бу�
ло підвищено мінімальний розмір
тарифної ставки робітника І роз�
ряду і посадових окладів на 33 %,

для працівників «Мостобуду» ці
показники теж збільшено.

Здійснювалося фінансування
заходів з охорони праці, а також
комплексних заходів щодо досяг�
нення нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середови�
ща, виплачувалась винагорода за
вислугу років, матеріальна допо�
мога пенсіонерам.

Надавалися щорічні оплачувані
відпустки за безперервний стаж
роботи, додаткові відпустки за не�
нормований робочий день, робо�
ту із шкідливими і важкими умо�
вами праці та особливий характер
праці. Проводилося оздоровлен�
ня працівників та членів їх сімей,
надавалася матеріальна допомо�
га на лікування та оздоровлення.
В цілому забезпечувалися перед�
бачені угодами соціальні гарантії
ветеранам праці.

Не виділялися кошти на надан�

ня безвідсоткових позик для жит�
лового будівництва та запровад�
ження недержавного пенсійного
забезпечення, на окремих підпри�
ємствах продовжувалася практи�
ка застосування відпусток без збе�
реження заробітної плати та ре�
жиму неповного робочого часу.

Президія Ради профспілки за�
пропонувала «Укрметротунель�
буду» вжити необхідних заходів
для погашення заборгованості із
заробітної плати, забезпечення
повного робочого дня (тижня),
реалізації в повному обсязі пільг,
трудових і соціальних гарантій
працівників, передбачених угода�
ми. Профорганізаціям рекомен�
довано посилити контроль за їх
виконанням.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділу 

соціально�трудових відносин і
побутової роботи
Ради профспілки

Дотримання
законів — 
шлях до
досконалості
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради проф�
спілки 4 квітня п. р. розглянуто

стан дотримання Закону «Про відпуст�
ки» в Київській дирекції залізничних
перевезень регіональної філії «Півден�
но�Західна залізниця».

Відзначено, що необхідний рівень
реалізації вимог законодавства, норм
Галузевої угоди і колдоговору з цього
питання забезпечено.

Так, керівництвом виробничого під�
розділу визначено порядок надання
відпусток, річні графіки відпусток на
наступний період складаються і затвер�
джуються на кінець року, погоджують�
ся з виборним органом профспілки та
доводяться до працівників для ознайом�
лення під особистий підпис. Працівни�
ки за два тижні попереджаються пись�
мово про дату надання щорічної від�
пустки.

Заборгованість по відпустках за ми�
нулі роки станом на 1 березня стано�
вить 437 календарних днів для 45 пра�
цівників (1,7 % штату).

Всі прохання працівників щодо поді�
лу щорічної відпустки на частини задо�
вольняються, відкликання з відпусток
упродовж останніх років не практику�
валось.

Надаються відпустки у зв’язку з на�
вчанням у ВНЗ без відриву від вироб�
ництва, соціальні відпустки, в тому чис�
лі додаткові. Дотримується законодав�
ство щодо надання відпусток без збе�
реження заробітної плати.

Матеріальна допомога на оздоров�
лення надається за заявою працівника
у будь�який період року, заборгова�
ність з цього виду допомоги відсутня.

У повному обсязі реалізуються соці�
альні гарантії для працюючих інвалідів,
в підрозділі нараховується 76 працюю�
чих осіб з інвалідністю.

Виконуються норми колдоговору в
частині надання додаткових відпусток
за важкі і шкідливі умови праці, трива�
лість яких визначена атестацією, про�
веденою в 2015�му, за вислугу років,
працівникам з ненормованим робо�
чим днем тощо.

Незважаючи на ряд позитивних на�
працювань, згідно з фотографією ро�
бочого дня та відповідними інструмен�
тальними дослідженнями при атеста�
ції робочих місць працівників госпо�
дарства комерційної роботи станції
Чернігів за картою умов праці встанов�
лено 4 календарних дні додаткової
відпустки, але досі рішення атестацій�
ної комісії не реалізовано. У зв’язку з
цим 23 працівники позбавлені додат�
кової відпустки за особливий характер
праці.

Масовими є порушення щодо ви�
плати заробітної плати за час відпустки
не пізніше ніж за три дні до її початку, а
деякі працівники не отримували ці
кошти і по її закінченні.

Президія звернула увагу начальника
Київської дирекції на недотримання
вимог Закону «Про відпустки» та реко�
мендувала вжити невідкладних захо�
дів щодо внесення відповідних змін і
доповнень в колдоговір дирекції щодо
надання додаткових відпусток за особ�
ливий характер праці окремим катего�
ріям працівників станції Чернігів.

Київському теркому профспілки і
профкому первинки запропоновано
взяти на контроль реалізацію цих захо�
дів і питання своєчасної виплати заро�
бітної плати за час відпустки з розгля�
дом на засіданнях виборних профор�
ганів. 

Дорпрофсожу Південно�Західної за�
лізниці рекомендовано вивчити зазна�
чене питання та розглянути його на за�
сіданні президії.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний 

правовий інспектор праці 
Ради профспілки

У   ПРЕЗИДІЇ Виконання соціальних гарантій 
на постійному контролі

Індекс споживчих цін у лютому — 100,9 %, з почат�
ку 2018 року — 102, 4 %.

Залізничний транспорт 9223,5 9313,5

Транспорт у цілому 8496,0 8988,0
Промисловість 8347,0 8333,0

В галузях народного 
господарства 7828,0 7770,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 10 9
галузей економіки

Лютий З початку
2018 р.

Во время заседания президиума Одесского дорпрофсожа…

Про перерахування
внесків вкладникам
ПНПФ «Магістраль» 
Я

К ВІДОМО, у грудні 2013 року всі залізничники
стали учасниками Професійного недержавно�

го пенсійного фонду «Магістраль». Станом на
31.12.2017 р. на кожному індивідуальному пенсій�
ному рахунку працівників регіональних філій ПАТ
«Укрзалізниця» знаходяться кошти в сумі: 121 грн.
24 коп. («Донецька залізниця»), 101 грн. 02 коп.
(«Львівська залізниця»), 115 грн. 34 коп. («Одеська
залізниця»), 121 грн. 60 коп. («Південна залізниця»),
88 грн. 73 коп. («Південно�Західна залізниця»),
94 грн. 34 коп. («Придніпровська залізниця»).

До відома всіх працівників – учасників Фон!
ду: ознайомитись із пенсійним контрактом кожної
регіональної філії можна на сайті профспілки
www.zalp.org.ua.

Регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» пе�
рераховано пенсійні внески за 2017�й на пенсійні
рахунки працівників, які є вкладниками ПНПФ
«Магістраль», тобто сплачують внески на свою
користь. Тож перераховано загалом 35 тис.
246 грн., у тому числі на пенсійні рахунки: 32 осіб –
22578 грн. – Львівською залізницею; 11 осіб – 7512
грн. – Одеською; 4 осіб – 1706 грн. – Південно�За�
хідною;  4 осіб – 3450 грн. – Південною.

Нагадуємо також вкладникам Фонду, що вони
мають право на податкову знижку, тобто на повер�
нення частини податку на доходи фізичних осіб за
2017 рік, для чого треба подати податкову деклара�
цію протягом 2018 року.

Марина АБРАМОВА,
правовий інспектор праці Ради профспілки,

секретар ПНПФ «Магістраль»

Погоджено норми 
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 4 квітня
п. р. погоджено проекти збірників нормативних

матеріалів у господарствах електрифікації та електро�
постачання, приміських пасажирських перевезень:

«Типові норми часу на технічне обслугову�
вання і поточний ремонт окремих видів пристро�
їв електропостачання СЦБ та інших нетягових
споживачів»;

«Типові норми часу на прибирання та миття
моторвагонного рухомого складу під час технічно�
го обслуговування та поточних ремонтів».

Р
АДА ПНПФ «Магістраль» повідомляє, що від�
повідно до вимог законодавства у березні

2018 року проведено планову аудиторську пере�
вірку діяльності Фонду. Її проведено аудитором,
який має право на провадження аудиторської ді�
яльності і займається виключно наданням таких
послуг згідно із законодавством, – «Міжнародною
аудиторською групою».

За висновками аудитора, фінансова звітність
Фонду відображає достовірно, в усіх суттєвих ас�
пектах фінансовий стан ПНПФ станом на 31 грудня
2017 року, його фінансові результати і грошові по�
токи відповідно до міжнародних стандартів фінан�
сової звітності. Фактів викривлення інформації про
річні звітні дані на виявлено.

Фінансова звітність, показники діяльності розмі�
щуються на сторінці ПНПФ «Магістраль» на сайті
Адміністратора Фонду.

Крім цього, 4 квітня п. р. президією Ради проф�
спілки, яка є уповноваженим органом засновника
Фонду, затверджено зміни до Статуту Фонду шля�
хом викладення його в новій редакції. Після погод�
ження змін Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, та їх реєстрації відповідно до Закону Укра�
їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців», Статут у новій редак�
ції буде розміщено на сайті профспілки.

ДО  ТЕМИ

ГАСЛО  2018  року:  «ВІДПРАЦЬОВАНОМУ  ЧАСУ  —  ГАРАНТОВАНУ  ОПЛАТУ!»

Н
А БАЗІ Попаснянського територіального управ�
ління філії «Центр будівельно�монтажних робіт

та експлуатації будівель і споруд» проведено семінар
з головами первинок та профпрацівниками на тему
«Оплата праці, дотримання пільг і гарантій, передба�
чених законодавством України про працю».

На семінар також було запрошено фахівців ви�
робничих підрозділів регіону. Насамперед, розкри�
то ряд актуальних питань при виконанні законодав�
ства в умовах проведення АТО. Голова Попаснянсь�
кої територіальної профорганізації А.Канзеба навів
деякі приклади типових порушень законодавства
про працю, що виявлялись фахівцями теркому під
час перевірок. У ході активного діалогу зі слухачами
правовий інспектор праці Ради профспілки у Ли�
манській дорожній профорганізації О.Сумський та
голова первинки вагонного депо Попасна О.Бутен�
ко, яка є головою комісії теркому з питань соціаль�
но�економічного та правового захисту, надавали
практичні поради і відповіді на їхні запитання. Також
проводилося моделювання дій адміністрації та

профорганів з метою запобігання порушенням за�
конодавства, при цьому за основу бралися конкрет�
ні випадки.

Навчання, що відбулось, – це один із заходів, які
терком проводить у рамках року під гаслом «Відпра�
цьованому часу – гарантовану оплату!».

Наталія НАЙДЬОНОВА,
провідний фахівець 

Попаснянського теркому профспілки

Для запобігання порушенням

ККооллееггии  
ооббммііннююююттььссяя

ддууммккааммии……Фото автора

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)
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Закінчення. Початок на 1!й стор.

П
РЕЗИДІЯ запропонувала керівництву ПАТ «Укрзаліз�
ниця», регіональних філій, філій, виробничих і

структурних підрозділів організувати проведення «Тиж�
ня охорони праці», огляду�конкурсу з охорони праці у
виробничих і структурних підрозділах і традиційного
конкурсу дитячого малюнка на тему «Охорона праці
очима дітей» із визначенням та нагородженням пере�
можців. Також заплановано провести спеціальні інфор�

маційні заходи (тренінги,
семінари, наради, засі�
дання за «круглим сто�
лом» тощо) з питань під�
вищення рівня безпеки та гігієни праці працівників і
ознайомлення молодих працівників з ризиками,
пов’язаними з охороною праці.

Підготовка та відзначення Дня охорони праці висвітлю�
ватиметься у профспілкових та галузевих виданнях.

Інформаційні 
інтернет!
ресурси

профспілки

www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg

www.youtube.com/zalporgua
В

О ВРЕМЯ поездки специалистов
Синельниковской дистанции пу�

ти на станцию Ульяновка в 7�й около�
ток для принятия экзаменов по охра�

не труда было так�
же осмотрено со�
стояние санитарно�
бытовых помеще�
ний.

Под руководст�
вом путевого мас�
тера Н.Шумейко в
2017�м силами ра�

ботников околотка и цеха по ремонту
и содержанию зданий отремонтиро�
ваны комната приема пищи, кабинет
мастера и электрической щитовой.

Профгрупорг и член профкома С.Ду�
ков также приложил немало усилий
для того, чтобы путейцы приходили
на работу с удовольствием, ведь, как
они сами говорят, это – их второй
дом. Они довольны полученными ре�
зультатами, и в текущем году запла�
нировано продолжать ремонтные ра�
боты. Так что вопрос улучшения про�
изводственного быта путейцев – на
постоянном контроле профкома.

Виктория ШМАЛЬКО,
председатель профкома 

Синельниковской дистанции пути

«Президія Одеського дорпрофсожу, підсу�
мувавши виконання попередньої постанови
«Про організацію та оплату праці працівників
структурних підрозділів служби електропоста�
чання», дійшла висновку про результативну
роботу адміністрації з початку 2015�го по лютий
2018 року щодо усунення виявлених порушень
і зауважень.

Так, протягом цього періоду 1018 працівникам
дистанцій було виплачено за рядом складових
заробітної плати незаконно недонарахованих
597,4 тис. грн. – за роботу у важких та шкідливих
умовах, ненормований робочий день, години
технічних занять в неробочий час, проходження
медогляду тощо. Тож за позитивним результа�
том проведеної роботи постанову з контролю
знято. Водночас профорганам різних рівнів за�
пропоновано приділяти постійну й особливу ува�
гу питанням дотримання трудового законодавст�
ва. Рекомендовано проводити системну роз’яс�
нювальну і профілактичну роботу, налагоджува�
ти ефективну комунікацію з представниками ад�
міністрації та спілчанами, своєчасно інформуючи
членів профспілки про захист їхніх трудових прав
та інтересів», – повідомив завідувач відділу соці�
ально�економічних відносин Одеського дор�
профсожу Олександр МАНАХОВ.

28 квітня — День охорони праці

Внесено зміни до складу
виборних органів 

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ на засіданні 5 квіт�
ня п. р. ухвалила рішення про внесення

змін до складу Ради профспілки та її президії,
професійних секцій.

Зокрема, підтверджено повноваження чле�
на Ради профспілки та її президії голови Мо�
лодіжної ради профспілки, голови профорга�
нізації пасажирського вагонного депо Ковель
І.Колесник.

У складі профсекцій затверджено:
працівників вагонного господарства –

голову первинки експлуатаційного вагонного
депо Нижньодніпровськ�Вузол Н.Ємцеву;

працівників локомотивного господарст!
ва – начальника технічного відділу, голову
первинки локомотивного депо Конотоп О.Се�
люк та юрисконсульта першої категорії юри�
дичного відділу, голову первинки Одеського
територіального управління «Центр будівель�
но�монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» ПАТ «Укрзалізниця» О.Шпильову;

працівників господарства приміських
пасажирських перевезень – голову пер�
винки Лиманського моторвагонного депо
В.Попова.

У літопис профспілки•
З

А активну роботу щодо захисту трудових
прав та інтересів спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ —

ГУПАЛОВА Максима Вікторовича – інжене�
ра з контролю технічного стану тягового рухо�
мого складу та моторвагонного рухомого скла�
ду філії «Науково�дослідний та конструкторсь�
ко�технологічний інститут залізничного транс�
порту» ПАТ «Укрзалізниця», колишнього голо�
ву Молодіжної ради профспілки;

ЯНИШЕВУ Валентину Михайлівну – голову
профорганізації Покровського локомотивного
депо регіональної філії «Донецька залізниця»;

ВІДЗНАКОЮ 
«ЗА РОЗВИТОК

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ» —

САЖИНА Андрія Георгійови�
ча – начальника служби елект�
ропостачання регіональної фі�
лії «Одеська залізниця».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  БЫТ – ЗАБОТА  ОБЩАЯ Содержим «второй

дом» в порядке

«Як пам’ятаєте, цьо�
горічний початок весни від�
значився потужними сніго�
падами, тож люботинські
колійники на чолі з керів�
ником безперебійно під�
тримували у належному
стані колії та стрілочні пере�
води. Маючи в арсеналі
снігоочисну та снігоприби�
ральну техніку, працюючи
вдень і вночі, оскільки ди�
станція має всю дільницю
прискореного руху та несе
немалу відповідальність за
своєчасне прибуття потягів.
Монтери колії, оператори,
інженерно�технічні праців�
ники, згуртувавшись, вий�
шли на боротьбу зі стихією.
І, незважаючи на переваж�
но жіночий склад колекти�
ву, привели до ладу при�
леглу територію та розчис�
тили стежки. 

Безумовно, вони заслу�
говують на подяку за свою
нелегку працю», – написа�
ла голова первинки Любо�
тинської дистанції колії
Юлія ЯЛОВЕНКО.

Досі надходять листи
про проведення заходів з
нагоди Міжнародного
жіночого дня...

«В Одеській дирекції
залізничних перевезень
працює майже 70 % жінок,
саме для них профкоми по�
старалися організувати
справжнє весняне свято.
Найактивніші поповнили
свої архіви яскравими фо�
тознімками та відеоролика�
ми. А ще саме в ці дні від�
значила 60�річчя профор�
ганізація станції Чорно�
морськ�Порт, усі спілчани
отримали пам’ятні сувеніри
до цієї дати.

Та особливо
8 березня важ�
ливе для жі�
нок�ветеранів.
Профком стан�
ції Берегова
влаштував для
них святковий
вечір, на теплій
зустрічі ветера�
ни згадували
про колег, роз�
повіли багато
цікавих історій... Спогада�
ми поділилась Почесний
залізничник, голова ради
ветеранів станції В.Куш�
нір, яка працювала при
відкритті тоді ще станції
Рудна», – поділилася за�
ступник голови об'єдна�
ної профорганізації
Одеської дирекції заліз�
ничних перевезень Тетя!
на ЗУБРЕЙ.

«Напередодні 8 бе�
резня в Будинку науки і
техніки станції Ворожба
профкомом організовано
насичену і цікаву концерт�
ну програму, на яку запро�
шено працівників, ветера�
нів і профактив. Присутніх
порадував виступом гурт
«Союз», головною подією
стала прем’єра музичної
комедії  від студії «Артшоу»
БНіТу, дискотека», – напи�
сала завідувач бібліотеки
станції Ворожба Наталія
ТЕРЕЩЕНКО.

«Працівниць і вете�
ранів�залізничниць було
запрошено на чудовий
святковий концерт за участі
артистів театру. А ще одним
подарунком від Сумської
територіальної профорга�
нізації стало вручення спіл�
чанкам, у тому числі моло�
ді, електронних профквит�
ків», – сповістила інженер,
голова молодіжної ради
первинки Сумської дистан�
ції сигналізації та зв’язку
Катерина КОТЛЯР. Фото
автора

«В открытом регио�
нальном турнире по билья�
рдному спорту приняли
участие 32 команды, пред�
ставляющие Мелитопольс�
кий, Запорожский, Поло�
говский, Синельниковский
и Никопольский железно�
дорожные узлы региональ�
ного филиала «Приднеп�
ровская железная дорога».
Победителем турнира стала
команда Запорожской ме�
ханизированной дистанции
погрузочно�разгрузочных
работ, спортсмены награж�
дены кубком, медалями и
грамотами. Приз лучшего
игрока турнира достался
и. о. старшего мастера ло�
комотивного депо Мелито�
поль А.Пароконному. Тур�
нир состоялся при поддер�
жке профкомов участво�
вавших команд и Запорож�
ского теркома профсоюза»,
– сообщил инструктор�ме�
тодист ДФСК «Локомотив»
по Запорожскому региону
Леонид СВИДСКИЙ.

«Підбиваючи підсум�
ки спортивного року, проф�
ком Криворізької дистанції
колії регіональної філії
«Придніпровська залізни�
ця» провів змагання з на�
стільного тенісу та шахів.
Перше місце з настільного
тенісу посів економіст з ма�
теріально�технічного забез�
печення А.Павлюк, друге –
машиніст М.Музика, третє –
голова первинки. У першос�
ті з шахів найкраще прояви�
ли себе підсобний робітник

О.Яковін, заступник началь�
ника О.Дубич і А.Павлюк.
Переможців і призерів зма�
гань нагороджено дипло�
мами й призами», – повідо�
мив голова первинки Юрій
ШЕЛАМКОВ.

«Для спілчан Ку�
п’янської дистанції елект�
ропостачання регіональної
філії «Південна залізниця»
профком організував свято
риболовлі, участь в якому
залюбки взяли працівники і
наші ветерани. Проведе�
ний день подарував завзя�
тим рибалкам багато пози�
тиву від улюбленого занят�
тя та приємного спілкуван�
ня. Всі охоче ділилися істо�
ріями зі свого рибальсько�
го життя та байками. Мож�
ливо, саме тому, що ми ра�
зом і працюємо, і дружно
відпочиваємо, колективу
вдалося здобути звання
«Краще підприємство» на
вузлі», – поділився голова
первинки Олександр
КУРІПКА.

«Козятинський тер�
ком профспілки організував
турнір з футзалу серед
12 команд залізничників ди�
рекції — з Козятина, Фасто�
ва, Миронівки, Шепетівки.
У цьогорічному змаганні за�
сяяли нові зірки – команда
Фастівської дистанції колії
та Козятинської дистанції
електропостачання, які по�
казали видовищну гру на
полі, тримаючи у напрузі
вболівальників. За резуль�
татами спортивних баталій
бронзовими призерами
турніру стала команда локо�
мотивного депо Козятин,
срібло – у футболістів вагон�
ного експлуатаційного депо
Козятин, а перемогу вибо�
рола Козятинська дистанція
електропостачання. Кра�
щим гравцем турніру визна�
но капітана команди�пере�
можниці С.Ліпчинського», –
повідомив ПРЕС!ЦЕНТР
Козятинського теркому
профспілки.

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

Н
АГАДУЄМО, що до 31
травня п. р. триватиме

конкурс зі створення моти!
ваційних відеороли!
ків за актуальними
напрямками діяль!
ності профспілки. 

До участі у ньому
запрошуються профорганізації, молодіжні ради всіх рівнів, а також всі бажа�
ючі спілчани. 

Змонтовані відеоролики направляйте на адресу visnykprof@gmail.com
Чекатимемо на активність спілчан, зацікавлених взяти участь у конкурсі. За�

телефонувавши на залізн. номер 5 00 80, ви отримаєте всі необхідні консуль�
тації. Запрошуємо також подивитися на YouTube�каналі профспілки
(www.youtube.com/zalporgua) надіслані на конкурс творчі роботи.

КОРИСНО  ЗНАТИ:  до  уваги  профактиву  і  спілчан

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

Голова первинки станції Берегова
О.КОРНИЦЬКА з ветеранами


