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У  ПРЕЗИДІЇ   РАДИ   ПРОФСПІЛКИ
В

Н
А ЗАСІДАННІ президії, що відбулось
30 травня п. р., обговорено низку ак:

туальних питань соціально:економічної
спрямованості та профспілкової діяльності.

Зокрема, всебічно розглянуто аналі:
тичні матеріали, підготовлені за підсум:
ками вивчення фахівцями відділу еконо:
мічної роботи, організації праці та заро:
бітної плати Ради профспілки такої важ:
ливої теми, як ефективність механізму
встановлення та виплати доплат і надба:
вок залізничникам. Про ситуацію із засто:
суванням у виробничих підрозділах філій
ПАТ «Українська залізниця» одного з
найдієвіших мотиваційних чинників для
продуктивної та якісної праці персоналу
Товариства читайте у статті на стор. 2.

Члени президії обговорили також
питання щодо:

плану заходів з реалізації критичних
зауважень та пропозицій учасників засі:
дання Ради профспілки 30 березня п. р.;

стану виконання попередньої постанови
президії від 24 вересня 2015 року «Про ро:

боту дорожньої профорганізації Південно:
Західної залізниці з організаційно:кадро:
вих питань та інформаційної діяльності» у
Київській територіальній профорганізації;

затвердження Положення про відряд:
ження профпрацівників;

затвердження Положення про метод:
раду з питань бухгалтерського обліку  та
фінансової звітності в профспілці;

заходів щодо організації роботи
YouTube:каналу профспілки;

плану роботи Ради профспілки на дру:
ге півріччя 2017:го тощо.

З цих та інших питань ухвалено відпо:
відні постанови.

Обговорено питання щодо змін та до:
повнень до Інструкції про облік членів
профспілки; організації проведення уста:
новчих конференцій зі створення пер:
винної та об’єднаної  профорганізацій
філії «Пасажирська компанія» ПАТ
«Укрзалізниця», та ухвалено рішення
розглянути їх на засіданні оргкомісії.

Про мотиваційні 
чинники та інше…

Актуально, інформативно, корисно
У травні проведено семінар�нараду правових інспекторів праці

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

27 квітня проведено зустріч з
головами профорганізацій
метрополітенів щодо укладен:
ня Галузевої угоди з Мінінф:
раструктури.
3 травня у Раді профспілки
проведено зустріч із лідерами
дорожньої, територіальних і
первинних організацій  дорож:
ньої профорганізації Півден:
но:Західної залізниці.
3 травня завідувач відділу
соціально:трудових відносин
і побутової роботи Я.Мальсь:
кий взяв участь у обговоренні
проекту Порядку забезпечен:
ня жилими приміщеннями
працівників ПАТ «Укрзалізни:
ця», а 17 травня – у звітній
конференції з обговоренням
підсумків виконання умов
колдоговору первинної
профорганізації філії «Проек:
тно:конструкторське техноло:
гічне бюро інформаційних
технологій».
10, 17 і 30 травня у засіданнях
правління ПАТ «Укрзалізниця»
взяв участь Голова профспілки
В.Бубняк, а 24 травня – його
перший заступник О.Мушенок.
11 травня відбулось засідання
професійної секції працівників
будівельно:монтажних робіт
та цивільних споруд Ради
профспілки.
11 травня заступник завідува:
ча відділу організаційної і кад:
рової роботи Л.Нестеренко
взяла участь у звітній конфе:
ренції первинної профоргані:
зації філії «Рефрижераторна
вагонна компанія».
15 травня завідувач відділу
організаційної і кадрової ро:
боти О.Гнатюк вивчав роботу з
організаційно:кадрових пи:
тань та інформаційної діяль:
ності в Київській територіаль:
ній профорганізації, 16 травня
– взяв участь у звітній конфе:
ренції первинки філії «Укра:
їнська залізнична швидкісна
компанія», а 17–18 травня – у
XII міжнародній науково:прак:
тичній конференції «Проблеми
економіки та управління на за:
лізничному транспорті».
16 травня Рада профспілки
провела семінар:нараду право:
вих інспекторів праці.
16 травня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засідан:
ні СПО всеукраїнських проф:
об’єднань і профспілок.
16 і 22 травня лідер профспілки
В.Бубняк і очільник «Укрзаліз:
ниці» В.Балчун обговорили хід
виконання Меморандуму про
взаєморозуміння та Протоколу
робочої зустрічі, а також роз:
глянули інші актуальні соціальні
питання.
17 травня головний технічний
інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у засі:
данні робочої групи з розробки
системи управління охороною
праці ПАТ «Укрзалізниця».
23 травня перший заступник
Голови профспілки О.Мушенок і
фахівці Ради разом з профільни:
ми спеціалістами ПАТ «Укрзаліз:
ниця» обговорили розбіжності
проекту нового колективного
договору Товариства.
24–26 травня делегація проф:
спілки взяла участь у роботі 
V Конгресу ЄФТ.
25 травня завідувачі відділів
О.Гнатюк та Я.Мальський взяли
участь у звітних конференціях
профорганізацій філій «Дар:
ницький вагоноремонтний за:
вод», «Центр транспортного
сервісу «Ліски», «Головний ін:
формаційно:обчислювальний
центр» ПАТ «Укрзалізниця».
30 травня відбулося засідання
президії Ради профспілки.

К
ЕРІВНИКИ профспілки, запрошені
доповідачі та фахівці Ради надали

корисну інформацію з актуальних пи:
тань трудового законодавства, рефор:
мування залізничного транспорту, ши:
рокого спектру соціального та правово:
го захисту спілчан, зокрема колдоговір:
них відносин, оплати праці тощо, а та:
кож порушили злободенну тему шляхів
реформування пенсійної системи в
Україні та перспектив розвитку недер:
жавного пенсійного забезпечення.

Відкриваючи захід, лідер профспілки
В.Бубняк наголосив на вагомому зна:
ченні правової інспекції праці у діяль:
ності профспілки. Адже лише минулого
року за сприяння правових інспекторів
праці залізничникам було повернуто
майже 8 млн грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів. Він подякував
правовим інспекторам праці за значний
внесок у захист соціально:економічних
інтересів членів профспілки, адже було
відстояно трудові права понад 14 тис.
спілчан.

Керівник департаменту правового за:
хисту Федерації профспілок України
І.Тубелець спростувала низку чуток, що
поширюються навколо проекту Трудо:
вого кодексу, а також розповіла про міс:
це, яке у ньому відведено профспілкам,
і нововведення, які можуть бути впро:
ваджені у разі його ухвалення.

Інформуючи про процеси корпорати:
зації та реформування залізничної галу:
зі, директор департаменту реформуван:
ня та корпоративного розвитку ПАТ
«Укрзалізниця» А.Буковський зазначив,

що генеральні напрямки структурних
перетворень у галузі лишаються незмін:
ними і полягають у створенні «вертика:
лей» – філій. Ці перетворення не перед:
бачають масових скорочень, проте у но:
вих структурах не відтворюватиметься
низка посад, головним чином – керів:
ного й управлінського складу відповід:
них служб регіональних філій. Він також
наголосив, що адміністрація і надалі до:
тримуватиметься соціальних стандар:
тів, визначених відповідними законами
і нормативними актами, а чинна Галузе:
ва угода і колдоговори діятимуть до
ухвалення колдоговору ПАТ.

Про реалії та перспективи укладання
нового колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця» колег поінформував
перший заступник Голови профспілки
О.Мушенок.

Тема виступу головного правового ін:
спектора праці Ради профспілки
М.Бєльченка – «Вдосконалення системи
громадського контролю за додержан:

ням роботодавцями законодавства про
працю, умов чинної Галузевої угоди та
колективних договорів». Він також
окреслив завдання правової інспекції
праці у сучасних умовах і наполіг на ак:
тивізації її роботи.

Про особливості розрахунку серед:
ньої заробітної плати і нарахувань на ін:
декс інфляції та порядок визначення
розміру нарахувань розповіла провід:
ний спеціаліст відділу економічної ро:
боти, організації праці і заробітної плати
Ради профспілки О.Булавін.

Із презентацією на тему «Шляхи ре:
формування пенсійної системи в Украї:
ні. Недержавне пенсійне забезпечення
та перспективи його розвитку на сучас:
ному етапі» перед присутніми виступив
експерт реанімаційного пакету реформ,
заступник директора ТОВ «Пенсійно:ак:
туарний консультант», автор популяр:
них книг про недержавні пенсійні фон:
ди, кандидат технічних наук О.Ткач.

Інф. «ВІСНИКА»

Інформацію — 
з перших вуст
Р

АДА ПРОФСПІЛКИ 25 квітня п. р.
провела засідання професійної

секції працівників локомотивного гос:
подарства та координаційної ради го:
лів профорганізацій промислових під:
приємств залізничної галузі, під час
яких обговорено поточну ситуацію у
виробничих підрозділах та на підпри:
ємствах, нагальні проблеми, стан до:
тримання трудового законодавства і
дії профкомів в умовах впровадження
роботодавцями скорочення штату, оп:
тимізації, неповного робочого тижня,
робіт у вихідні чи святкові дні тощо.

У роботі спільного засідання взяли
участь член правління ПАТ І.ВАСИ:
ЛЕВСЬКИЙ (на знімку) та директор де:
партаменту локомотивного господар:
ства Є.Ткаченко, які розповіли про стан
справ в «Укрзалізниці», взаємодію між
регіональними філіями і філіями това:
риства у процесі реформування заліз:
ничного транспорту, плани розвитку
локомотивного господарства. Зокре:
ма, в планах керів:
ництва — виведення
локомотивного гос:
подарства в окрему
«вертикаль», розме:
жування ремонтної
та експлуатаційної
складових, перегляд
системи ремонтів,
що може спричини:
ти і зміни в організа:
ції роботи окремих
депо тощо... Стор. 2

ВІД  ПЕРШОЇ  ОСОБИ

Вадим БУБНЯК, Голова профспілки

«На вимогу профкому Хутір:Михай:
лівської дистанції колії регіональної філії
«Південно:Західна залізниця» в 2017 році
доплачено незаконно невиплачених або
утриманих коштів: 1 тис. грн. – 20 праців:
никам за шкідливі умови праці; по
300 грн. – монтеру колії (за листок не:
працездатності) і комірнику (до основної
та додаткової зарплати), а також 2,9 тис.

грн. грошової винагороди з нагоди юві:
лею двом працівникам – відповідно до
колдоговору. Скасовано виданий без
попередньої згоди профкому наказ про
притягнення до дисциплінарної відпові:
дальності бригадира колії – голови цех:
кому, якому повернуто 400 грн. утрима:
ної премії», – повідомила голова проф:
організації Марина ДЕМЧЕНКО.
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ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
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C
ИСТЕМНА робота з адміністрацією у рамках конструктивного соціального
діалогу, як доводить практика, приносить позитивні результати, які можуть

відчути наші спілчани.

З реалізації Меморандуму, укладеного у грудні минулого року, та Протоколу
від 2 лютого п. р. багато чого вже вдалося зробити, про що ми постійно інфор:
муємо у «ВІСНИКУ» та на інтернет:ресурсах профспілки.

Виконано ще один пункт Протоколу: Головою правління ПАТ «Укрзалізниця»
В.Балчуном і членом правління Ж.Марчеком підписано наказ № 327 від
24 травня п. р. у якому, зокрема, йдеться про встановлення з 12 квітня
2017 року доплати до годинних тарифних ставок і посадових окладів залізнич:
никам за роботу в районах проведення АТО у розмірі 25 % за фактично від�
працьований час з дотриманням норм законодавства про працю.

Співпраця з адміністрацією не припиняється ані на день. Продовжуються на:
пружені переговори з укладення нового колективного договору ПАТ «Укрзаліз:
ниця», і позиція профспілки – принципова та непохитна щодо відстоювання со:
ціальних гарантій наших спілчан. Ми близькі до розв’язання питання з виплати
залізничникам винагороди за підсумками роботи у 2016 році та очікуємо рішен:
ня правління ПАТ про сплату пенсійних внесків до Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль». Триває робота над створенням нової системи
оплати праці залізничників та вирішенням інших актуальних соціально:еконо:
мічних проблем.

Соціальний діалог в дії
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Н
А ПОЧАТКУ ТРАВНЯ відбулась зустріч В.Бубня:
ка з головою дорожньої профорганізації Пів:

денно:Західної залізниці О.Логошняком та голо:
вами теркомів і первинок структурних підрозділів
Київського вузла.

Перш за все, йшлося про розв’язання низки
проблем, пов’язаних з прийняттям керівництвом
регіональної філії «Південно:Західна залізниця»
наказу, виданого з порушенням законодавства,
який спровокував у трудових колективах ново:
створеної філії «Центр будівельно:монтажних ро:
біт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрза:
лізниця» соціальну напругу.

Під час детального та конструктивного обгово:
рення проблем, що виникли суто у правовій пло:
щині, наші колеги прийняли рішення провести
розширене засідання президії дорожнього коміте:
ту за участі присутніх голів первинок виробничих
підрозділів, у тому числі новоствореної філії. Пре:
зидія дорпрофсожу запропоновала начальнику
регіональної філії «Південно:Західна залізниця»
Г.Бевзу відмінити заходи, пов’язані з вивільнен:
ням працівників у зв’язку зі скороченням штату
шляхом скасування зазначеного наказу.

Крім того, безпосередньо під час зустрічі з проф:
активом В.Бубняк та фахівці Ради профспілки поін:
формували колег про хід переговорів з адміністра:
цією щодо проектів колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця» та Положення про оплату праці, ви:
плати винагороди за підсумками роботи в 2016 ро:
ці, виконання Протоколу робочої зустрічі представ:
ників сторін соціального діалогу, що відбулась
2 лютого п. р., вирішення інших нагальних проблем.

Інф. «ВІСНИКА»

Зустріч лідера
профспілки з активом 

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки на
засіданні, що відбулось ми:

нулого вівторка, розглянула пи:
тання «Про ефективність засто:
сування у виробничих підрозді:
лах філій ПАТ «Укрзалізниця»
доплат, надбавок та інших ком:
пенсаційних виплат, передбаче:
них законодавством та локаль:
ними нормативними актами».

Основна частина встановле:
них доплат і надбавок спрямо:
вана на стимулювання за роз:
ширення функціональних
обов’язків і збільшення заванта:
женості працівників. Аналіз їх
складу та інших компенсаційних
виплат свідчить про те, що най:
суттєвішими серед них є надбав:
ка за вислугу років – понад
1,8 млрд грн. (середній відсоток
вислуги років по «Укрзалізниці»
становить 21,3 %) та доплата за
шкідливі і особливо шкідливі
умови праці – 195 млн грн.

Законодавством визначено
норми оплати праці, які повинні
виконуватись усіма підприємст:
вами. Тож у 2016 році на допла:

ту за роботу у святкові і неробочі
дні, передбачені графіком у ме:
жах норми робочого часу, ви:
трачено понад 72 млн грн., у
святкові і неробочі дні –
38,4 млн грн., у вихідні –
47,1 млн грн., у надурочний 
час – 38,9 млн грн.

Водночас, незважаючи на
зменшення обсягів роботи, кіль:
кість надурочних годин протягом
2016 року у порівнянні з 2015:м
зросла на 27 %. При цьому пра:
вовою інспекцією праці Ради
профспілки було виявлено понад
7,6 тис. години надурочних робіт,
прихованих від обліку та оплати.

На вимогу профспілки пра:
цівникам виплачено 217,8 тис.
грн. – за надурочні години та
639,6 тис. грн. – за роботу у ви:
хідні дні.

Враховуючи те, що більш ніж
60 % залізничників працюють у
змінному режимі, в 2016 році на

доплату за роботу у вечірній час
витрачено 148 млн грн.

Щодо доплати за роботу в
нічний час норма чинної Галузе:
вої угоди у порівнянні з законо:
давчою покращена (передбача:
ється доплата 40 % замість
20 % — за КЗпП і 30% — за Ге:
неральною угодою), і на це було
витрачено понад 466 млн грн.

Нормами Галузевої угоди пе:
редбачено встановлення допла:
ти за виконання обов’язків тим:
часово відсутнього працівника
до 100 % місячної тарифної
ставки (посадового окладу).
Проте більшістю колдоговорів
не визначено мінімальний роз:
мір, тобто вказана доплата мо:
же становити і 10 %, і 50 %. Мі:
німальний розмір – 30 % місяч:
ної тарифної ставки (посадово:
го окладу) визначено лише у
колдоговорах виробничих під:
розділів регіональної філії «Пів:
денно:Західна залізниця». За ре:
зультатами роботи минулого
року на доплату за виконання
поряд зі своєю основною робо:
тою обов’язків тимчасово від:
сутнього працівника витрачено
23,4 млн грн., і суми доплати
свідчать про неоднозначність
підходу до їх встановлення.

Аналогічна ситуація і з допла:
тою за суміщення професій (по:
сад). На це витрачено 71,5 млн

грн. Але суми виплат по регіо:
нальних філіях значно різняться.
Одна із причин – відсутність ва:
кантних посад, що не дає можли:
вості встановити доплату за сумі:
щення професій (посад) праців:
никам галузі. При цьому обсяги
роботи не зменшуються, а навпа:
ки – збільшуються. Тож робітни:
ки змушені меншою чисельністю
виконувати більші об’єми робо:
ти, але це не відображається на
їхній заробітній платі. В порушен:
ня норм чинного законодавства
керівники підприємств доруча:
ють працівникам виконувати
обов’язки, не передбачені трудо:
вим договором, без встановлен:
ня відповідних доплат, пропису:
ючи їх у посадових (робочих) ін:
струкціях. 

Включення до функціональ:
них обов’язків працівника до:
даткових обов’язків не зо:
бов’язує працівників працювати
не за своєю спеціальністю, а ли:
ше вказуює на те, що він може їх
виконувати з дотриманням ви:
мог законодавства, тобто з от:
риманням додаткової оплати за
виконану роботу. 

Доплати за інтенсивність пра:
ці та розширення зони обслуго:
вування або збільшення обсягів
роботи, незважаючи на змен:
шення фактичної чисельності
працівників, у порівнянні з по:

заминулим роком скоротились
на 8,3 %.

Потребує вдосконалення і По:
ложення про встановлення над:
бавки за високу професійну
майстерність, адже у багатьох
виробничих підрозділах воно не
працює.

Аналогічна ситуація спостері:
гається і з доплатою за присво:
єння майстрам звання «Майстер
І класу» та «Майстер ІІ класу».
Сучасні виробничі умови став:
лять під сумнів виконання умов
присвоєння звання, які визначе:
ні в Положенні. Доплата незнач:
на – всього 10 і 15 %, а вимоги
занадто високі, тому майстри,
які мають право на встановлен:
ня відповідної надбавки, просто
відмовляються від неї.

Всебічно проаналізувавши
ситуацію, президія Рада проф:

спілки рекомендувала правлін:
ню ПАТ, департаментам «Укрза:
лізниці» – оцінки та мотивації
персоналу, економіки, плану:
вання та бюджетування – та
керівникам регіональних філій і
філій забезпечити ефективність
планування витрат на оплату
праці, передбачивши у фондах
оплати праці витрати на вста:
новлення доплат та надбавок
згідно із чинними нормами Га:
лузевої угоди і колективних до:
говорів. А профспілковим комі:
тетам усіх рівнів, у свою чергу –
посилити контроль за порядком
встановлення та виплати до:
плат, надбавок і компенсацій:
них виплат.

Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу 

економічної роботи, організації
праці і заробітної плати 

Ради профспілки

ДО  ТЕМИ
Госпрозрахункові підприємства самостійно встановлюють у ко:
лективному договорі умови та розміри оплати праці, в тому чис:
лі надбавки, доплати і компенсаційні виплати з дотриманням від:
повідних норм законодавства, Генеральної та Галузевої угод.
Законодавством України про працю врегульовано питання вста:
новлення доплат за роботу у нічний та надурочний час, суміщен:
ня професій, виконання обов’язків тимчасово відсутнього пра:
цівника тощо.
У Положенні про умови оплати праці працівників залізничного
транспорту (наказ Укрзалізниці від 24.03.2011 р., № 98:Ц), яке є
невід’ємною частиною чинної Галузевої угоди, обумовлено
особливості встановлення галузевих доплат і надбавок.

ВДОСКОНАЛЕННЯ  ТА  СИСТЕМНИЙ  КОНТРОЛЬ

С.АНІСІМОВА
консультує

спілчан у
Криворізькій

дистанції 
колії…

Фото
ВВооллооддииммиирраа

ККООРРООССТТЕЕЛЛЬЬООВВАА

Фотофакт

Закінчення.  Початок на 1�й стор.

П
РОТЯГОМ зустрічі член правління ПАТ
«Укрзалізниця» І.Василевський неодноразо:

во підкреслював, що керівництво не збирається
йти шляхом скорочень працівників, але все ж та:
ки має наміри регулювати їх чисельність, зокре:
ма, через обмеження приймання на посади, не
пов’язані з рухом, зменшення адміністративного
апарату, автоматизацію процесів і модернізацію,
скорочення посад, які понад півроку лишаються
вакантними без впливу на ефективність роботи
тощо.

Водночас керівництво запевняє, що зацікавле:
не в залученні до роботи на залізниці молоді,
зокрема, робітників масових спеціальностей.

Учасники засідання розповіли про нестачу у
виробничих підрозділах працівників робітничих
спеціальностей, членів локомотивних бригад,
необхідності відповідного навчання. Йшлося та:
кож про гострий брак запасних частин, інстру:
менту і матеріалів, аж до паперу для друку марш:
рутних листів, потребу у перегляді вартості ре:
монту локомотивів, неприпустимість ухвалення
соціально важливих рішень без обговорення з
профорганами відповідного рівня тощо.

Члени секції надали керівництву ПАТ і депар:
таменту аналітичну записку щодо найгостріших
проблем локомотивного господарства.

Після завершення зустрічі з представниками
ПАТ «Укрзалізниця» перед колегами з акту:
альною інформацією виступили перший за:

ступник Голови профспілки О.Мушенок і
фахівці Ради.

Н
А РОЗШИРЕНОМУ засіданні профсекції пра:
цівників будівельно:монтажних робіт і ци:

вільних споруд за участі голів первинок, що від:
булось 11 травня п. р., виступили Голова проф:
спілки В.Бубняк, його перший заступник О. Му:
шенок та фахівці Ради, які поінформували колег
про основні напрямки профспілкової діяльності
та відповіли на їхні запитання.

З огляду на запровадження суттєвих структур:
них змін, пов’язаних зі створенням нової філії ПАТ
«Укрзалізниця» – «Центр будівельно:монтажних
робіт і цивільних споруд» – на засідання було за:
прошено директорів ПАТ: з пасажирських пере:
везень і сервісу – І.Романківа та департаменту бу:
дівель та споруд – М.Міняйла.

Представники адміністрації докладно розпо:
віли про ситуацію щодо структурних перетво:
рень у господарстві. Вони відповіли також на
численні запитання, у тому числі щодо подаль:
шої долі окремих підрозділів, термінів реоргані:
зації, особливостей перехідного періоду, заван:
таження роботою, співпраці з іншими філіями та
підрозділами ПАТ тощо, а також соціальної
складової.

Під час обговорення актуальної теми щодо дій
профспілкових комітетів в умовах впровадження
роботодавцями скорочення, оптимізації, непов:
ного робочого тижня, робіт у вихідні та святкові

дні тощо первинкам рекомендовано розглядати
кожен негативний випадок порушення трудово:
го законодавства.

За підсумками роботи профсекцій затвердже:
но протоколи, які розміщено на сайті профспілки.

Інф. «ВІСНИКА»

Інформацію — з перших вуст

ФФооттоо  
ООллььггии  
ААРРТТЕЕММ’’ЄЄВВООЇЇ

Нове в законодавстві
П

ЕРЕЛІК категорій працюючих осіб, яким нада:
ється переважне право на залишення на роботі

при скороченні чисельності або штату працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці,
доповнено категорією працівників, яким зали�
шилося менше трьох років до настання пенсій�
ного віку, при досягненні якого особа має право
на отримання пенсійних виплат. Відповідні зміни
внесено Законом «Про внесення змін до ст. 42 Ко:
дексу законів про працю України щодо захисту тру:
дових прав працівників» від 6.04.2017 р., № 2005:
VIII, який набув чинності з 30 квітня 2017 р.
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«Колектив Бахмацької колійної машин:
ної станції № 285 регіональної філії «Пів:
денно:Західна залізниця» у березні, липні
та серпні 2016 року, незважаючи на вико:
нання всіх виробничих та планових показ:
ників, не отримав гарантовану колектив:
ним договором премію. На вимогу право:
вого інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації Олени Коляд�
ної (Конотопський терком) працівникам
було нараховано та виплачено виробничу
премію на суму понад 109 тис. грн.

Також двом працівникам Конотопської
дистанції колії нараховано та виплачено
8,9 тис. грн. незаконно не отриманої ними
грошової винагороди за сумлінну працю
на залізничному транспорті, якісне та своє:
часне виконання робіт з капітального та
поточного ремонту штучних споруд, осо:
бисту ініціативу, високий професіоналізм
та зразкове виконання своїх службових
обов’язків», – поінформував ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛАЗ
І СКОРБОТОЮ наша країна щороку відзначає
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля.

У нашій галузі працює близько 12 тисяч учасни:
ків ліквідації та постраждалих від наслідків най:
більшої техногенної аварії в історії людства, і у
пошті «ВІСНИКА» є листи з місць...

Голова профорганізації експлуатаційно:ре:
монтного вагонного депо Конотоп Юрій ШИШ
сповістив, що адміністрація та профком відзначи:
ли працівників депо – ліквідаторів аварії. Слова
подяки та заохочення від профкому отримали
справжні герої: оглядач:ремонтник вагонів
С.Абдулжанов, інженер:технолог А.Владіміров,
слюсар:електрик В.Шевченко, сторож О.Козмер:

чук, майстер В.Люльов. Учасники заходу вшану:
вали хвилиною мовчання пам'ять загиблих і по:
мерлих ліквідаторів:чорнобильців. Деповчани
переглянули фільм, змонтований інженером де:
по О.Шульженком про причини та наслідки Чор:
нобильської катастрофи.

Пам’ятають своїх «чорнобильців» і в колективі
локомотивного депо Смородине: «Подвиг наших
ліквідаторів – бригадира А.Грицькова, зливальни:
ка:розливальника С.Дяченка, сторожа Г.Колодяж:
ного, ветеранів В.Борисенка, В.Ванєєва, П.Глущу:
ка, В.Курнєвича назавжди залишиться для нас
прикладом твердості духу і вірності обов’язку», –
написав голова первинки Олег МАР’ЮК.

У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ

Середня зарплата працівників (грн.)
Донецька (Лиман) 4576,3 4973,5
Львівська 7627,6 6761,8
Одеська 7906,9 6856,1
Південна 7396,2 6663,3
Південно:Західна 7644,7 6816,6
Придніпровська 7265,2 6735,3
По регіональних філіях 7089,1 6496,0

Залізниця З початку
2017 рокуКвітень

Пам'ятаємо, шануємо...

Залізничний транспорт 7383,1 6440,0

Транспорт у цілому 7577,0 6798,0
Промисловість 7322,0 6844,0

В галузях народного 
господарства 6752,0 6324,0

Березень З початку
року

Створено
новий інтер�
нет�ресурс —
Y o u T u b e �
канал проф�
спілки. Пре�
зидія Ради
профспілки
на засіданні
30 травня п. р. ухвалила постанову
про заходи щодо організації його
системної роботи. Тож запрошуємо
спілчан до перегляду!

ВІДКРИТО YOUTUBE/КАНАЛ 



Профактивісти зустрічались зі спілчанами на їх:
ніх робочих місцях, виступали на зборах тощо. На
зустрічах порушувались питання гострого дефіциту
запчастин, матеріалів, інструменту, а також проб:
лем із забезпеченням спецодягом і спецвзуттям.
Питанням охорони праці було присвячено засідан:
ня профкомів первинок.

Представники Дніпропетровського теркому бра:
ли участь в об’їзді підрозділів, приділивши велику
увагу умовам праці та виробничого побуту.

Проаналізовано забезпечення працівників засо:
бами індивідуального захисту, створення нор:
мальних санітарно:побутових умов тощо.

У Криворізькій територіальній профорганізації
спільно з адміністрацією втілено різноманітні за:
ходи, спрямовані на профілактику нещасних ви:
падків та підвищення культури охорони праці:
демонструвалися тематичні фільми в Апосто:
лівській дистанції сигналізації та зв’язку, прове:
дено огляди:конкурси: серед цехів – у Нікополь:
ському моторвагонному депо, експлуатаційному
вагонному депо Батуринська, П’ятихатській ко:
лійній машинній станції, а в П’ятихатській ди:
станції сигналізації і зв’язку, Апостолівській та Ні:
копольській дистанціях колії – на кращого пра:
цівника з охорони праці. На деяких підприємст:
вах відбулись конкурси малюнків «Охорона пра:
ці очима дітей».

28 квітня технічний інспектор праці Ради проф:
спілки у дорожній профорганізації Г.Ісаєва відвіда:
ла трудові колективи Криворізького вузла, де про:
вела тематичні бесіди за актуальною тематикою та
перевірила стан робочих місць.

Запорізький терком полегшив первинкам орга:
нізацію заходів з охорони праці, заздалегідь надав:
ши аналітичні матеріали для проведення зустрічей
з працівниками. Представники теркому взяли
участь у проведенні весняного огляду з безпеки
праці на станціях Запорізької дирекції залізничних
перевезень та інших заходах. Профкоми виробни:
чих підрозділів взяли участь в організації конкурсів
з охорони праці, заходах пам’яті, присвячених за:
гиблим на виробництві працівникам, тощо.

Виявлені у підрозділах регіональної філії «При:
дніпровська залізниця» недоліки було узагальнено
і передано на контроль у первинки.

«Серед інших заходів
у вагонному депо Муд:
рьона проведено ог:
ляд:конкурс на найбез:
печніше робоче місце.
Приємно, що перемож:
цем стала слюсар:ре:
монтник дільниці з ре:
монту газополуменевої
апаратури, профгрупорг Т.КУДЕНЦОВА, якій на
робочій нараді було вручено Почесну грамоту і
грошову винагороду від первинки», – розповів го:
лова профорганізації вагонного депо Мудрьона
Юрій БУКША.

«Победителем конкурса по охране труда среди
цехов и отделений Мелитопольского локомотив:
ного депо, который совместно провели админист:
рация и профком, стал механический цех, также
определены два «серебряных» и три «бронзовых»
призера. Все номинанты получили грамоты и пре:
мии от профкома», – сообщила председатель пер:
вички Елена ВОРОБЬЕВА.

«У Пологівському вагонному депо провели зма:
гання з настільного тенісу, адже дотримання режи:
му праці і відпочинку є одним із чинників охорони
праці, а корисне дозвілля сприяє збереженню здо:
ров’я залізничників. Діти наших працівників взяли
участь у конкурсі малюнків, усі учасники якого от:
римали заохочувальні призи від профкому», –
сповістила бригадир, голова первинки Галина
МАТВІЙКО.

«Профком залучив членів молодіжної ради
первинки Апостолівської дистанції колії, інжене:
рів з охорони праці до проведення зустрічей в
трудових колективах, перевірок умов праці та ви:
робничого побуту, наявності необхідних інстру:
ментів, спецодягу та засобів захисту. 

Питання, які порушувались у трудових колек:
тивах, – це укомплектування штату для безпеч:
ного виконання технологічного процесу і забез:
печення безпеки руху поїздів, необхідності збе:
реження здоров'я та життя під час трудової ді:
яльності на залізничному транспорті. Проведе:
но спільне засідання профкому й адміністрації,
на якому намічено низку заходів щодо вирі:
шення проблемних питань, а колектив 4:го
околодку станції Апостолове визнано кращим з
питань забезпечення охорони і безпеки праці»,
– поінформував голова первинки Анатолій
ДРОЗД.

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 9—10 (716—717)* 31 травня  2017 р. 3

П
ОКРОВСЬКИЙ терком
профспілки провів

брейн:ринг з охорони пра:
ці, до участі у якому, окрім
місцевої, було запрошено
команду Волноваського
вузла. У заході активну
участь взяли голови перви:
нок і молодіжних рад.

У колективах виробничих підрозділів під час 
проведення «Тижня охорони праці» відбулись
зустрічі зі спілчанами та інші заходи, зокрема,

здійснено перевірки, в ході яких особлива увага
була звернена на своєчасне та якісне виконання

запланованих комплексних заходів щодо
покращення умов праці, виробничого побуту,
проходження працівниками медоглядів тощо. 

Про все це – у повідомленнях з профорганізацій…

ПІДСУМКИ: активною участю у заходах відзначено Всесвітній день охорони праці
Фотофакт

ФФооттоо  ннааддаанноо  ЛЛииммааннссььккиимм  ддооррппррооффссоожжеемм

ЛИМАН. Заздалегідь на Волноваському вузлі
відбувся «День права», на якому розглянуто проб:
лемні питання з охорони праці, ефективності про:
філактичних заходів для недопущення виробничо:
го травматизму і профзахворювань. Фахівці дор:
профсожу перевірили стан охорони праці, дотри:
мання трудового законодавства і виконання кол:
договорів у дистанціях колії та електропостачання,
вагонному депо. 18–20 квітня тривали перевірки у
виробничих підрозділах Попаснянського вузла ре:
гіональної філії «Донецька залізниця», за резуль:
татами яких проведено зустрічі з профактивом го:
ловних правового і технічного інспекторів праці Ра:
ди профспілки у дорожній профорганізації Г.Кай:
даш і А.Шепілова. А протягом 21–28 квітня А.Ше:
пілов здійснив аналогічні перевірки в інших струк:
турних підрозділах, за результатами яких керів:
ництву надано подання з вимогою усунути виявле:
ні порушення.

ПОПАСНА
«Тематичні зустрічі, цільові перевірки на робочих

місцях проведено у дистанції колії. Особлива увага
при цьому приділялася, у тому числі, контролю за
забезпеченням працівників спецодягом, спецвзут:
тям тощо. Так, завдяки наполегливості профактиву
вдалося ліквідувати заборгованість зі спецмолока», –
повідомила голова первинки Ганна БУНДЮК.

«Оперативно устранено 31 из 33 нарушений
нормативно:правовых актов, выявленных в ходе
проверок. Оказана помощь семье погибшего на
производстве железнодорожника.

Профкомом совместно с руководством Попас:
нянского СМЭУ проведены беседы с работниками,
семинар и «круглый стол» с участием медиков
районной больницы. По итогам конкурса на зва:
ние «Лучший по профессии» слесарю И.Кеничу
вручена грамота», – сообщила председатель
профорганизации Татьяна ЦЕВА.

«Для попаснянских станционников организова:
на лекция медработников районной больницы,
которые осветили в том числе и такую важную те:
му, как правила и техника оказания первой меди:
цинской помощи. На станции Светлодарское неза:
медлительно начато устранение выявленных в хо:
де проверки недостатков. Оказана материальная
помощь семье погибшего составителя поездов. На
станции Рубежное осмотрено состояние рабочих
мест и комнаты приема пищи на посту ЭЦ, товар:
ной конторы и вокзала», — проинформировала
председатель профорганизации станции Попас:
ная Галина КОВЫЖЕНКО.

«Даже после объединения бывшей транспорт:
ной больницы с районной тесная связь первички
с профсоюзом сохраняется. Было проведено об:
учение актива, в первую очередь общественных
инспекторов, а медицинские работники приняли
участие в проведении встреч и бесед с железно:
дорожниками на актуальные темы «Недели охра:
ны труда», – поделилась с «ВІСНИКОМ» врач,
председатель профорганизации Попаснянской
центральной районной больницы Ирина СИЗО�
НЕНКО.

ОДЕСА. Проведено 83 перевірки стану охорони
праці, за результатами яких вжито заходів для усу:
нення порушень, відзначено та заохочено кращих
працівників. За участі фахівців дорпрофсожу,
служби охорони праці регіональної філії, держор:
ганів проведено «круглі столи», семінари й наради
– в експлуатаційному вагонному депо Подільськ, в
Херсонській, Знам’янській, Шевченківській дирек:
ціях залізничних перевезень та ін.

Службою охорони праці разом з головним тех:
нічним інспектором праці Ради профспілки в до:
рожній профорганізації В.Бочкарьовим проведено
зустрічі із трудовими колективами вузла Одеса:
Сортувальна. В онлайн:режимі надано відповіді на
актуальні запитання з охорони праці, організовано
роботу телефонної «гарячої лінії».

До проведення заходів залучено представників
ЗМІ, які висвітлювали тематичні події. Також орга:
нізовано спортивні змагання, активно долучилися
до проведення традиційного тематичного конкур:
су діти залізничників: від них надійшло 239 робіт.
Переможців нагороджено призами.

ХАРКІВ. Профпрацівниками проведено понад
50 перевірок, за результатами яких керівникам
виробничих підрозділів надано п’ять подань для
усунення порушень, заборонено експлуатацію
двох одиниць устаткування. Особливу увагу ак:
центовано на проблемах, які виникають із забез:
печенням спецодягом, миючими засобами, до:
триманням режиму праці і відпочинку, а також на
якості атестації робочих місць, навчання, виробни:
чого побуту.

Під час «Дня трудового права» на Харківському
вузлі за участі керівництва дорпрофсожу, технічно:
го та правового інспекторів праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації, голів первинок і спеці:
алістів служби кадрової та соціальної політики  ре:
гіональної філії «Південна залізниця» на усі запи:
тання спілчан надано розгорнуті відповіді та кон:
сультації.

У первинки направлено тисячу листівок і п’ятсот
плакатів за тематикою «Тижня охорони праці».

У локомотивному депо Смородине протягом
квітня тривали перевірки стану охорони

праці на дільницях і дотримання 
працівниками відповідних 

правил та інструкцій.

На знімку: технік В.ГОРДІЙЧУК, слюсарі
І.ДРАННИК, О.ЛУЧАНІНОВ та А.КРАВЧЕНКО

Фото ООллееггаа  ММААРР''ЮЮККАА, голови первинки

«Фахівці теркому, голови первинок разом з ке:
рівниками і спеціалістами з охорони праці підроз:
ділів провели комплексні і цільові перевірки та
роз’яснювальну роботу в колективах. Вдалося опе:
ративно вирішити низку проблем і усунути недолі:
ки і порушення», – поінформував ПРЕС�ЦЕНТР
Сумського теркому профспілки.

«У Сумській вагонній дільниці втілено низку за:
ходів з поліпшення умов праці, проведено заняття
з пожежної безпеки, охорони праці при роботі з
комп’ютером, дотримання правил виконання ро:
біт тощо, а також здійснено перевірку знань техно:
логічних інструкцій», – сповістив голова первинки
Віталій МАКСИМЕНКО.

«У Смородинській дистанції колії було перевіре:
но усі охоронювані залізничні переїзди, оснащен:
ня та загальний вигляд постів безпеки. У нас пра:
цюють 36 чергових по переїзду, серед них – Л.Ли:
товченко, яку номіновано на звання «Краща за
професією» та «Людина року – 2016»: завдяки її
професійності та оперативній реакції було попе:
реджено ДТП. Зустрічі з працівниками довели, що
всі чергові по переїзду проходять відповідне на:
вчання, перевірку знань, завжди тримають свої
робочі місця у належному стані», – розповіла голо:
ва первинки Лілія СУГАК.

«У моторвагонному депо Люботин, окрім зустрі:
чей з працівниками, демонструвались тематичні
відеофільми. Профактивісти перевірили стан охо:
рони праці на робочих місцях лаборантів, маши:
ніста компресорної установки, акумуляторника у
цеху ремонту ТО:3», – поінформувала голова пер:
винки Нінель КУХАРЧИК.

КИЇВ. У трудових колективах регіональної філії
«Південно:Західна залізниця» проведено близько
150 тематичних зустрічей, оформлено понад
700 куточків і стендів з охорони праці, відповідна
інформація оприлюднювалась на вокзалах і в поїз:
дах. За результатами конкурсів з охорони праці за:
охочено понад 200 залізничників, відзначено
близько 150 підрозділів. Діти працівників із задо:
воленням брали участь у конкурсі малюнків.

Проблематику Всесвітнього дня охорони праці

обговорено на семінарі:нараді, у якому взяли
участь представники Фонду соціального страху:
вання та спеціалісти Державної служби України з
питань праці, а також на зустрічі з головами перви:
нок та працівниками підрозділів столичного заліз:
ничного вузла.

Перевірки стану охорони праці та виробничого
побуту виявили, на жаль, багато недоліків. Проте
низку з них було терміново усунуто. Водночас
особливу стурбованість викликає забезпечення
працівників спецодягом і спецвзуттям, а ситуація зі
спецхарчуванням взагалі виявилась критичною.

Проведено заходи із вшанування пам’яті загиб:
лих на виробництві, надано матеріальну допомогу
їхнім сім’ям та інвалідам праці.

«Щороку на контролі профкому Хутір:Михай:
лівської дистанції колії залишається питання по:
кращення виробничого побуту, забезпечення пра:
цівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засо:
бами індивідуального захисту, спецхарчуванням.
Перевірки, проведені під час весняного огляду
охорони праці, засвідчили багато недоліків. Якщо
забезпечення спецодягом і спецвзуттям протягом
останнього часу покращилось, то стан санітарно:
побутових приміщень зупинився на рівні минуло:
го століття. Тож у рамках заходів у робочі примі:
щення колійних бригад було придбано мікрохви:
льові печі та електрочайники», – поінформувала
голова первинки Марина ДЕМЧЕНКО.

«При підбитті підсумків весняного огляду стану
охорони праці і виробничої санітарії у локомотив:
ному депо Конотоп взято до уваги думку комісій,
створених у цехах, обігових депо та інших струк:
турних підрозділах. Виявлені зауваження своєчас:
но усунуто. 28 квітня проведено збори в трудових
колективах, бесіди, лекції. Активних учасників за:
ходів з охорони праці нагороджено грошовою
премією», – сповістив голова первинки Віктор
ПУШКО.

«У Сновській дистанції колії оформлено 11 ін:
формаційних стендів. Голова профорганізації та
активісти провели на околодках зустрічі із праців:
никами, під час яких обговорено, зокрема, забез:
печення спецодягом та спецвзуттям. А за підсумка:
ми конкурсу з охорони праці найбезпечнішою ви:
знано 3:тю колійну дільницю, кращими серед око:
лодків – 3:й та 10:й (шляхові майстри І.Ушкаленко
та В.Новик), а серед працівників – монтера колії
І.Баглая, чергового по переїзду Ю.Дондика, брига:
дирів колії Р.Пушенка, С.Масленка та А.Панчош:
ного, машиніста незнімної дрезини Ю.Ковален:
ка», – розповіла інженер з охорони праці Ірина
МЕЛЕШКО.

«Профком локомотивного депо Сновськ вирі:
шив не обирати кращий серед малюнків, які надій:
шли на тематичний конкурс, адже кожна дитяча
робота є унікальною. Призами і подарунками вирі:
шено відзначити усіх учасників. Адже конкурс мав
на меті спонукати дітей задуматися про безпеку
життєдіяльності, а батьків – розповісти про різно:
манітні небезпечні фактори, у тому числі – на при:
кладі своєї роботи. Спільне корисне і змістовне до:
звілля стало ще одним позитивним моментом для
дітей і дорослих», – поділилась секретар, член
профкому первинки Анна ПОЛЮШКО.

ДНІПРО. Тематичні плакати та оголошення у
виробничих підрозділах регіональної філії «При:
дніпровська залізниця» з'явилися більше ніж за
тиждень до 28 квітня. Фахівці дорпрофсожу відві:
дали трудові колективи, де спільно з представни:
ками адміністрації провели бесіди та здійснили
перевірки.

Проведено зустріч керівництва дорпрофсожу з
профактивом Павлоградського вузла. Заступник
голови дорожньої профорганізації А.Лейко пере:
вірив забезпеченість залізничників засобами за:
хисту, умови обліку, зберігання і видачі спецодягу
та спецвзуття, а завідувач відділу В.Романенко ви:
вчив досвід роботи первинок дистанцій колії,
електропостачання та сигналізації і зв'язку, надав
їм практичну допомогу з питань організаційно:ма:
сової діяльності.

Масштабні заходи проведено у більшості проф:
організацій. 

Фотофакт
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В
ЕЛИКУ ціну сплатив світ за мир у дале:
кому 1945:му… І залізничники не забу:

вають про подвиг ветеранів Другої світової
та гідно дбають про пам’ять полеглих. Із
вдячністю і повагою щороку проводять на:
ші колеги урочисті заходи до Дня Перемо:
ги, але, на жаль, час невблаганний, і все
менше учасників тих подій беруть у них
участь, тож усе ціннішою стає кожна хвили:
на спілкування…

Так, профко:
ми і ради вете:
ранів не зрад:
жують давній
традиції відвіду:
вання ветеранів
війни: їх предс:
тавники завіта:
ли до колиш:
нього начальни:
ка Знам’янської
колійної машинної станції М.СМІРНОВА,

нагородженого
за подвиги ба:
гатьма ордена:
ми і медалями;
відвідали 90:
річного пенсіо:
нера Коно:
топської ди:
станції колії
М.БЕЗПАЛОГО;

привітали зі сла:
ветним 90:літ:
нім ювілеєм ко:
лишнього ма:
шиніста крана
на залізничному
ходу Любо:
тинського локо:
мотивного (те:
пер – моторва:
гонного) депо
О.ГОЛІКОВА.

Багато повідомлень, приміром, від
прес:центрів Попаснянського, Криворізь:
кого, Запорізького теркомів, профкомів
пасажирського вагонного депо Запоріж:
жя:1, локомотивних депо Мелітополь і
Смородине тощо надійшло про урочисті
заходи: мітинги, концерти, святкові обіди
для ветеранів, упорядкування пам’ятників
та обелісків тощо.

«Ветерани і працівники Олександ:
рійської дистанції колії регіональної філії
«Одеська залізниця» поклали квіти до обе:
лісків на перегонах та станціях, а в урочис:
ту годину пам’яті поіменно згадали колег:
колійників, які боронили Батьківщину.
Свято продовжилось шахово:шашковим
турніром, переможцем якого став наш ве:
теран М.Зеленський, а на завершення опе:
ратор дефектоскопного візка Р.Галайченко
приготував смачний куліш, а працівниці
цеху поточного утримання і ремонту ви:
робничих приміщень почастували всіх бу:
тербродами. 

9 Травня представники профкому, адмі:
ністрації, ради ветеранів, а також молоді
активісти відвідали наших пенсіонерів,
вручивши їм продуктові набори», – розпо:
віла інженер з підготовки кадрів, голова
профорганізації Ірина КВАНТАЛІАНІ.

К
ОНОТОПСЬКИЙ терком профспіл:
ки провів семінар для голів моло:

діжних рад первинок. Учасники підби:
ли підсумки попередньої роботи й об:
говорили план заходів на найближчий
час, приділивши увагу комунікації з
молодими спілчанами.

Правовий інспектор праці Ради
профспілки у дорожній профорганіза:
ції Південно:Західної залізниці О.Ко:
лядна доступно та цікаво розповіла
про виконання адміністрацією струк:
турних підрозділів зобов’язань за кол:
договорами. Йшлося також про рівень

оплати праці, надання працівникам
гарантованих виплат, доплат, надба:
вок і премій. Дійшли висновку про не:
обхідність проведення активної
роз’яснювальної роботи із захисту їх:
ніх трудових прав.

Представники теркому поінформу:
вали про актуальні питання, які вирі:
шуються завдяки роботі Ради проф:
спілки і дорожнього комітету, зокрема,
щодо оплати праці, а також відповіли
на запитання аудиторії.

Молодь готова докласти зусиль,
щоб посилити роботу своїх профорга:

нізацій, активно співпрацювати з
профкомами, не боїться завдань і не:
обхідності набувати нового корисного
досвіду.

Наприкінці травня дружньо вияви:
ли бажання допомогти у підготовці
дитячого оздоровчого табору «Зорь:
ка» до літнього сезону, запланували
також найближчим часом провести
спортивні змагання та організувати
для молоді виїзд у вихідний день на
кінну базу.

ПРЕС�ЦЕНТР 
Конотопського теркому профспілки

С
ВЯТО ВИШИВАНКИ, яке зародилося з ініціативи студентів у 2006:му, запало в
душу залізничникам, і щороку у третій четвер травня все більше колективів

красуються у вишитих сорочках і сукнях, проводять різноманітні конкурси і ді:
ляться фотографіями. Ось і цьогоріч до «ВІСНИКА» надійшло дуже багато листів
зі світлинами, зокрема, від голів профорганізацій: Люботинської і Хутір:Михай:
лівської дистанцій колії – Ю.Яловенко і М.Демченко, станції Краматорськ – А.Го:
дованного, локомотивного депо Смородине – О.Мар’юка, заступника голови
об’єднаної профорганізації Одеської дирекції залізничних перевезень Т.Зубрій, а
також від профактивістів та працівників сновських локомотивного депо і дистан:
ції колії, молодіжної ради Слов’янської дистанції колії, прес:центрів Лимансько:
го дорпрофсожу і Козятинського теркому профспілки та інших дописувачів.

До речі, велику кількість
фотознімків розміщено на
сторінках профорганізацій
на форумі сайта профспілки
www.zalp.org.ua.

Щиро дякуємо всім, хто
поділився красою націо:
нального вбрання та при:
кладом любові і поваги до
традицій українського на:
роду.

Фото надано
профкомами первинок

Отдохнуть путейцу негде… Почему?!
С

ОСТОЯНИЕ жилых (турных) вагонов
производственно:бытового назначе:

ния – один из тех вопросов, к которым
приходится возвращаться постоянно. На
контроле президиума Одесского дор:
профсожа он уже не первый год, и вот в
очередной раз рассмотрен на заседании
в нынешнем мае с участием начальника
службы пути регионального филиала
И.Василенко.

Итоги обсуждения вкратце таковы. На
балансе структурных подразделений
службы пути находится 185 турных ваго:
нов, причем 22 из них исчерпали срок
службы и подлежат диагностике, а 42 и
вовсе должны быть уже списаны… В
2017:м запланирован ремонт на сумму
2,9 млн грн. 30 служебно:технических
вагонов, и 13 из них уже отремонтирова:
ны, на что израсходовано без малого
400 тыс. грн.

Только в общей картине – это что кап:

ля в море... Ведь ни в 2016:м, ни в пер:
вом квартале нынешнего года средства
на проведение работ по улучшению со:
стояния турных вагонов не выделялись.
А в комплексных мероприятиях на 2017:
й по созданию надлежащих условий бы:
та в турных вагонах ничего не заплани:
ровано.

Тем временем в большинстве турных
вагонов отсутствуют нормальные усло:
вия для проживания машинистов, ра:
ботников путевых машин и монтеров пу:
ти: вагоны не оборудованы необходи:
мыми санитарно:бытовыми помещени:
ями, не снабжены холодильниками и
мебелью, не обеспечены моющими и
обеззараживающими средствами. К то:
му же не везде имеются помещения для
сушки спецодежды, есть проблемы с на:
личием постельного белья.

Из года в год не решается вопрос с
установкой в подавляющем большинст:

ве вагонов аккумуляторных батарей, в
связи с чем освещение и электропитание
холодильников производится только
при стационарном подключении. А в не:
которых, к стыду, не функционируют ту:
алеты и перекрыта подача воды на
слив...

Фиксируются и другие нарушения. К
примеру, при проведении проверки на
участке перегона Рауховка:Сербка уста:
новлено, что в период с 21 марта по 9 ап:
реля т. г., когда производились путевые
работы по реконструкции нечетного пу:
ти, работники производственных под:
разделений, занятые на комплексных
путевых работах во время «окон» про:
должительностью свыше 6 часов, в на:
рушение пункта 7.22 колдоговора доро:
ги не были обеспечены бесплатным го:
рячим питанием.

Такова констатация фактов. И вопрос:
«Почему так происходит?» президиум

адресовал не только руководству служ:
бы пути, работа которой по оборудова:
нию жилых вагонов производственно:
бытового назначения согласно норма:
тивно:правовым актам, созданию над:
лежащих условий отдыха машинистов и
работников путевых машин признана
недостаточной, но и обратился с пись:
мом в адрес Председателя правления
ПАО «Укрзализныця» В.Балчуна о необ:
ходимости разработать программу по
приведению турных вагонов в надлежа:
щее состояние. Проинформирован об
этом и Совет профсоюза.

Эта важная и болезненная для многих
работников тема по:прежнему остается
на контроле президиума Одесского дор:
профсожа.

Валентин БОЧКАРЕВ, главный
технический инспектор труда 

Совета профсоюза в Одесской
дорожной профорганизации

Із вдячністю 
та повагою!

Успіх — в ефективності спільних зусиль
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Наприкінці травня 
Рада проспілки за фінансової 
підтримки ТОВ «Пульс Телеком»
видала книгу з профспілкової
діяльності – «Статті, коментарі,
спогади…», автором якої є
колишній перший заступник 
Голови профспілки М.СІНЧАК. 
Опубліковані матеріали 
охоплюють період з 1992 року 
по теперішній час.

Станція Краматорськ 
регіональної філії 

«Донецька залізниця»
Хутір=Михайлівська дистанція колії 

регіональної філії «Південно=Західна залізниця»

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е:mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

«Щоб зміцнити зв’язок поко:
лінь, профком і рада ветеранів
Олександрійської дистанції колії
Одеської магістралі влаштували
дружні змагання на кращу майст:
риню кулінарії та вишивки. Творчі
роботи нашої молоді не поступа:
лись вмінню старших рукоділь:
ниць. Зустріч пройшла з гумором та
різними змаганнями на дотепність,
а завершилася дегустацією смачної
випічки і нагородженням перемож:
ців», – розповів начальник дільни:
ці, заступник  голови первинки
Анатолій КРЯЧКО. 

«Профком Бахмацької ди:
станції сигналізації та зв’язку регіо:
нальної філії «Південно:Західна за:
лізниця» організував поїздку до наці:
онального історико:культурного за:
повідника «Качанівка» на березі річ:
ки Снош у Чернігівській області: «Ве:
личезний парк, ставки, палац і аль:
танки – перелічувати принади «Кача:
нівки» можна довго. Сповна насоло:
дившись прогулянкою, ми завітали
ще й до туристично:розважального
комплексу «Соколиний хутір». Тут
ознайомились з етнографічними са:

дибами, музеєм, а також покатались
на човнах і катамаранах. Ця чудова
подорож залишила безліч вражень і
довела, що за цікавим і змістовним
відпочинком не обов’язково їхати ку:
дись далеко – поруч з нами багато
місць, які варто відвідати», – поділив:
ся старший електромеханік, голова
первинки Олександр ДЕМЧЕНКО.

Працівники Козятинської ди:
рекції залізничних перевезень і па:
сажирського вагонного депо Бах:
мач завдяки своїм профкомам із
задоволенням відвідали Закарпат:
тя. Обидві групи вже не вперше у
цих місцях, але знову вражені їх
красою, величчю і затишком.

Приємними спогадами про
подорожі, організовані профкомом
Конотопської дистанції електропос:
тачання, поділилася електромеханік
Ольга ГЛУШАН: «Львів, Чернівці,
Кам’янець:Подільський, Ужгород,
Мукачеве, Берегове – кожне відві:
дане разом з колегами місто лишило
незабутні враження. А спільні поїзд:
ки в Буковель, які відбуваються вже
три роки поспіль, неймовірно згур:
товують колектив».

1 червня: свято 
дитинства — для всіх!

«Профком філії «Головний інформа:
ційно:обчислювальний центр» ПАТ «Укрза:
лізниця» організував поїздку до Святошинсь:
кого дитячого будинку:інтернату, в якому ви:
ховуються діти з вадами. Наші небайдужі
співробітники зібрали багато одягу та взуття
для хлопчиків, канцелярських товарів, конст:
рукторів, пазлів та багато інших іграшок для
розвитку дітей. А зібрані речі для дівчаток
відправлено в Дарницький дитячий буди:
нок:інтернат», – повідомила інженер:техно:
лог Ірина ОВ’ЄДО АЛЬМУЕДО.

«Ребята из молодежного совета Криво:
рожской территориальной профорганизации
навестили воспитанников Центра социально:
психологической реабилитации детей. Хоро:
шего настроения добавили привезенные по:
дарки: старшим – MР3:плееры, а младшие
просто радостно «утонули» в развивающих
играх, энциклопедиях, карандашах, фломас:
терах и прочих детских «нужностях». Вместе с
нами детвора славно повеселилась, устроив
спортивные эстафеты, игры и соревнования.
Довольны остались все!», – рассказал мастер,
председатель молодежного совета первички
вагонного ремонтного депо Мудреная Алек�
сей ИЩЕНКО.

Станція Вапнярка регіональної 
філії «Одеська залізниця»


