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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

30 жовтня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні комісії з
підбиття підсумків рейтинго+
вого голосування «Видатні за+
лізничники України», що про+
водила Укрзалізниця разом з
редакцією газети «Магістраль»
(стор. 1).
2 листопада завідувач відділу
економічної роботи, організа+
ції праці і зарплати С.Анісімо+
ва взяла участь у засіданні ро+
бочої групи щодо опрацюван+
ня наказу Укрзалізниці «Про
вдосконалення організації ро+
боти поїзних бригад паса+
жирських поїздів».
4 листопада заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні круглого сто+
лу Комітету з питань соціальної
політики і праці Верховної Ради
на тему «Репрезентативність
організацій роботодавців і ро+
бітників у відповідності до стан+
дарту МОП», а 6 листопада – у
нараді керівників і секретаріату
спільного представницького
органу профспілок з питань,
пов’язаних із початком перего+
ворів щодо укладання Гене+
ральної угоди.

Куди зникають надурочні?
Шановний Михайле Дмитровичу!
Ми, голови профкомів структурних

підрозділів колійного господарства заліз+
ниць – члени професійної секції Ради
профспілки, звертаємося до Вас як до Ге+
нерального директора Укрзалізниці, як
до колишнього колійника, який не на
словах, а в дійсності знає проблеми пра+
цівників господарства, з приводу надзви+
чайно складної ситуації, що виникла
останнім часом у колійному господарстві і
несе реальну загрозу безпеці перевезень.

Ми просимо Вас вирішити проблеми,
які склалися в колійному господарстві.

Укомплектування штату колійни$
ків, які забезпечили б виконання об$
сягів ремонту та поточного утриман$
ня колії.

Сьогодні структурні підрозділи колій+
ного господарства на залізницях у се+
редньому укомплектовано на 70 %.
Тільки за 10 місяців п. р. через обмежен+
ня прийому нових працівників чисель+
ність колійників зменшилась на
1367 осіб, у т. ч. на 638 чоловік менше
стало монтерів колії.

Відчувається гострий дефіцит керів+
ників середньої ланки, зокрема шляхо+
вих майстрів. Через складні умови пра+
ці, низький рівень зарплати та відсут+
ність житла молоді спеціалісти не затри+
муються на підприємствах.

Забезпечення достовірного обліку
робочого часу та його оплати.

У зв’язку із обмеженням фонду оплати
праці надурочні роботи часто не обліко+
вуються та не оплачуються, в результаті
чого порушується конституційне право
працівників на оплату виконаної роботи.

Недоцільність переведення колій$
ників на неповний робочий тиждень.

Незважаючи на неукомплектованість
структурних підрозділів колійного госпо+
дарства кадрами та неможливість вико+
нання цим контингентом всього обсягу ко+
лійних робіт, на залізницях колійників пе+
реведено на 4+денний робочий тиждень.
Невиконання колійниками регламентова+
них технологічних робіт може мати непе+
редбачувані наслідки для безпеки руху.

Оплата часу прямування праців$
ників від місця постійного збору до
місця виконання робіт.

У зв’язку зі значною протяжністю діль+
ниць обслуговування та відсутністю тех+
нологічного транспорту нерідко праців+
ники колійного господарства витрача+
ють декілька годин, щоб доїхати до міс+

ця виконання робіт, проте час пряму+
вання не включається у робочий час і не
оплачується. Через це, перебуваючи у
розпорядженні адміністрації 12–15 го+
дин, працівники отримують зарплату
лише за 8 годин.

При цьому нерідко працівникам не
надається встановлений законодавст+
вом час міжзмінного відпочинку (не
менше ніж 12 годин).

Запровадження вахтового методу
організації роботи.

При організації роботи КМС із капі+
тального ремонту колії та організації ро+
боти колійників у «довготривалі вікна» –
якщо місце виконання робіт знаходиться
на значній відстані від місця дислокації,
виникає нагальна необхідність організа+
ції роботи за вахтовим методом.

Потрібна організація роботи за вахто+
вим методом також у випадку завезен+
ня працівників із сільської місцевості у
великі промислові центри, де спостері+
гається брак кадрів.

На жаль, Укрзалізниця уже тривалий
час зволікає з розробкою Положення
про вахтовий метод роботи, хоча це є
однією із вимог колективного трудового
спору профспілки з Укрзалізницею.

Резервування коштів на оплату
праці при снігоборотьбі.

Залучення монтерів колії та інших
працівників до снігоборотьби потребує
додаткових коштів. Фонд оплати праці
колійників обмежений і розрахований
лише на оплату робіт з поточного утри+
мання колії.

Мало того, що колійники відволіка+
ються від основної роботи на снігобо+
ротьбу, із їхнього приробітку на оплату
цієї роботи вилучаються кошти. Пропо+
нується кошти на оплату праці за сніго+
боротьбу виділяти окремо і передбачи+
ти їх у заходах, які плануються з цього
приводу.

Створення належних санітарно$по$
бутових умов для роботи колійників.

Останнім часом завдяки увазі Укрза+
лізниці в окремих околотках створю+
ються належні санітарно+побутові умо+
ви для роботи колійників. Проте у бага+
тьох околотках працівники не мають
можливості помитися, висушити одяг,
розігріти їжу, а в окремих випадках не+
має навіть питної води.

Просимо Вас, шановний Михайле
Дмитровичу, посприяти вирішенню проб+
лем працівників колійного господарства.

У
ЗАСІДАННІ профсекції взяли
участь заступник Голови профспіл+

ки В.Лесько, перший заступник началь+
ника Головного управління колійного
господарства Є.Юрковський, начальник

управління організації праці і заробітної
плати Головного управління охорони та
організації праці К.Крипак.

В.Лесько поінформував присутніх
про актуальні питання роботи проф+
спілкових органів, кроки, які здійснює
Рада профспілки з метою захисту тру+
дових прав та соціально+економічних
інтересів спілчан. Також він висловив
позицію Ради профспілки з питань об+
ліку робочого часу, роботи і чергування
у вихідні дні, надурочної роботи і часу
відпочинку. Йшлося про проект «Особ+
ливостей регулювання робочого часу і
часу відпочинку...», розроблений фа+

хівцями Ради профспілки. Пропозиції
колійного главку до цього проекту ви+
словив начальник групи з організації та
нормування праці главку В.Радичук. В
основному, члени профсекції погоди+
лися з ініціативами главку і проголосу+
вали за внесення низки змін до проек+
ту «Особливостей...».

Також вкотре було порушено питання
щодо необхідності вахтового методу
організації роботи в колійному госпо+
дарстві. Нагадаємо, що розробка відпо+
відного Положення є однією з вимог ко+
лективного трудового спору профспілки
з Укрзалізницею.

Розглядаючи питання щодо внесення
змін до Положення про організацію
чергування працівників на об’єкті і вдо+
ма, профсекція запропонувала включи+
ти до перліку посад працівників колій+
ного господарства ряд професій, зокре+
ма: монтер колії, електрогазозварник,
водій дрезини та автотранспорту, бри+
гадир колії, шляховий майстер, мосто+
вий майстер.

Йшлося також про такі наболілі пи+
тання, як оплата робіт на снігоборотьбі
та неукомплектованість кадрами під+
розділів колійного господарства.

Зважаючи на актуальність і злободен+
ність проблем, які розглядалися на
профсекції, вирішено звернутися з ни+
ми до Генерального директора Укрза+
лізниці М.Костюка.

Відділ інформації Ради профспілки

Чи вирішаться наболілі проблеми колійників?
За два дні 28–29 жовтня п. р., протягом яких на базі дистанції колії Запо$
ріжжя І Придніпровської залізниці тривало засідання професійної секції
працівників колійного господарства Ради профспілки, було розглянуто
низку важливих питань та нормативних документів, щодо організації,
обліку та оплати робочого часу, нестачі кадрів, снігоборотьби тощо.

«ВИДАТНІ 
ЗАЛІЗНИЧНИКИ 

УКРАЇНИ»
Найвидатнішим заліз$

ничником України ви$
знано колишнього Мініс$
тра транспорту України
— Генерального директ$
ора Укрзалізниці Георгія
Миколайовича Кірпу. За
нього віддали свої
голоси 84 тис. 550 чо$
ловік за результатами
рейтингового голосуван$
ня, яке Укрзалізниця
проводила разом з газе$
тою «Магістраль».

Решта місць у рейтингу
розподілилися так:

2. Вітте Сергій Юлійович  —
25905 голосів;

3. Приклонський Віктор
Васильович  — 25246;

4. Пучко Олександр 
Олександрович — 19057;

5. Конарєв Микола 
Семенович  — 18446;

6. Олійник Борис 
Степанович — 12417;

7. Алімов Анатолій 
Андрійович — 6633;

8. Бобринський Володимир
Олексійович — 3079;

9. Кривонос Петро 
Федорович — 1901;

10. Верховцов Олександр 
Аполлонович — 1628 го+
лосів.
Загалом за 10 лідерів у
письмовому вигляді та
шляхом телефонних
дзвінків надійшло 198 тис.
862 голоси.

Звернення
членів секції працівників колійного господарства Ради профспілки 

до Генерального директора Укрзалізниці М.Костюка
Голова ФПТУ, Голова профспілки В.ТКАЧОВ у листі на ім’я Генераль$
ного директора Укрзалізниці М.КОСТЮКА звернув увагу на те, що
окремі положення «Інструкції щодо складання звітів з чисельності і
фонду оплати праці працівників підприємств, закладів і організацій
залізничного транспорту України» суперечать нормам трудового за$
конодавства.
Це призводить до спотворення статистичної звітності щодо обліку надурочних го+

дин і не дає можливості реально оцінити трудові затрати на виконання обсягу запла+
нованих робіт, правильно розраховувати необхідну чисельність працівників, вияви+
ти недоліки в організації праці.

В.Ткачов запропонував привести відповідні положення «Інструкції...» до вимог тру+
дового законодавства і забезпечити достовірний облік понаднормової роботи на
залізницях. Відділ інформації Ради профспілки

Ініціатива дорпрофсожу
Епідеміологічна ситуація, що
склалася в областях, які обслуго$
вує Південна магістраль, спри$
чинила тимчасове припинення
роботи дитячих шкільних і до$
шкільних установ і змусила пра$
цівниць структурних підрозділів
залізниці просити в адміністра$
ції відпустки без збереження за$
робітної плати по догляду за
дітьми.
Тому задля компенсації втрат із заро+

бітної плати і з метою соціального за+

хисту працюючих матерів дорпрофсож
Південної залізниці у відповідній теле+
грамі запропонував територіальним і
первинним профспілковим організаці+
ям розглянути можливість і надати ад+
ресну матеріальну допомогу матерям+
залізничницям, які перебувають у ви+
мушеній відпустці без утримання. 

У випадку відсутності необхідних
коштів на ці цілі голова дорожньої
профорганізації В.Грановський пропо+
нує звертатися до дорпрофсожу.

Інф. «ВІСНИКА»

У номер!• Тепло… в розстрочку
«З метою своєчасного та якісного

забезпечення в осінньо+зимовий
період 2009–2010 років працівни+
ків підприємств залізничного
транспорту побутовим паливом,
дозволяється продаж вугілля заліз+
ничникам за повну закупочну вар+
тість додатково до встановлених

колективними договорами норм.
Одночасно узгоджується відпуск
вугілля працівникам підприємств
залізничного транспорту з можли+
вістю оплати його вартості в роз+
строчку протягом 6 місяців».

Відділ інформації 
Ради профспілки
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Під час засідання: (справа наліво)
голова секції, голова профкому Львівської

дистанції колії М.ГОЦКО, заступник
Голови профспілки В.ЛЕСЬКО,
заступник голови дорпрофсжу

Придніпровської залізниціВ.ШИЛО

Питання руба•

Передплатіть
«Вісник 

профспілки»
на  2010 рік!

ГГГГ аааа зззз ееее тттт аааа ддддлллляяяя    ссссппппііііллллччччаааанннн

На адресу начальників залізниць,
дорпрофсожів і всіх причетних за
підписом Генерального директо$
ра Укрзалізниці М.КОСТЮКА і
Голови профспілки В.ТКАЧОВА
10 листопада п. р. за № 00078/ЦТ
направлено телеграму, яка
дозволяє понаднормовий від$
пуск вугілля і можливість його
оплати в розстрочку:

Бажаєте отримувати   профспілкову  газету —  звертайтеся до профкому!

Фото з архіву «ВІСНИКА»

Передплатний індекс  94922
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Профактивісти б’ють на сполох
У Криворізькому регіоні в заходах до Все$
світнього дня дій профспілок за гідну працю,
які очолили голови первинних профоргані$
зацій, взяли участь більше 5 тис. членів
профспілки.

Йдеться не лише про право на працю, а, насампе+
ред, про гідну її оплату, солідарність, подолання бід+
ності та соціальної нерівності. Це вкрай актуальні для
України проблеми, розв’язання яких вимагає підви+
щення заробітної плати, ліквідації заборгованості з її
виплати, збільшення розміру прожиткового мініму+
му, підвищення рівня пенсій та інших соціальних ви+
плат, недопущення порушень трудових прав грома+
дян.

Профактивісти б’ють на сполох недарма. Сьогодні
залізничники працюють у режимі неповного робочо+
го часу, перебувають у вимушених відпустках без
збереження зарплати, рівень середньої заробітної
плати значно зменшився в порівнянні з іншими галу+
зями народного господарства, а її виплата затриму+
ється.

Гідна праця – це також і безпечна праця, що потре+
бує особливої уваги. Наші працівники не в повному
обсязі забезпечуються спецодягом і спецвзуттям, тех+
ніка застаріла, не вистачає необхідних інструментів
для роботи.

У ході акції профспілкові лідери інформували пра+
цівників про дії профорганів усіх рівнів щодо захисту
трудових прав і соціально+економічних інтересів
спілчан, виконання зобов’язань Галузевої угоди та
колективних договорів.

ПРЕС$ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

Профлідери 
занепокоєні

Голова дорожньої профоргані+
зації Південно+Західної залізниці
А.Фурса звернувся з листом з цьо+
го приводу до Генерального ди+
ректора Укрзалізниці М.Костюка, а
голова дорпрофсожу Донецької
магістралі М.Свистунов надіслав
відповідну телеграму до першого
заступника Генерального директо+
ра М.Луханіна, начальника Голов+
ного управління матеріально+тех+
нічних ресурсів О.Лозинського і
директора ДП «Укрзалізничпос+
тач» В.Дзюбика. В обох зверненнях
знову йдеться про занепокоєність
неналежним централізованим по+
стачанням спецодягу, спецвзуття
та інших ЗІЗ.

А.Фурса попереджає, що нена+
лежне забезпечення працівників
спецвзуттям, особливо для роботи
в зимових умовах, ставить під за+
грозу організацію експлуатаційної
роботи столичної магістралі. Так,
станом на кінець жовтня з необ+
хідних 16 тис. пар утеплених чобіт
надійшло на залізницю лише
8,9 тис, із заявлених 12 тис. пар
кирзових чобіт отримано 8,31 тис.
пар, а шкіряного взуття замість
25 тис. пар – 9 тис. 135, тобто лише
37 %. Тривожить і значне недо+
постачання сигнальних жилетів –
з 34,7 тис. залізниця отримала ли+

ше 12 тис. 30, що становить 35 %.
У телеграмі М.Свистунова пору+

шено ті ж самі проблеми: станом на
3 листопада п. р. сигнальних жиле+
тів зі світловідбиваючими смугами
поставлено 8 тис. 730, а за планом
має бути 26,5 тис., а жилетів без
смуг з початку року не надійшло
взагалі, хоч мало бути 2 тис. 656
одиниць. Недопоставлено також
спецчеревики, яких у наявності  7
тис. 300 з 8 тис. 989 пар  та кирзові
чоботи.

Незадоволені централізованим
постачанням і на Придніпровсь+
кій залізниці. Хоча з деяких пози+
цій по спецодягу план постачання
навіть перевищено, проте зі спец+
взуттям проблеми і тут. З 8 тис.
958 пар кирзових чобіт, які мали
надійти за планом протягом
10 місяців 2009+го, станом на
5 листопада отримано лише
3 тис. 817, а з 22 тис. 41 пари шкі+
ряних чобіт надійшло 10 тис.
13 пар. Тобто, з цих позицій план
не виконано навіть на 40 %.

Нагадаємо, що з проблемою по+
стачання спецвзуття ще наприкінці
вересня звертався до Укрзалізниці
голова дорпрофсожу Львівської
залізниці А.Сенишин.

Мийте руки... 
без мила?!

Осінь – час сезонних захворю+
вань, а в світлі епідеміологічної

ситуації в країні інформація про
те, що деякі підприємства мають
проблеми з централізованим за+
безпеченням... милом (!) взагалі
звучить загрозливо. З початку ро+
ку не постачається цей елемен+
тарний засіб гігієни до підпри+
ємств Південно+Західної залізни+
ці. Приміром, за повідомленням
заступника голови Козятинського
теркому профспілки Д.Живчика,
для потреб структурних підрозді+
лів дирекції надійшло... 95 кг ми+
ла, тоді як лише для потреб локо+
мотивного депо необхідно 8,8 т.

Про цю проблему також йшлося
на засіданні дорпрофсожу Одесь+
кої залізниці. Головний технічний
інспектор праці Ради профспілки

на цій магістралі В.Бочкарьов навів
два схожих приклади, зазначив+
ши, що вони не єдині: дистанція
колії Одеса+Сортувальна потребує
3708 кг мила, а отримала 803 кг; в
локомотивне депо станції Помош+
на надійшло 516 кг з необхідних
3150 кг...

Теплий одяг і взуття, дотриман+
ня правил особистої гігієни – це
основа здоров’я, а для залізнични+
ків – ще й складові безпечної пра+
ці. Тож зволікання у вирішенні
проблем забезпечення необхідни+
ми засобами індивідуального за+
хисту на залізницях – неприпусти+
мі і навіть злочинні.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Спитає лютий, чи добре взутий
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Заробітна плата — 
основна гарантія•

Середня  зарплата
працівників
у вересні та з початку 

2009 року (грн.)

Індекс споживчих цін у вересні – 100,8 %, з початку
року – 109,1 %. 
Інформацію підготовлено за даними управління
статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Відділ економічної роботи, 
організації праці  і заробітної плати 

Ради профспілки

Залізничний
транспорт 2577,1 2384,2

Транспорт у цілому 2476,0 2340,0
Промисловість 2203,0 2059,0

Всього в галузях
народного господарства 1964,0 1861,0

Вересень З початку
року

Охорона праці•
«ВІСНИК» (№ 19* 16 жовтня п. р.) писав про вкрай незадовільну
ситуацію із централізованим забезпеченням працівників спец$
одягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, що
склалася на початок жовтня. Здавалося б, що з огляду на на$
ближення зими і загрозу сезонних захворювань ситуація мала
б виправитися. Та, на жаль, із залізниць продовжує надходити
тривожна інформація.

• После длительных переговоров профкома
локомотивного депо Дебальцево$Пассажир$
ское с администрацией, работникам группы уче+
та была выделена комната для приема пищи,
взамен отобранной у них ранее под служебное
помещение.

• Благодаря вмешательству профкома стан$
ции Дебальцево$Сортировочное улучшены
условия труда на посту сигналистов западного
прибытия: частично своими силами, частично – с
помощью работников СМЭУ+5 отремонтирова+
ны печка и дверь, заменен электрокабель, сде+
лан косметический ремонт.

• В результате работы правового инспектора
труда Совета профсоюза на Донецкой дороге
Д.Еня восемнадцати водителям и телефонистам
Штеровской дистанции сигнализации и свя$
зи учтено и оплачено почти 8 тыс. грн. за более
46 часов работы в выходной день и 203 часа
сверхурочных работ.

ПРЕСС$ЦЕНТР
Дебальцевского теркома профсоюза

Коротко...

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки:

— Рада профспілки постійно співпрацює з ДП «Укрзалізничпостач» що+
до виконання плану поставок спецодягу, спецвзуття та миючих засобів
на залізниці.

Водночас, профспілка зазначає, що це підприємство продовжує непри+
пустимо повільно провадити централізоване забезпечення ЗІЗ на осін+
ньо+зимовий період 2009–2010 років.

Станом на 9 листопада п. р. зимовим спецодягом забезпечено заліз+
ничників на 97,9 %, спецвзуттям – на 73,2 %, жилетами сигнальними
на – 54,1 %.

Найгірше становище із забезпеченням спецвзуттям на Львівській заліз+
ниці, яка отримала чобіт кирзових 54,1 % від запланованого, черевиків
шкіряних – 47,3 %; Південно+Західній, яку забезпечено черевиками
шкіряними на 49,4 %, чоботами кирзовими – 73,1 %; Південній заліз+
ниці, де чобіт утеплених поставлено 56,8 %, чобіт кирзових – 58,2 %,
черевиків шкіряних – 72 %.

Забезпеченість миючими засобами, а саме милом, становить: Придніп+
ровська залізниця – 100 %, Одеська – 77 %, Південна – 83,3 %, Львівсь+
ка – 59 %, Донецька – 78 %, вкрай погана ситуація з постачанням мила
на Південно+Західній залізниці, яку забезпечено лише на 8,5 %.

КОМЕНТАР

Производственный  
быт — забота общая

В
ПРЕДЫДУЩИЙ раз терком
рассматривал вопрос в

2006 году, и достижения отлично
заметны. 

Например, за три года значи+
тельно улучшены санитарно+бы+
товые условия в путевой машин+
ной станции № 191. Сделан ре+
монт в административном зда+
нии с оборудованием всех необ+
ходимых санитарно+бытовых
помещений; в котельной, гара+
же и на базе также приведены в
порядок душевые, туалеты, су+
шилки, гардеробные; в комнатах
приема пищи имеются чайники,
электроплиты, холодильники.
Хорошие условия созданы и в
трех действующих турных ваго+
нах этого подразделения. Но
имеются и проблемы, которые
необходимо решать при под+
держке службы пути: начали ре+
монт кровли ангара по ремонту
тяжелой механизации, а выде+
ленных 60 тыс. грн. (из заплани+
рованных 2 млн. грн.) хватило
лишь на то, чтоб ее разобрать и
установить кран. На этом работы
прекращены, и в зиму ангар
остается без кровли.

Необходимо содействие служ+
бы пути по замене исключенных
пассажирских турных вагонов для
работников путевой колонны.

В неплохом состоянии находят+
ся санитарно+бытовые помещения
и в дистанции защитных лесона+
саждений, как в Иловайске, так и
на производственных участках

Амвросиевка, Мушкетово, Крини+
чанский лесопитомник. На этих
участках оборудованы душевые,
комнаты приема пищи, гардероб+
ные, умывальники. В лесопитом+
нике установлены бойлеры горя+
чей воды. В настоящее время за+
канчивается замена водовода для
производственных и бытовых
нужд на базе Иловайска.

А вот в Криничанской дистан+
ции пути положение дел не такое
радужное: из трех санитарно+бы+
товых помещений лишь одно на+
ходится в хорошем состоянии: на
станции Енакиево, где работники
7+го околотка своими силами сде+
лали ремонт и благоустроили ду+
шевые, комнаты приема пищи, су+
шилки.

В санитарно+бытовых помеще+
ниях путейцев на станции Гор+
ловка выполнен ремонт только
первого этажа, где расположены
душевые и туалет, а ремонт дру+
гих этажей, кровли приостанов+
лен. И более семидесяти работ+
ников этого участка не имеют
возможности нормально принять
пищу, просушить спецодежду. И
даже оставить ее негде: из
40 шкафов для одежды получено
только 10.

В санитарно+бытовом помеще+
нии на станции Ново+Бахмутовка
вроде и автономное отопление
установили, казалось бы – сиди в
тепле и радуйся, да только вот
внутренний ремонт здесь не
окончен.

Из 19 пунктов обогрева к работе
в зиму готовы только три, осталь+
ные требуют ремонта.

Особую тревогу вызывает состо+
яние помещения, в котором рас+
положены 11+й и 16+й околотки на
станции Горловка. Оно находится
в аварийном состоянии: кровля те+
чет, потолок и стены прогнили и
валятся, полы пропали. В помеще+
нии антисанитария, воды и тепла
нет. Путейцы лишены возможнос+
ти переодеться, посушить спец+
одежду и обувь, помыть руки и
пообедать... Похожие проблемы и
на базе дистанции пути Кринич+
ная.

При всех достижениях в Ило+
вайской дистанции пути, где, в
конце концов, решился вопрос с
помещением 3+го околотка пере+
гона Харцызск+Иловайск, преоб+
разился околоток на станции
Квашино, своими силами приве+
ден в порядок 1+й околоток, а в
настоящее время ремонтируется
4+ый, все же остается много не+
достатков.

На 14+ом, 16+ом, 7+ом и 6+ом
околотках нет воды. На околотках
и переездах, где установлено
электроотопление, тепла нет, ра+
ботники дистанции не могут по+
греться, просушить спецодежду и
обувь.

Обе дистанции пути не укомп+
лектованы чайниками, электро+
плитами для подогрева пищи, хо+
лодильниками; отсутствуют су+
шилки и шкафы для спецодежды;
не оборудованы комнаты или мес+
та для приема пищи.

Эти факты свидетельствуют о
том, что руководители и специа+
листы дистанции пути Иловайск и
Криничная уделяют недостаточно
внимания проблеме санитарно+
бытовых условий на рабочих мес+

тах, а порой и проявляют безответ+
ственность в этих вопросах.

Часть ответственности лежит и
на профактивистах. Профкомы
дистанций пути и защитных лесо+
насаждений, путевой машинной
станции вопросы производствен+
ного быта рассматривают регуляр+
но. Но вот только не всегда и не
всем хватает принципиальности и
объективности. Зачастую предсе+
датели первичек входят в положе+
ние руководителей, и решения по
вопросам санитарно+бытовых ус+
ловий принимаются не конкрет+
ные и недостаточно жесткие.
Очень редко, за исключением
председателя профорганизации
дистанции пути Криничная
В.Шмараева, профкомы обраща+
ются за помощью в решении воз+
никающих проблем в службу пути,
к руководству дороги.

И зря, ведь администрация го+
това пойти навстречу в решении
вопросов производственного
быта: руководство службы пути
не отказывает в содействии, в т. ч.
– и финансировании работ по
созданию надлежащих санитар+
но+бытовых условий. Это под+
твердил и И.Куриленко, расска+
зав о том, что делается для того,
чтобы поправить сложившееся
положение.

Поэтому и терком, порекомен+
довав первичкам усилить об+
щественный контроль за состоя+
нием санитарно+бытовых поме+
щений, не остается в стороне:
обратившись за содействием в
службу пути Донецкой дороги,
вопрос производственного быта
путейцев и сами с контроля не
снимаем.

Александр СВАРНИК,
заместитель председателя

Иловайской территориальной
профорганизации

Будем принципиальны — будет и уют
О бытовых условиях путейцев говорилось неоднократно, но
вновь и вновь приходится возвращаться к этой проблеме: не$
смотря на то, что работа по улучшению быта проводится нема$
лая, затраченных усилий все же явно недостаточно. К такому
выводу пришел и президиум Иловайского теркома профсоюза,
заслушав информацию комиссии теркома, руководителей
структурных подразделений и главного инженера службы пути
И.Куриленко.

•

Голова профкому вагонного депо П’ятихатки 
Ольга ТЕРЕЩЕНКО на зустрічі 

з колективом ремонтно7заготівельної дільниці



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 21 (536) * 13 листопада 2009 р. 3

ПРОФСПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І
ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ 

У ПЕРІОД КРИЗИ ГАЛУЗІ

(січень 1997 р. — грудень 2001 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Задумались 
о пенсии

В
ПОСЛЕДНЕЕ время наблюдает+
ся тенденция к улучшению
условий женского труда. В час+

тности, снизилась занятость на тяже+
лых работах в путевом хозяйстве, за
счет автоматизации производства – в
пассажирском. Около 3,5 тыс. жен+
щин, работающих во вредных услови+
ях труда, получают дополнительный
отпуск и соответствующие доплаты.
Гораздо комфортнее чувствуют себя
на рабочих местах дежурные по пере+
ездам, чьи помещения переведены на
электрическое отопление. Все больше
бытовок в структурных подразделени+
ях обретают достойный вид и отвеча+

ют требованиям санитарных норм и
правил. Во всех вагонных депо доро+
ги, в других подразделениях оборудо+
ваны комнаты личной гигиены жен+
щин.

Ряд социальных льгот и гарантий
железнодорожницам предусмотрен
колдоговором дороги. К примеру:

предоставление дополнительных
социальных отпусков женщинам,
имеющим двоих и более детей в воз+
расте до 14 лет или ребенка+инвали+
да, матерям+одиночкам;

оказание одноразовой матери+
альной помощи при рождении ребен+
ка в размере пяти среднемесячных за+

работных плат, а при рождении двой+
ни – в размере десяти;

установление 38+часовой рабо+
чей недели для женщин, работающих
осмотрщиками вагонов и слесарями
по ремонту подвижного состава. В те+
кущем году 742 из них произведена
доплата до нормы часов в общей сум+
ме 575 тыс. грн.

Однако проверки технической и
правовой инспекций труда Совета
профсоюза на Донецкой дороге вы+
явили и ряд серьезных недоработок.
Аттестация рабочих мест показывает,
что условия труда 15 % женщин не со+
ответствуют санитарно+гигиеничес+
ким нормам. Около 6,8 тыс. работниц
в той или иной степени испытывают
дискомфорт от действия вредных
факторов производственной среды
(химических веществ, пыли, шума, тя+
жести труда и проч.).

Допускаются скрытые часы сверх+
урочной работы, нарушения трудово+
го законодательства в части режима
труда и отдыха. Не остается без вни+
мания технической инспекции уста+
новление нерегламентированных пе+
рерывов, несоблюдение температур+
ного режима в производственных по+
мещениях.

По требованию правовой инспек+
ции труда для проводников пасса+
жирских вагонов более трех лет не
применяется особый характер тру+
да. В результате их средний зарабо+
ток значительно выше, чем на дру+
гих дорогах. Но не везде оплачива+
ется время прохождения медосмот+
ров, не всегда правильно рассчиты+
вается материальная помощь при
рождении детей, при увольнении в
связи с уходом на пенсию. Имеются
нарушения при привлечении работ+

ниц к дисциплинарной ответствен+
ности и прочее.

Учитывая наличие подобных не+
доработок, президиум признал не+
достаточной работу руководства и
профорганизаций структурных под+
разделений по обеспечению соци+
ально+экономической и правовой
защиты железнодорожниц и обязал
руководителей повысить ответст+
венность за выполнение мероприя+
тий по улучшению и оздоровлению
условий труда для работниц. А
председатели территориальных и
первичных профорганизаций про+
ведут проверки соблюдения законо+
дательства в отношении труда жен+
щин и проанализируют выполнение
льгот и гарантий, заложенных в кол+
договора.

Юлия СВЕРДЛОВА, заведующая
отделом дорпрофсожа 

Донецкой железной дороги, 
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

Г
АЗЕТА «Правда України» у 2001 році
так описувала стан, у якому перебу+

вав у 1997–2000 роках залізничний
транспорт:

«Галузь швидко занепадала. Протя+
гом п’яти останніх років, тепер уже ми+
нулого сторіччя, обсяг вантажних пере+
везень зменшився на 20 %. То був
справжній обвал, що автоматично тяг+
нув за собою реальну загрозу не лише
для технічно ослабленої галузі, але й
для всієї економіки країни. Мова йшла
про долю базової структури, що завжди
була одним із головних джерел напов+
нення державного і місцевих бюджетів,
пенсійного та позабюджетних фондів.
Зрештою, мова йшла про національну
безпеку.»

Ось у яких складних умовах Рада
профспілки повинна була виконувати
рішення II з’їзду щодо захисту інтересів
членів профспілки. Головним для всіх
профорганізацій стало питання оплати
праці.

Наприкінці 1996 року через зростання
інфляційних процесів у країні реальна
заробітна плата залізничників зменши+
лася удвічі в порівнянні з груднем 1995+
го. Загальна заборгованість із заробіт+
ної плати наприкінці 1996+го становила
більше двох місяців. Тарифні ставки і
посадові оклади в галузі не збільшува+
лися протягом двох років.

Рада профспілки була вимушена
вступити у колективний трудовий спір з
Укрзалізницею і Міністерством транс+
порту України. Підтримка цього рішен+
ня трудовими колективами змусила ке+
рівництво галузі задовольнити вимоги
профспілки. З огляду на фінансовий
стан галузі профспілка погодилася на
підвищення тарифних ставок і посадо+
вих окладів на 20 %. Протягом
1998–2000 років рішення про підви+
щення тарифних ставок і посадових
окладів залізничників адміністрацією
приймалися щорічно.

З метою посилення принципу соці+
альної справедливості в оплаті праці бу+
ло прийнято рішення про реформуван+
ня діючої системи оплати праці через
підвищення тарифної частки в заробіт+
ній платі до рівня 50–60 %. Перегляну+
то систему оплати праці деяких катего+
рій працівників, упорядковано міжква+
ліфікаційні та міжрозрядні співвідно+
шення...

Далі буде

Интерес железнодорожни$
ков — членов профсоюза к
работе профессионального
негосударственного пенси$
онного фонда «Магіст$
раль» растет. 

О
СОБЕННО много вопросов
о деятельности фонда по+

ступает от работников предпен+
сионного возраста и молодых
специалистов. Поэтому по
просьбе Херсонского теркома
профсоюза представители ад+
министрации ПНПФ «Магіст+
раль» приняли участие в работе
семинара с председателями
профкомов структурных под+
разделений региона.

Участники семинара проин+
формированы о перспективах
развития фонда, основных по+
ложениях пенсионного законо+
дательства и Устава фонда,
правах его участников и вклад+
чиков. На все вопросы, которые
возникли у присутствовавших,
были даны конкретные квали+
фицированные ответы.

Учитывая значимость и перс+
пективы негосударственного
пенсионного обеспечения, слу+
шатели семинара приняли для
себя решение стать участника+
ми ПНПФ «Магістраль».

Людмила ОЧКОЛЯС, 
заведующая отделом 

социальной защиты Херсонского
теркома профсоюза

Профспілкова організація станції
Дарниця налічує 588 працівників
(а це 100 % чисельності штату) і
350 пенсіонерів. До її складу
входять 6 цехкомів та 17 проф$
груп. Більшість спілчан – жінки, а
саме, 372 з 588 або 63 %.

Д
ВА десятиліття очолює профоргані+
зацію на засадах звільненого голо+

ви Іда Васильчук. П’ять разів поспіль від+
давали спілчани за неї свої голоси на
виборних конференціях.

«Головна турбота для профспілкової
організації в умовах зниження обсягів
перевезень – зберегти штат працівни+
ків, – говорить Іда Андріївна. – Ми до+
кладаємо зусиль, аби ніхто зі спілчан не
позбувся роботи. Коли їм доводиться
працювати понаднормово, стежимо,
аби це відбувалося згідно з діючим за+
конодавством, за яким вони мають от+
римати відповідну грошову винагороду
або відпустку».

Завжди в полі зору профкому забез+
печення працівників спецодягом і спец+
взуттям. Тут можна сказати: необхідною
кількістю спілчан забезпечено, а ось
якість могла б бути кращою.

Звичайно, якщо більшість спілчан –

жінки, то профспілка має дбати, аби не
уражалися їхні права та пільги, перед+
бачені трудовим законодавством.

Скажімо, одинокі матері, до яких при+
рівняно й розлучених, а також матері з
дітьми+інвалідами мають право на до+
даткову відпустку по догляду за дитиною.
Ми стежимо, аби ці положення викону+
валися адміністрацією беззастережно.
Важливо не лише дотримуватися букви
закону, але й проявляти людяність, спів+
чуття до своїх працівників. Приміром, у
зв’язку із призупиненням будівництва но+
вого приміщення вокзалу, підпала під
скорочення посада інженера, яку обійма+
ла самотня мати. Профком не залишився
байдужим до її долі. Жінці було запропо+
новано на вибір чотири посади. Вона ви+
брала посаду оператора СТЦ і залиши+
лась працювати на станції.

У питаннях покращення побутових
умов працівників профком знаходить
повне взаєморозуміння з начальником
станції Володимиром Мишиним, який
очолив станцію недавно і відразу ви+
явив турботу щодо забезпечення на+
лежного стану робочих місць. Для цьо+
го зараз провадиться ремонт примі+
щень, оновлюються меблі.

Піклування про здоров’я та відпочи+
нок спілчан завжди в центрі уваги. Пу+
тівками для санаторного лікування та сі+
мейного відпочинку протягом останніх
років працівники забезпечуються за ра+
хунок коштів профорганізації. Заявки
працюючих спільчан задовольняються
стовідсотково. Наші працівники мали
можливість оздоровитися в пансіонатах
«Меліоратор» на Азовському морі,
«Гостевой двор» у м. Саки, «Ай+Тодор»
в Ялті, санаторії ім. Боброва в Алупці.

Звичайно, невирішених проблем ще
багато, є над чим працювати. Та проф+
активісти рук не опускають і вірять:
спільними зусиллями адміністрації
станції та профкому більшість з них бу+
де вирішено.

Анатолій РОМАНОВ, кореспондент
газети «Рабочее слово», 

позаштатний кореспондент «ВІСНИКА»

«Д
ОВІРА людей, – го+
ловне в нашій роботі,

тому робимо усе, щоб її не
втратити», – каже профлідер+
ка. Одній особі це не під силу,
лише разом можна домогтися
змін. Отож не дивно, що всіма
досягненнями профком зав+
дячує спільній роботі надійних
і небайдужих спілчан+проф+
активістів: заступнику голови
профкому, інженеру Т.Соко+
ленко, інженеру з охорони

праці, голові комісії з органі+
зації оздоровлення і дозвілля
Н.Янкевич, секретарю, скарб+
нику профкому А.Струкевич,
бухгалтеру, голові комісії з ор+
ганізаційно+масової та ін+
формаційної роботи Т.Пень+
ківській та іншим.

Разом стежать за виконан+
ням умов колективного дого+
вору, особливу увагу приділя+
ють питанням заробітної пла+
ти і покращанням умов праці.

Оздоровлення і відпочинок
працівників станції — теж тур+
боти профкому. Цього року
оздоровили рекордну для
підприємства кількість лю+
дей: надано 34 путівки до баз
відпочинку «Арго» у смт. За+
тока і «Радуга» у Залізному
Порті, 10 працівників із
сім’ями відпочили на кримсь+
кому узбережжі. Дитяче
оздоровлення проводилось у
відомчих таборах Південно+
Західної залізниці: у «Дубках»
відпочили 27 школярів, у
«Променистому» – 12.

Не залишає профком поза

увагою молодь: залучає до
профспілкової роботи, орга+
нізації свят і різноманітних
заходів, пропагує заняття
фізкультурою і спортом. У
перспективі – створення
власної спортивної команди.

Співпрацюють і з радою
ветеранів станції та її голо+
вою Т.Шараєвською: допо+
магаючи пенсіонерам, у
профкомі намагаються задо+
вольнити усі їхні звернення,
надати матеріальну допомо+
гу, привітати зі святами.

Ігор БІЛИЙ, провідний
фахівець Жмеринського

теркому профспілки

На отчетных профсоюзных со$
браниях и конференциях о сво$
ей работе отчитались уже бо$
лее половины профкомов
Харьковской территориальной
профорганизации.

К
ПРИМЕРУ, коллектив станции
Харьков$Балашовский считает,

что занижена оплата труда приемо+
сдатчиков, и это приводит к большой
«текучести» кадров: только за послед+
ние два года девять молодых работни+
ков уволились по причине низкой зар+
платы. По мнению станционников, это+
го удалось бы избежать, если бы при+
емосдатчиков перевели на оклад, как
было ранее. А вот условия труда улуч+

шаются: по словам председателя проф+
организации, бригадира В.Бабенко, в
административном здании оборудо+
ван туалет, в товарной конторе уста+
новлен бойлер с горячей водой, прове+
ден ремонт в служебных помещениях,
на пост МП+2 проведен водопровод,
установлен электрокотел, что впервые
за последние годы позволит автономно
решать вопросы поддержания необхо+
димого температурного режима.

Участники отчетной конференции в
локомотивном депо Харьков$Сор$
тировочный основной акцент сделали
на решении производственных вопро+
сов. Но в то же время, машинист А.За+
волгин отметил, что профкому необхо+

димо больше времени уделять отдыху
локомотивных бригад. Заместитель
председателя профкома, машинист+
инструктор И.Бормин согласился, что
из+за особенностей поступления груза
бывают непредвиденные ситуации, но
коллектив находит выход, ведь главное
для всех – работа. Много в депо делает+
ся для улучшения бытовых условий, к
концу года завершится ремонт душевых
и столовой, которая, к слову, лучшая на
узле, в чем есть и немалая заслуга
профкома.

Терком обобщает все замечания и
предложения, высказанные на собра+
ниях и конференциях, и следит за их
выполнением.

Владимир ШАМРАЙ, заместитель
председателя Харьковской 

территориальной профорганизации

В форме диалога

Коли більшість спілчан — жінки 

Указом Президента Украї$
ни голову дорожньої профорга+
нізації Львівської залізниці
А.СЕНИШИНА нагороджено
о р д е н о м  « З а  з а с л у г и »  
ІІІ ступеня.

Щиро поздоровляємо Андрія
Андрійовича із нагородою.

Вітаємо 
з відзнакою!

2009+й — РІК первинної організації: «СИЛЬНА ПЕРВИНКА — СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!» •

Фото «ВІСНИКА»

На контроле — труд женщин•
Учитывая тот факт, что представительницы прекрасного пола со$
ставляют 48 процентов тружеников Донецкой магистрали, вопросы
их социально$экономической и правовой защиты являются актуаль$
ными не только в канун женского праздника. Условия труда и соблю$
дение социальных гарантий женщин рассматривались на заседании
президиума дорпрофсожа.

Не только в марте…

Запорука успіху – командна робота
Нова робота – це завжди важко, а особливо, коли про

результати доводиться звітувати перед людьми. У цьо$
му впевнилася й економіст станції Жмеринка Південно$
Західної залізниці, голова профкому Оксана Гаврилюк.

У
ЛОКОМОТИВНОМУ депо Козятин
проведено семінар для профакти+

вістів, під час якого розглянуто акту+
альні питання. Голова профорганізації
В.Дзюбенко та правовий інспектор
праці Ради профспілки на Південно+
Західній залізниці А.Кашперовецький
поінформували учасників про роботу
із захисту трудових та соціально+еко+
номічних прав трудящих, дотримання
колдоговору, надали відповіді на за+
питання спілчан.           Інф. «ВІСНИКА»

Фотофакт
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Молодежь в профсоюзе•
СОВЕТ молодежи вагонного депо Дебальцево+Сор+

тировочное не просто сплоченный и дружный кол+
лектив, это практически профсоюзная семья. В нашем
коллективе 378 молодых людей в возрасте до 35 лет,
и мы стараемся помочь каждому новичку адап+
тироваться на производстве.

Ежегодно проводим посвящение в рабочие с вруче+
нием почетных грамот и лент (на фото), а самые де+
ятельные пополняют актив профгрупп деповского со+
вета молодежи, растут профессионально. Так, брига+
дир Е.Беденко стал начальником производственно+
технического отдела, кладовщик Е.Вертелецкая – при+
емосдатчиком, уборщица О.Андреева – оператором
ПТО Дебальцево. И таких примеров у нас немало.

Наш совет участвует во всех мероприятиях, прово+
димых профкомом депо. Уделяем большое внимание
профилактике СПИДа; проводим интересные лекции,
во время которых раздаем агитационные брошюры и
средства контрацепции.

Хочется сказать несколько слов и об участии наше+
го совета в создании надлежащих условий труда мо+
лодежи. Вместе с председателем комиссии профкома
по охране труда А.Тищенко и председателем комис+

сии по защите прав и интересов женщин Т.Трифоно+
вой проводили проверки на рабочих местах женщин,
изучали условия их труда, интересовались наличием
и качеством спецодежды и спецобуви, а также усло+
виями производственного быта и устройством венти+
ляции. Также проверяли бытовые условия работаю+
щих женщин – инвалидов.

Ширится у нас и волонтерское движение: собираем
заявки на покраску заборов, копку огородов и т.д.
Инициатива приносит пользу не только нашим вете+
ранам, но и самим волонтерам: беседуя с пенсионе+
рами, перенимаем не только жизненный, но и трудо+
вой опыт.

На страницах молодежной стенгазеты «Ровесник»
систематически информируем вагонников о работе
профкома, теркома, дорпрофсожа. Все выпуски газе+
ты развешиваем в каждом цехе депо, на стенде сове+
та молодежи, в зданиях западного и восточного от+
правлений.

Организовываем и праздники, спортивные сорев+
нования, поездки по святым местам Донбасса, похо+
ды в музеи. Совместно с советом молодежи теркома
мы посетили созданный недавно в Дебальцево музей

Як можна кваліфікувати дії
адміністрації, яка в

односторонньому порядку
поклала на мене виконання

додаткових обов'язків метролога
без звільнення від основної роботи?

О. ІВАНОВ, працівник 
Донецької залізниці 

(запитання надіслано на сайт
www.zalp.org.ua)

ВІДПОВІДАЄ Микола БЄЛЬЧЕНКО,
правовий інспектор праці 
Ради профспілки:

— Аналізуючи Ваш запит щодо закон+
ності адміністративного доручення керів+
ництвом додаткової роботи поза межами
трудового договору, в силу незначного
обсягу наданих даних попередньо можна
зробити висновок, що ці питання підпада+
ють під поняття або суміщення професій,
або виконання обов’ язків тимчасово від+
сутнього працівника.

З цього приводу інформуємо, що, згід+
но з вимогами Постанови Верховної Ради
України від 12.09.1991 р., № 1545+ХII «Про
порядок тимчасової дії на території Украї+
ни деяких актів законодавства Союзу
РСР», питання організації роботи (за ви+
робничої необхідності) працівників при
суміщенні професій, розширенні зони об+
слуговування і збільшенні обсягу викону+
ваних робіт, виконання обов’язків тимча+
сово відсутнього працівника регламенту+
ються Постановою Ради Міністрів СРСР від
4.12.1981 р., № 1145 «Про порядок і умови
суміщення професій (посад)» та Інструк+
цією Держкомпраці, Мінфіну СРСР і
ВЦСПС щодо застосування вищезазначе+
ної Постанови.

При вирішенні питання розміру доплати
за виконання перерахованих вище робіт,
слід керуватись ст. ст. 97 і105 КЗпП Украї+
ни та Додатком № 1 до Галузевої угоди.

З приводу односторонніх дій адмініст+
рації при покладенні на Вас додаткових
обов’язків необхідно зауважити, що такі
дії адміністрації в силу вимог ст. 31 КЗпП
не відповідають чинному законодавству.
Зазначені питання можуть вирішуватися
лише за умови надання персональної зго+
ди у вигляді відповідної письмової заяви.

???? Винагорода 
буває різна...

ПОНАД тридцять років працює Тетя+
на Мартиненко в актово+розшуко+

вому столі станції імені Т.Шевченка і в
колективі добре відома як самовідда+
ний трудівник. Водночас як член проф+
кому бере активну участь у суспільному
житті станційників. Т.Мартиненко очо+
лює комісію профкому з організаційно+
масової роботи, і наразі своїм голов+
ним завданням вважає організацію
підписки на «Вісник профспілки» для
своїх колег і ветеранів+залізничників.
«Ця газета – дієвий інструмент у руках
профактивістів під час вирішення на+
гальних потреб соціального захисту
спілчан», – впевнена вона, адже й сама
знаходить на сторінках профспілкової
газети багато корисного.

І хоча профактивістку заохочено чис+
ленними грамотами і подяками, най+
більшою нагородою вона вважає пова+
гу колективу та вдячність колег за
принциповість у суперечливих питан+
нях щодо захисту їхніх соціально+тру+
дових прав та інтересів.

Віра БОГАЦЬКА, голова 
профкому станції імені Т.Шевченка

Давня дружба
75+Й ЮВІЛЕЙ свого підприємства

відсвяткував цьогоріч колектив
вагонного депо Красний Лиман Донець+
кої залізниці. Пораділи за колег і сусіди+
локомотивники, адже мають спільне
«коріння»: до появи власного даху над
головою вагонники працювали на тери+
торії паровозного депо, яке пізніше стало
локомотивним. Пов’язує їх і подальша іс+
торія: у часи війни разом будували бро+
непоїзди, по її закінченні відновлювали
залізницю, працювали над інноваційни+
ми розробками.

Недарма міцно зчеплені локомотив та
вагон: і в ці скрутні часи триває дружба
двох підрозділів. Про це пам’ятають і го+
лови обох профорганізацій, які згодні,
що дружні стосунки сприяють зміцненню

профспілки і виконанню головних за+
вдань: збереження штату працівників,
недопущення скорочень кваліфікованих
кадрів, захист соціально+економічних
прав трудящих.

Віктор МАСЛІЙ, громадський 
кореспондент «ВІСНИКА»

Спортивні підсумки
ПРОТЯГОМвересня і жовтня відбулися

заключні змагання цьогорічної спар+
такіади «Укррефтрансу» – з волейболу і
настільного тенісу.

Волейболісти змагалися на новому
оздобленому майданчику, спорудже+
ному завдяки спільним зусиллям адмі+
ністрації та об’єднаного профкому,
тож і рівень гри намагалися показати
відповідний. Серед семи команд най+
краще грали представники цеху з ре+
монту електроустаткування. В тенісно+
му турнірі взяло участь дев’ять команд,
з них найсильнішою виявилася коман+
да апарату управління, яка показала
найкращі результати й у загальному
заліку спартакіади, виборовши перше
місце.

Завершено і чемпіонат м. Фастова з
футболу, за підсумками якого команда
«Укррефтрансу» «Рефрижератор» посі+
ла шосте місце.

Едуард МИХАЙЛЮК, інструктор+
методист з фізичної культури 

і спорту «Укррефтрансу»

Молодой работник —
ветерану помощник

МОЛОДЕЖНЫЕ советы профорга+
низаций структурных подразде+

лений Херсонского региона не забыва+
ют о ветеранах, навещают, оказывают
им различную помощь. По своей ини+
циативе члены совета молодежи стан+
ции Херсон помогли пенсионерам
предприятия в решении наболевших
проблем.

Встречи стали хорошей традицией во
многих профорганизациях: ветеранам
приятно поговорить с молодой сменой,
поделится воспоминаниями, а молодежь

«мотает на ус» – богатый опыт старших то+
варищей всегда полезен.

Профкомы Николаевской и Кахов+
ской дистанций пути, вагонного депо
Херсон, станций – Прибугская, Нико+
лаев, Брилевка, Каланчак, Казанка,
Чернобаевка оказали благотворитель+
ную помощь 138 пенсионерам; проф+
ком Николаевской дистанции сигнали+
зации и связи всем своим ветеранам
старше 80 лет помог материально.
Профактивисты вагонного депо Нико+
лаев помогли ветеранам по хозяйству.

Многие первички выписали для пен+
сионеров на 2010 год профсоюзную и
дорожную газеты.

ПРЕСС$ЦЕНТР
Херсонского теркома профсоюза

КОЛЛЕКТИВ электроаппартаного
участка локомотивного депо Попас+

ная по праву гордится своим профгру+
поргом – слесарем по ремонту подвиж+
ного состава Александром Приходько.

Еще с училища решил он связать свою
судьбу с железной дорогой. Трудовую
деятельность начинал с должности сле+
саря, работал помощником машиниста
дизель+поезда, машинистом. Свою ны+
нешнюю должность занимает более де+
сяти лет, постоянно повышая квалифи+
кацию.

За эти годы А.Приходько обучил не од+
но поколение молодежи, всегда активно

участвовал в профсоюзной жизни. По+
няв, что он, как никто другой сумеет от+
стоять их права и интересы, коллеги из+
брали его профгрупоргом, и не прогада+
ли – Александр Иванович всегда внима+
телен к любой проблеме каждого члена
профгруппы.

Профактивист принципиален и само+
стоятелен: если в коллективе возникают
проблемы, старается решить их своими
силами, и лишь исчерпав все возмож+
ности, обращается в профком.

Виталий СЕРГИЕНКО,
председатель профорганизации 

локомотивного депо Попасная 
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2009+й — РІК первинної організації: «СИЛЬНА ПЕРВИНКА — СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!» •
Об’єднана профспілкова ор$
ганізація Харківського мет$
рополітену відзначила 35$
річчя від дня створення.

З І СВЯТОМ спілчан привітав голова
об’єднаної профорганізації

Ю.Боровий. Надійшли вітання від ко+
лег з профорганізацій Київського і
Дніпропетровського метрополітенів.

З нагоди свята відбулося урочисте
вручення профспілкових квитків но+
вим членам профспілки.

Урочисте вручення
профспілкових квитків

Один в поле… воин

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

Профспілковий квиток з рук голови
об’єднаного профкому Ю.БОРОВОГО і його
заступника М.КРАНІНОЇ отримує інженер 

відділу тендерних процедур Р.ДВОРНИК.

Текст і фото надано об’єднаним профкомом Харківського метрополітену

ООООссссттттааааееееммммссссяяяя    ллллууууччччшшшшииииммммииии

ветеранов афганской войны. Активно участвуем и во
всех городских мероприятиях, в частности в конкурсе
«Молода людина року».

Приятно, что работа нашего совета молодежи одоб+
рена Дебальцевским теркомом профсоюза, и по резуль+
татам прошлого года мы заняли первое место в регио+
нальном смотре+конкурсе на лучший совет молодежи. 

Для нас это большая награда, и мы не намерены сда+
вать свои позиции, а целенаправленно будем шагать
вперед!

Виктория ВЕРШИНИНА, осмотрщик вагонов, 
председатель молодежного совета профорганизации 

вагонного депо Дебальцево+Сортировочное

ЗДОРОВЬЮ членов профсоюза, организации их полезного досуга
объединенный профком Харьковского метрополитена уделяет

большое внимание. И работники с удовольствием посещают физкуль+
турные залы и спортсекции. А в ежегодной спартакиаде принимают
участие не менее двухсот человек, соревнуюясь в шести видах спорта.
Выходим и на международный уровень: уже дважды, к примеру,
участвовали в спартакиаде метрополитенов России и стран Содру+
жества (на снимке). Порадовались, что член нашей сборной М.Ваку+
ла завоевал звание лучшего футболиста.

Геннадий ЖИЖИН, инструктор+методист 
объединенного профкома Харьковского метрополитена

Питання – відповідь•

ЗЗррииттееллии  ттееппллоо  
ппррииввееттссттввооввааллии  ссббооррннууюю  
ккооммааннддуу  ххааррььккооввссккиихх  
ммееттррооппооллииттееннооввццеевв

Фото Вадима ЖУРУЕВА


