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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

25 листопада заступник Голо'
ви профспілки В.Лесько взяв
участь у громадських слухан'
нях на тему «Україна: від кри'
зи до сталого розвитку», що
відбулися у Федерації проф'
спілок України за участі про'
відних вчених НАН України, а
26 листопада – у нараді сто'
совно проблеми подолання
бідності, що проходила у Мі'
ністерстві праці та соціальної
політики України.

30 листопада і 2 грудня фа'
хівці Ради профспілки взяли
участь у засіданні робочої ко'
місії Укрзалізниці з підготовки
нової редакції «Особливостей
регулювання робочого часу і
часу відпочинку...».

1 грудня Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Ткачов взяв
участь в урочистому відкритті
маршруту міського рейкового
автобуса у Львові. Цей новий
вид транспорту з’єднуватиме
віддалені райони з центром
міста. Також було оглянуто і
відправлено у рейс оновлений
електропоїзд підвищеної ком'
фортності, що курсуватиме до
Рівного.

У селищі залізничників на Ле'
вандівці В.Ткачов відвідав
майданчик, на якому було за'
кладено перший камінь 90'
квартирного житлового бу'
динку для працівників галузі.

1 грудня відбувся інформа'
ційний день для голів профор'
ганізацій прямого підпорядку'
вання Раді профспілки.

3 грудня провідний фахівець
відділу економічної роботи,
організації праці і зарплати
А.Головач взяла участь у засі'
данні робочої групи Укрзаліз'
ниці з розробки типових нор'
мативів часу на підготовку
приймання і здавання вагонів
провідниками пасажирських
вагонів.

7 грудня завідувач відділу ор'
ганізаційної і кадрової роботи
Ради профспілки О.Гнатюк пре'
зентував програми профспілки
для сім’ї, дітей та молоді на ІІ
Всеукраїнському Фестивалі со'
ціальних проектів (стор. 2).

8 грудня відбулося засідання
Ради профспілки (стор. 1).

У профсекціях —
зміни

На шостому засіданні Ради
профспілки було вирішено
низку організаційних питань
щодо роботи профспілкових
професійних секцій.

Зокрема, затверджено зміни
щодо складу шести профсек'
цій, створено нову – працівни'
ків господарства приміських
пасажирських перевезень,
оновлено склад профсекції
працівників локомотивного
господарства.

«ВІСНИК» (№ 16*28 серпня
2009 р.) вже писав, що необ'
хідність у створенні нової
профсекції постала після того,
як Укрзалізницею було створе'
но Головне управління при'
міських пасажирських переве'
зень, відповідні служби на за'
лізницях, здійснено реструкту'
ризацію деяких локомотивних
депо. ЇЇ мета – налагодження
ефективного діалогу з Глав'
ком, захист трудових, профе'
сійних і економічних прав та ін'
тересів працівників моторва'
гонних депо.

Із відповідними постано'
вами Ради профспілки
можна ознайомитися на
сайті  www.zalp.org.ua

Відділ інформації 
Ради профспілки

Із засідання 
Ради профспілки•

Бажаєте отримувати   профспілкову  газету —  звертайтеся до профкому

Щоб отримувати «Вісник профспілки»
з січня 2010 року, необхідно передплатити
газету до 15 грудня п. р.
Тож поспішайте!

ГГГГ аааа зззз ееее тттт аааа
ддддлллляяяя    ссссппппііііллллччччаааанннн

С каждым годом растет интерес железнодорожников к «Віснику профспілки»: не'
смотря на занятость и уплотненный рабочий день, специалисты финансово'эконо'
мического отдела Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской ма'
гистрали находят время ознакомиться с профсоюзными новостями.
Профкомы структурных подразделений Херсонского региона выписали на следую'
щий год 3100 экземпляров «ВІСНИКА». Отличившимся работникам, профактивис'
там и ветеранам труда профсоюзная газета будет приходить домой.

Людмила ОЧКОЛЯС, заведующая отделом 
социальной защиты Херсонского теркома профсоюза

Фото автора

Iндекс    94922

Недержавницький підхід до проблем залізничників

НА ШОСТОМУ засіданні Ради профспілки, яке очолив
Голова ФПТУ, Голова профспілки В.Ткачов, було роз'

глянуто низку актуальних для залізничників проблем.
Перший заступник Генерального директора Укрзаліз'

ниці В.Корнієнко доповів присутнім про фінансово'еко'
номічну ситуацію, яка склалася на залізничному транс'
порті. Він зазначив, що спад обсягів перевезень змусив
адміністрацію вдатися до антикризових заходів задля
уникнення масових скорочень. І хоча в третьому квар'
талі відчутно деяке пожвавлення, проте становище га'
лузі залишається скрутним: наразі Укрзалізниця веде
переговори щодо реструктуризації боргу за зовнішніми
кредитами, від результатів яких залежатиме її подаль'
ша фінансово'економічна політика, зокрема і виплата
«13'ї зарплати».

Учасники засідання висловили обурення,
що за таких складних для галузі умов Уряд
продовжив дію Меморандуму з підприємст'
вами гірничо'металургійного комплексу. Ра'
да профспілки ухвалила текст Заяви з приво'
ду нехтування Урядом проблем залізнични'
ків, у якій вимагає скасувати рішення Кабмі'
ну щодо надання знижок до тарифів на за'
лізничні перевезення продукції гірничо'ме'

талургійного та хімічного комплексів і відрахування до
держбюджету 30 % чистого прибутку залізниць; від'
кликати доручення Уряду про перевезення залізничним
транспортом вугілля без передоплати; компенсувати у
повному обсязі збитки залізниць за перевезення пільго'
вих категорій пасажирів у 2009 році; погасити з держ'
бюджету кредити Укрзалізниці на придбання рухомого
складу, тому що витрати на ці цілі повинні робитися з
держбюджету відповідно до статті 10 Закону України
«Про залізничний транспорт». Також було вирішено ви'
магати від Укрзалізниці виплатити до кінця поточного
року винагороду за підсумками роботи в 2008'му.

Другим на засіданні було розглянуто питання про умо'
ви праці та соціальні гарантії жінок на залізничному
транспорті. З доповіддю на цю тему виступив Голова

ФПТУ, Голова профспілки В.Ткачов. Він висвітлив низку
проблем, з якими щодня стикаються тисячі працівниць
залізничного транспорту, і на які, у більшості випадків, не
зважають ані в адміністрації, ані в профспілкових органі'
заціях структурних підрозділів залізниць. У виступі наго'
лошено на тому, що є недоліки у дотриманні норм трудо'
вого законодавства щодо жінок, надання їм соціальних
гарантій та пільг; умови праці деяких категорій залізнич'
ниць не відповідають нормативам; висвітлено низький
рівень забезпечення їх спецодягом і спецвзуттям.

Рада профспілки прийняла низку рішень спрямованих
на виправлення ситуації, зокрема постановила оголоси'
ти 2010'й – Роком забезпечення трудових прав і соціаль'
них гарантій жінок під гаслом «Жінкам – гідну працю!».

Члени Ради профспілки затвердили нову редакцію По'
ложення про молодіжні ради в профспілці, а також роз'
глянули організаційні питання щодо діяльності професій'
них секцій.

Заяву і Вимоги Ради профспілки надіслано керів'
ництву держави і разом з постановами та виступами
учасників засідання буде розміщено у наступному
номері «ВІСНИКА», а також на сайті профспілки
www.zalp.org.ua.

Відділ інформації Ради профспілки

Загалом дорож'
ньою профоргані'
зацією Львівської
залізниці на 2010
рік передплачено
24541 примірник
профспілкової га'
зети, переважна
більшість – адрес'
но. «ВІСНИК» над'
ходитиме і у
профкоми, заліз'
ничні бібліотеки,
бригадні будинки,
гуртожитки, кім'
нати приймання
їжі. Тож спілчани
Львівської будуть
в курсі останніх
профспілкових
подій.

ПРЕС'ЦЕНТР
дорпрофсожу

Львівської
залізниці

Працівники Мукачівського будівельного
управління № 5 завжди з нетерпінням
чекають кожного номера «ВІСНИКА».

У номер!•

У СВОЇЙ відповіді В.Митрофанов, зок'
рема, вказує, що в останній редакції

проекту «Особливостей регулювання ро'
бочого часу і часу відпочинку...» врахова'
но пропозиції Головного управління ко'
лійного господарства до пунктів 6.1, 6.3,
6.4 розділу 6 щодо працівників, робота
яких безпосередньо пов’язана із забезпе'
ченням безпеки руху і обслуговуванням
пасажирів.

На залізниці та профспілкам направле'
но проект Рекомендованого положення
про умови і порядок застосування вахто'
вого методу організації робіт, розробле'
ний Головним управлінням охорони і ор'
ганізації праці, для опрацювання і надан'
ня пропозицій та зауважень.

Що стосується питання доповнення
переліку професій та посад, на які поши'
рюється дія Положення про порядок та
умови організації чергування працівни'
ків залізничного транспорту на об’єкті та
вдома, затвердженого наказом Укрза'
лізниці від 17.05.2006, № 255'Ц, то за'

значено, що пропозиції із внесення до'
повнень до нормативних документів
Укрзалізниці разом з обгрунтуванням
направляються у встановленому порядку
залізницями, тому керівництво залізниці
має розглядати його за участю профспі'
лок. Узгоджені на рівні залізниці пропо'
зиції надаються в Укрзалізницю для
прийняття відповідного рішення.

Також наголошено, що формування
спеціального фонду для оплати праці пра'
цівників, задіяних на роботах зі снігобо'
ротьби, законодавчо не передбачено,
оскільки згідно з чинним законодавством
для оплати праці застосовується лише
фонд оплати праці.

У ЛИСТІ, надісланому Головним уп'
равлінням колійного господарства,

відзначено, що опрацьовані з залізниця'
ми пропозиції профсекції надано до ко'
місії з перегляду наказу від 10.03.1994 р.,
№ 40'Ц.

Зокрема, проїзд працівників колійних

машинних станцій, центрів механізації
колійних робіт, дистанцій колії, рейко'
зварювальних поїздів від постійного міс'
ця збору, встановленого правилами
внутрішнього розпорядку, до місця здійс'
нення роботи і назад, час, витрачений у
дорозі, зараховується окремо та оплачу'
ється з розрахунку тарифної ставки або
посадового окладу, і при підрахунку на'
дурочних годин роботи не враховується.
Прописано умови застосування вахтово'
го методу організації роботи в колійних
машинних станціях, центрах механізації
колійних робіт та рейкозварювальних по'
їздах: у зазначених структурних підрозді'
лах Главк пропонує застосовувати вахто'
вий метод організації робіт у випадках,
коли на поїздку до місця роботи і назад
працівники витрачають три години і біль'
ше. Також вахтовий метод організації ро'
біт може також застосовуватись і для ди'
станцій колії, які розташовані в промис'
лових регіонах, обласних центрах, в яких
неможливо доукомплектувати штати
монтерами колії.

Робота комісії щодо розгляду наданих
пропозицій триває.

Стосовно пропозиції секції включити до
Положення про організацію чергування

працівників на об’єкті та вдома низки про'
фесій, повідомляється, що залізницям на'
правлена вказівка для надання відповідних
обгрунтувань з цього питання.

Главк погоджується, що Положення
про оплату праці працівників, зайнятих у
снігоборотьбі, яке діє на сьогодні, потре'
бує перегляду. З 1 січня 2010 року заліз'
ниці мають проаналізувати витрати кош'
тів на оплату праці при снігоборотьбі, на'
працьовані матеріали буде використано
в пропозиціях щодо внесення змін до за'
значеного Положення.

Щодо необхідності укомплектування
структурних підрозділів колійного госпо'
дарства кадрами, то Главк зазначає, що в
умовах кризи укомплектування кадрів ма'
сових професій проводиться за рахунок
внутрішньотранспортного переміщення,
для чого ширше використовуються мож'
ливості навчання персоналу суміжним та
новим професіям. Але у разі обґрунтуван'
ня залізницями потреби укомплектування
вакантних посад монтерів колії на ремонті
та поточному утриманні колії за рахунок
прийому зі сторони, керівництвом Укрза'
лізниці приймалися виключно позитивні
рішення.

Інф. «ВІСНИКА»

Раді профспілки 
відповідають

•

Раді профспілки відповідають•
Надійшли відповіді на рішення професійної секції працівників колійно'
го господарства Ради профспілки («ВІСНИК» № 21 * 13 листопада п. р.) від
першого заступника начальника Головного управління охорони і орга'
нізації праці Укрзалізниці В.МИТРОФАНОВА і начальника Головного
управління колійного господарства Ю.ТУЛЕЯ.
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Начальник Головно'
го управління ме'
дичних закладів Укр'
залізниці Р.ВАСИЛИ'
ШИН надіслав відпо'
відь на постанову
президії Ради проф'
спілки «Про резуль'
тати експерименту з
додаткового медич'
ного забезпечення
залізничників через
лікарняні каси».
У листі зазначено, що

ініціативу Ради профспіл'
ки щодо організації до'
даткового медичного об'
слуговування залізнични'
ків через лікарняні каси
Головне управління ме'
дичних закладів Укрзаліз'
ниці підтримує.

Інф. «ВІСНИКА»
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Ї Профспілка висунула вимоги Уряду
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Правовая защита•

2

П
ОВЕСТКА дня заключала в себе
ряд вопросов, касающихся соци'

ально'экономического положения
трудящихся отрасли и действий проф'
союзов в условиях экономического
кризиса, итогов V Региональной кон'
ференции профсоюзов транспортни'
ков.

Практически все профсоюзы важ'
нейшей задачей считают снижение не'
гативных последствий экономическо'
го кризиса для трудящихся с исполь'
зованием в этих целях всех законных
форм и методов. Необходимо про'
должать активно участвовать в разра'
ботке стратегий выхода стран и отрас'
ли из кризиса, выборе новой эффек'

тивной, социально справедливой и
экологически устойчивой экономичес'
кой политики. Профсоюзы должны
добиваться сохранения и создания
новых рабочих мест, бороться за по'
вышение реальных заработков, не со'
глашаясь на политику замораживания
зарплат, в том числе в результате реа'
лизации мер по борьбе с инфляцией и

бюджетным дефицитом. Также необ'
ходимо усилить солидарную кампа'
нию профсоюзов по повышению ми'
нимальной зарплаты, добиваться пол'
ного и неукоснительного соблюдения
прав профсоюзов, принципов и меха'
низмов социального партнерства.

Большая дискуссия развернулась
при обсуждении итогов V Региональ'
ной конференции профсоюзов транс'
портников, путей интеграции МКПЖ в
международное отраслевое профсо'
юзное движение. Совет МКПЖ поддер'
жал резолюции Конференции и реко'
мендовал добиваться их выполнения.

Отдел информации 
Совета профсоюза

В социальных вопросах профсоюзы солидарны

На страже достойного труда
Заради майбутніх

поколінь
Профспілка залізничників і
транспортних будівельників взя'
ла участь у ІІ Всеукраїнському
фестивалі соціальних проектів,
що відбувся 7 грудня п. р. у Києві.

Ф
ЕСТИВАЛЬ проходив у форматі
виставки: на спеціальних стендах

державними, громадськими, благодій'
ними та іншими організаціями було
розміщено інформацію про соціальні
проекти, спрямовані на ефективне
розв’язання проблем дітей, молоді та сі'
мей, які перебувають у складних життє'
вих обставинах.

Завідувач відділу організаційної та
кадрової роботи Ради профспілки
О.Гнатюк презентував позаконкурсний
проект «Заради майбутніх поколінь»: со'
ціальні програми, які втілює профспілка,
було зображено в тому числі і за допо'
могою плакатів, виготовлених профак'
тивістами до різноманітних акцій.

Інф. «ВІСНИКА»

Соціальна взаємодія•
В Краснолиманской территориальной
профорганизации социально'экономичес'
кой и правовой защите железнодорожниц
уделяют особое внимание, тем более что
Совет профсоюза присоединился в этом го'
ду к Глобальной кампании Международной
федерации транспортников за достойные
условия труда и жизни для женщин
(«ВІСНИК» № 3 * 13 февраля т. г.).

П
РЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ прекрасного пола в струк'
турных подразделениях Краснолиманского

региона 6365, а это ни много, ни мало – почти 42 %
общего количества трудящихся. Особенно много
работниц на станциях, в дирекции, дистанциях сиг'
нализации и связи. К примеру, из 705 работников
станции Красный Лиман 573 женщины. Или вот: из
346 станционников Славянска женщин – 276.

Колдоговором дороги предусмотрены дополни'
тельные льготы железнодорожницам, и терком
следит, чтоб они соблюдались наравне с другими.

Например, за 9 месяцев т. г. 71 работнице при рож'
дении ребенка выплачена единовременная матери'
альная помощь в размере 5 среднемесячных зарплат
– всего почти 650 тыс. грн. За этот же период
232 женщинам – осмотрщицам вагонов, слесарям по
ремонту подвижного состава, работа которых непо'

средственно связана с движением поездом, произве'
дена доплата до 40'часовой рабочей недели в раз'
мере 111,2 тыс. грн., так как отраслевым соглашением
для них предусмотрена 38'часовая неделя.

В структурных подразделениях Краснолиман'
ской дирекции железнодорожных перевозок еже'
годно принимаются меры для улучшения условий,
в которых трудятся работницы. Посильную помощь
оказывают и профкомы. Например, по итогам
2008'го улучшены условия труда 768 женщин.
Проводится аналогичная работа и в этом году, но
она могла бы быть и результативнее – пока улуч'
шены условия труда лишь 140 железнодорожниц.
Это при том, что 1688 женщин еще работают в
условиях, не соответствующих санитарно'гигиени'
ческим нормам.

По результатам аттестации рабочих мест в связи
с работой во вредных и тяжелых условиях труда
589 женщинам предоставляется дополнительный
отпуск, 876 работниц получают доплату, а 305 –
бесплатное спецпитание, 319 имеют право на
льготную пенсию.

И хотя социальные гарантии, предусмотренные
действующим законодательством, Отраслевым со'
глашением и колдоговорами, в структурных под'
разделениях Краснолиманской дирекции в основ'

ном выполняются, плановые проверки правовой
инспекции труда Совета профсоюза на Донецкой
дороге периодически выявляют нарушения. Наи'
более частые – при учете и оплате сверхурочных
часов и работы в выходные дни, выплате едино'
временной материальной помощи при выходе на
пенсию или рождении ребенка, компенсаций за
неиспользованный отпуск и зарплаты за время
прохождения медицинских осмотров, незаконное
лишение премий и проч.

Принимаются меры по исправлению выявлен'
ных нарушений: например, после вмешательства
правовой инспекции труда Совета профсоюза,
166 работницам вокзала – билетным кассирам и
дежурным по выдаче справок, работающим с пер'
сональными компьютерами, – предоставлен еже'
годный дополнительный отпуск до четырех кален'
дарных дней, гарантированный п. 4.10 колдогово'
ра дороги и ст. 8 Закона Украины «Об отпусках».

Итоги работы подвели на ноябрьском заседании
президиума теркома: только за 9 месяцев т. г. пра'
вовой инспекцией труда Совета профсоюза на До'
нецкой железной дороге защищены права 112 жен'
щин, которым выплачено более 20 тыс. грн.

Анатолий РОГОВ, правовой инспектор труда
Совета профсоюза на Донецкой железной дороге

В ТЕМУ

Заседание Совета МКПЖ прошло
в период работы 51 заседания Сове'
та по железнодорожному транспор'
ту государств – участников Содру'
жества, в котором приняла участие
представительная делегация
МКПЖ. По предложению профсою'
зов на нем внесены дополнения в
Соглашение о международном пас'
сажирском сообщении, касающи'
еся условий служебного проезда
железнодорожников по транспорт'
ным требованиям по территории
страны в поездах формирования
других государств.

Очередное 36'е заседание Совета Международной Конфедерации
профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей
(МКПЖ) состоялось 26 октября т. г. в Ташкенте (Узбекистан). В заседа'
нии под председательством Генерального секретаря МКПЖ Г.Косола'
пова принял участие Председатель ФПТУ, Председатель профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей Украины В.Ткачев,
делегации профсоюзов железнодорожников стран СНГ и Балтии.

П
ОДРАЗДЕЛЕНИЯ дороги еже'
годно пополняются молодыми

кадрами, в основном это выпускни'
ки Одесского и Николаевского тех'
никумов железнодорожного транс'
порта, высших железнодорожных
учебных заведений. Только в 2009'м
на дорогу пришло 273 молодых спе'
циалиста.

Руководство дороги и структурных
подразделений принимает непосред'
ственное участие в судьбе новичков:
входят в состав комиссий по распре'
делению выпускников, проводят на'
учно'практические конференции со'
вместно с руководством профильных
вузов и проч.

Не остаются в стороне и профор'
ганизации: помогают ребятам адап'
тироваться, привлекают к общест'
венной деятельности, следят, чтоб
не нарушались их права. В частнос'
ти, колдоговором дороги преду'
смотрены дополнительные дни от'
пуска и материальная помощь в раз'
мере должностного оклада или та'

рифной ставки для работников
структурных подразделений дороги,
вступивших в брак. Молодым спе'
циалистам при приеме на работу по'
сле окончания высших учебных за'
ведений предоставляется отпуск
продолжительностью 30 календар'
ных дней, оплачиваемый в размере
стипендии.

Однако правовой инспекцией тру'
да Совета профсоюза на Одесской
дороге в ходе проверок выявляются
случаи нарушения прав молодых ра'
ботников. Так, в Одесской дистанции
пути молодому специалисту Т.Черток
после окончания учебного заведения
в 2008 году был предоставлен от'
пуск, но оплата за него в размере сти'
пендии не произведена, а в 2009'м
ситуация повторилась с монтерами
пути А.Самойленко и П.Самойленко.
Аналогичные нарушения выявлены в
локомотивных депо имени Т.Шев'
ченко, Знаменка.

Допускаются случаи, когда моло'
дых специалистов принимают на ра'

боту по срочному трудовому догово'
ру или на должности, не обусловлен'
ные в направлениях на работу. На'
пример, в направлении на работу
А.Пальчуненко указана должность
мастера, а принят он слесарем по ре'
монту подвижного состава локомо'
тивного депо Знаменка; с А.Пяткевич,
направленной на стажировку дежур'
ной по станции Еремеевка после
окончания техникума, заключен
срочный трудовой договор на три го'
да, ей не выплачена материальная
помощь в размере стипендии за вре'
мя отпуска.

Проблемой остается обеспечение
молодежи жильем: на внеочередное
получение жилья претендуют
204 молодых специалиста, причем
первый из них – с 1981 года. В теку'
щем году беспроцентная ссуда на
строительство или приобретение жи'
лья выдана только одному молодому
специалисту.

Президиум дорпрофсожа устано'
вил сроки для устранения выявлен'

Актуальный вопрос обеспечения трудовых прав и социальных гаран'
тий работающей молодежи в структурных подразделениях Одесской
магистрали был рассмотрен на заседании президиума дорпрофсожа.

Защитим молодежь

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ профор'
ганизации К.ЖЕЛИЗНЯК

(на снимке справа) в своем
отчете осветил все аспекты

деятельности профкома.
Благо, есть, чем гордиться.
Например, добились от ад'
министрации сохранения

рабочих мест в период эко'
номического кризиса, для
работников депо и ПТО соз'
даны надлежащие санитар'
но'бытовые условия, свое'
временно производится ре'
монт зданий, помещений и
сооружений, обустроены
комнаты приема пищи. Для
деповчан построен и осна'
щен технологическим и сто'
ловым оборудованием бу'
фет, отведено отдельное
помещение для подготовки
форменной одежды про'
водников.

Особую заботу о труже'
никах профком проявил в

период эпидемии гриппа,
когда взял под свой конт'
роль пошив и обеспечение
поездных бригад марлевы'
ми повязками, принимал
участие в профилактичес'
ких мероприятиях, благо'
даря чему не было допуще'
но роста заболеваемости.

Подтверждением сказан'
ному стали выступления
остальных участников кон'
ференции. Слова благодар'
ности прозвучали и от вете'
ранов депо за оказанную за'
боту и внимание.

Профком не думает оста'
навливаться на достигну'

том: по итогам конферен'
ции намечены мероприятия
по совершенствованию де'
ятельности в будущем.

Владимир РОМАНЕНКО,
заведующий отделом 

оргмассовой и социально'
бытовой работы дорпрофсожа 

Приднепровской 
железной дороги

Профком Днепропетровского пассажирского вагон'
ного депо подвел итоги работы за год. На профсоюз'
ную конференцию были вынесены предложения и
замечания, высказанные на собраниях в низовых
профорганизациях.

ных нарушений, но задача админист'
рации структурных подразделений –
вообще не допускать их, ведь это мо'
жет вызвать отток молодежи с дороги.
Необходимо учитывать тот факт, что в
связи с внедрением современных тех'
нологий, нового поколения подвиж'
ного состава, механизмов и оборудо'
вания повышенной сложности желез'
нодорожный транспорт столкнется с
дефицитом специалистов с соответст'
вующим уровнем профессиональной
подготовки, умеющих выполнять вы'
сокотехнологические работы.

Проблемы есть, и на них нельзя за'
крывать глаза, следует активизиро'
вать работу по обеспечению трудо'
вых и социальных гарантий работаю'
щей молодежи и делать все возмож'
ное, чтобы помочь молодым специа'
листам закрепиться в трудовых кол'
лективах.

Светлана ШПИЛЕВАЯ,
главный правовой инспектор 

труда Совета профсоюза 
на Одесской железной дороге

Есть чем гордиться
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Недоработки 
устранили

Техническая инспекция труда
Совета профсоюза на Одесской
железной дороге провела ряд
контрольных проверок в струк'
турных подразделениях службы
электроснабжения.

О
ТМЕЧЕНО, что большинство вы'
явленных ранее нарушений

устранено. В частности, в дистанциях
электроснабжения проведена аттеста'
ция условий труда 55 рабочих мест;
приобретено 626 единиц защитных
средств, что существенно превышает
запланированное.

В образцовое состояние приведены
санитарно'бытовые помещения участка
контактной сети Користовка, отремон'
тированы – в сетевом районе электро'
снабжения Христиновка, цехе маслено'
го хозяйства Знаменской дистанции
электроснабжения, участков контактной
сети Рудница, Жеребково, Веселиново и
др. До конца нынешнего года планиру'
ется существенно улучшить условия тру'
да и быта для работников Херсонской
дистанции электроснабжения.

ПРЕСС'ЦЕНТР дорпрофсожа 
Одесской магистрали

Охрана труда•
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Молодежь в профсоюзе•

ПРОФСПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І
ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ 

У ПЕРІОД КРИЗИ ГАЛУЗІ

(січень 1997 р. — грудень 2001 р.)

Початок 
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ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

У
1997–2001 роках профспілка при'
діляла значну увагу питанням нор'

мування праці в галузі та надання пра'
цівникам відпусток. Так, за вимогою
профспілки в Укрзалізниці наказом
№ 212'Ц від 25 серпня 1998 р. було
створено нормативно'дослідницькі
групи праці при головних управліннях
колійного, вагонного, локомотивного
господарств, зв’язку й енергетики. За
цей період ними переглянуто і розроб'
лено для використання в галузі 36 нор'
мативних документів, які було погодже'
но з Радою профспілки.

При внесенні змін і доповнень до Га'
лузевої угоди у зв’язку з прийняттям За'
кону «Про відпустки» вдалося зберегти
розмір основної відпустки для залізнич'
ників – 24 робочих (28 календарних)
дні, у той час як в Україні основну від'
пустку було встановлено тривалістю
24 календарних дні.

Складніше вирішується питання з на'
дання додаткових відпусток. Так, поста'
новою Кабінету Міністрів України від
17.11.1997 р., № 1290 майже вдвічі змен'
шено тривалість додаткових відпусток
за роботу у важких і шкідливих умовах.
З метою недопущення зниження рівня
соціального захисту працівників – збе'
реження тривалості додаткових відпус'
ток за працю у важких і шкідливих умо'
вах – колективними договорами заліз'
ниць було передбачено робити це за
рахунок власних коштів.

Прийнятий Закон України «Про від'
пустки» виявив ще одну проблему –
відпустки без збереження заробітної
плати з ініціативи адміністрації. Моти'
вуючи свої дії прагненням зберегти кад'
ри, господарські керівники застосову'
вали масові відпустки без збереження
оплати праці, що негативно впливало
на розмір зарплати і життєвий рівень
працівників. Лише після рішучого напо'
лягання з боку профспілок у 2000 році
Верховна Рада України скасувала на'
дання таких відпусток.

При затвердженні Списків вироб'
ництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість в яких дає право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідли'
вими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці, помилково
було пропущено професії «складач по'
тягів», «оглядач» і «оглядач'ремонтник
вагонів». За пропозицією Ради проф'
спілки Міністерство праці і соціальної
політики України дало дозвіл на надан'
ня цим категоріям додаткових відпусток
тривалістю до 4 календарних днів...

Далі буде

Когда в прошлом году зашла
речь о лозунге для слета проф'
активистов Иловайского реги'
она, организованного моло'
дежным советом, долго не га'
дали. «Мы не равнодушны!» –
говорят о себе ребята, и, как
показывает опыт, это не пус'
тые слова.

М
ОЛОДЕЖНЫЙ совет теркома,
окрыленный успехом первого

мероприятия, решил проводить слет
ежегодно. Нынешний посвящен пя'
тилетию создания молодежных сове'
тов в первичных профорганизациях
и теркоме профсоюза. Много инте'
ресного узнали гости о начинаниях и
достижениях нашей молодежи. По'
четный гость – председатель дор'
профсожа Донецкой магистрали
Н.Свистунов – отметил, что молодые

железнодорожники – это будущее
Иловайска.

Принимая активное участие в про'
екте «Профилактика ВИЧ/СПИДа и
туберкулеза на железной дороге в
Донецкой области», молодые проф'
активисты подготовили материалы о
профилактике этих заболеваний,
профессионально осветила эту тему
врач узловой больницы О.Марты'
нюк.

Плакаты, представленные на кон'
курс «Мы не равнодушны» молоде'
жью первичек вагонного депо, узло'
вой больницы, дистанций сигнали'
зации и связи, электроснабжения,
живописно рассказали об актуаль'
ных проблемах: наркомании, алко'
голизме, СПИДе, а также городских
неурядицах. Защищая конкурсные
работы, ребята дали волю фантазии:

тут тебе и фотографии, и плакаты, и
электронная графика, и песни с рас'
сказами.

К подготовке и проведению тоже
отнеслись творчески и с энтузиаз'
мом: до мелочей продумали про'
грамму, подготовили множество
сюрпризов, наград. Молодые спорт'
смены, волонтеры, общественные
инспекторы по охране труда и без'
опасности движения, артисты полу'
чили благодарности, победители
конкурса – дипломы теркома проф'
союза. Повезло молодому работнику
строительно'монтажного эксплуата'
ционного управления № 7 Д.Гущину
– не каждый может похвастаться, что
профсоюзный билет получил в ходе…
театрального представления. Но все
было серьезно и по всем правилам,
хоть и в окружении товарища Сухова

из легендарного «Белого солнца пус'
тыни» и его гарема.

Такая вот у нас молодежь: и делу
найдет время, и потехе час.

Виталий ПЕСЧАНСКИЙ, 
электромонтер Иловайской дистанции

пути, председатель молодежного 
совета теркома профсоюза

МЫ НЕ РАВНОДУШНЫ!

Індекс споживчих цін у жовтні –
100,9 %,  з початку року – 110,1 %. 

Інформацію підготовлено за даними 
управління статистики Укрзалізниці

та Держкомстату.

Відділ економічної роботи, 
організації праці  і заробітної плати 

Ради профспілки

Заробітна плата — 
основна гарантія•

В
ПЕРВЫЙ день зимы молодежный со'
вет Знаменского теркома профсоюза,

подведя итоги работы за 2009'й и утвер'
див план на следующий год, в рамках Все'
мирного дня борьбы со СПИДом провел
акцию «Антиспид'2009».

Молодежь во главе со своим проф'
лидером, электромехаником Знамен'
ской дистанции сигнализации и связи
Одесской магистрали К.ПАСТУХОМ (на
снимке справа) изготовили информа'

ционные листовки, в которых указали
причины и пути передачи заболевания,
симптомы болезни, а также привели
статистику заболеваемости в Украине и
Кировоградской области. Целевой
аудиторией стали учащиеся Знаменско'
го профлицея, с которыми профакти'
висты провели индивидуальные собе'

седования о существующих мерах про'
филактики ВИЧ/СПИДа.

ПРЕСС'ЦЕНТР 
Знаменского теркома профсоюза

Во Всемирный день борьбы со СПИДом
профком учащихся Николаевского желез'
нодорожного техникума объединил усилия
с областными благотворительными орга'
низациями. Вместе провели в учебном за'
ведении акцию, в ходе которой почти тыся'
ча студентов получили информацию о пе'
чальной для Украины статистике распрост'
ранения болезни, способах передачи ин'
фекции, необходимости профилактических
мероприятий.

Активисты распространяли среди ребят
специальную литературу, листовки, бро'
шюры и средства контрацепции.

Людмила ОЧКОЛЯС,
заведующая отделом 

социальной защиты 
Херсонского теркома профсоюза

Во время встречи с молодыми профакти'
вистами накануне Всемирного дня борьбы
со СПИДом председатель молодежного со'
вета Полтавской территориальной профор'
ганизации, главный механик локомотивно'
го депо Полтава Южной магистрали А.Бе'
ленький передал методическую литерату'
ру, листовки, буклеты и плакаты о заболе'
вании и методах профилактики, а также
средства контрацепции для дальнейшего
распространения на местах.

ПРЕСС'ЦЕНТР
Полтавского теркома профсоюза

Профактивисты структур'
ных подразделений До'
нецкой железной дороги
небезразличны к актуаль'
ной в этом регионе проб'
леме распространения
ВИЧ/СПИДа.

«С
НОЯБРЯ 2007'го в До'
нецке, Ясиноватой и

Красном Лимане внедряет'
ся проект «Профилактика
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза на
железной дороге в Донецкой
области». Со временем эту ини'
циативу подхватили и профор'
ганизации других регионов», –
отмечает координатор проекта
на Донецкой железной дороге
Н.Самборский.

В частности, много внимания
уделяется информированию же'
лезнодорожников о путях инфи'
цирования, методах предупреж'
дения ВИЧ/СПИДа. Так, в вагон'
ном депо Дебальцево'Сортиро'
вочное этой теме посвящена ра'
диогазета. Профактивисты Ило'
вайской территориальной проф'
организации провели акцию
«Железнодорожники против
СПИДа», в ходе которой вручали
листовки пассажирам в поездах,
распространяли буклеты по про'
филактике заболевания среди
трудящихся структурных подраз'
делений Иловайского участка, а
терком инициировал выход те'
матической передачи на мест'
ном радио.

Активную позицию в этом во'
просе занимает и молодежь ло'

комотивного депо Дебальцево'
Сортировочное. В организован'
ном ими мероприятии «За здо'
ровый образ жизни» участники
делились взглядами на решение
этой проблемы, ставили сценки,
в которых привлекали внимание
к ответственности каждого за
свое здоровье.

К участию в заседаниях цех'
комов на железнодорожных уз'
лах Дебальцевской дирекции
привлекаются сертифициро'
ванные тренеры'медики, они
также активно участвовали в
обучении медицинского персо'
нала по данным вопросам в Де'
бальцевском и Новокондра'
шевском лечебных учреждени'
ях дороги.

Высокий уровень заболевае'
мости беспокоит и местные
власти, потому работники Ило'
вайского теркома вместе с во'
лонтерами социальных служб
распространяли информацион'
ные материалы о профилактике
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза сре'
ди железнодорожников и пас'
сажиров на вокзалах станций
Горловка и Харцызск. Творчес'
ки подошли к этим серьезным
проблемам участники моло'
дежного коллектива «Луган'
ский экспресс»: их театрализо'
ванное представление «Остров
СПИД и страна Контрацепция»
известно далеко за пределами
дороги.

Юлия СВЕРДЛОВА, заведующая
общим отделом дорпрофсожа

Донецкой железной дороги

Середня  зарплата 
працівників (грн.)

Информация — первый шаг к защите

Залізничний
транспорт 2643,7  2409,8
Транспорт у цілому  2483,0 2353,0
Промисловість 2216,0   2074,0
Всього в галузях
народного
господарства           1950,0 1870,0

Жовтень З початку
року

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
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Принимая во внимание то, что распространение ВИЧ/СПИДа является гло'
бальной проблемой, наш профсоюз начиная с 2003 года подключился к раз'
личным программам по профилактике этого заболевания на рабочих мес'
тах. Особенно активно проявили себя молодежные советы: профактивисты
проводят информационную работу в трудовых коллективах, учебных заве'
дениях, а также среди пассажиров.

Відпрацьованому часу — гарантовану оплату•
Святкові дні, до яких з ра'
дістю готуються залізнич'
ники, ховають у веселих
обладунках і підводні ка'
мені.

Н
А підході січень, а з ним – і чи
не найбільший святковий пе'

ріод року. Коли ще буде стільки
вихідних? Проте залізничний рух
не зупиняється, а деякі працівни'
ки взагалі мусять активізувати
свою роботу. У зв’язку з цим
профактивісти і профпрацівники
мають подвоїти увагу і впевнити'
ся, що за роботу у святкові дні за'
лізничники отримають і заробі'
ток, і визначені законом та колдо'
говорами компенсації.

Практика перевірок, проведе'
них у структурних підрозділах
Ужгородського регіону, свідчить,

що окрім гарного настрою свята
«сприяють» і порушенням трудо'
вого законодавства, особливо
щодо оплати праці. Приміром, в
Ужгородській пасажирській ва'
гонній дільниці працівнику В.Ухач
не оплатили 16 годин роботи у
минулі січневі свята, працівникам
Н.Яблонській та М.Незбайло – по
вісім годин, а працівникам М.Си'
минець і Т.Бабич – по 9,5 години.
Після втручання теркому і право'
вого інспектора праці Ради проф'
спілки ситуацію було виправлено.
Проте свята знову наближаються,
і ми маємо стежити, щоб права
кожного, хто працюватиме в ці
дні, було захищено.

Володимир ПАРУНА, правовий
інспектор праці Ради профспілки 

на Львівській залізниці

П
РИМІРОМ, ще у
2008 році територі'

альною профорганіза'
цією започатковано прак'
тику проведення лекцій
для представників адмі'
ністрації та членів проф'
комів за участю правово'
го інспектора праці Ради
профспілки на Південно'
Західній залізниці А.Каш'
перовецького. Учасники
отримують інформацію
про вимоги нормативних
актів, зокрема з питань

оплати праці, особливо
щодо регулювання кол'
договором дороги нара'
хування та виплати пре'
мій, доплат, надбавок. У
2009'му проведено 16 та'
ких заходів, водночас
здійснено перевірки до'
тримання трудового за'
конодавства.

У результаті проведеної
роботи за 11 місяців по'
точного року фахівцям
теркому вдалося захисти'
ти права 1780 залізнични'

ків. Завдяки втручанню
профпрацівників люди
отримали премії, які їм з
різних причин не було ви'
плачено, на суму майже
554 тис. грн.

Важливим знаряддям
правової діяльності тер'
кому є проведення «Днів
трудового права» у струк'
турних підрозділах регіо'
ну, завдяки яким профак'
тивісти і працівники отри'
мують відповіді на акту'
альні питання, необхідні
юридичні консультації.

Дмитро ЖИВЧИК,
заступник голови

Козятинської 
територіальної 

профорганізації

Обережно, наближаються... свята
Доцільність заходів, що вживаються Козятинсь'
ким теркомом профспілки задля захисту трудо'
вих прав та соціальних інтересів працівників
структурних підрозділів регіону, доводять конк'
ретні результати.

Про роботу свідчать результати
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Незабутні враження
Багатою на події виявилася цьогоріч'

на осінь для кременчуцьких вагонників:
відвідали святині Чернігова, Святогірсь'
ка. Особливо запам’яталася екскурсія
до музею Південної залізниці у Харкові,
влаштована спільно з профкомом ди'
станції електропостачання. Розмаїття
експозицій не залишило байдужим ні'
кого: знімки та експонати довоєнного
періоду, сторінки трудової слави заліз'
ничників, діючий макет «Пробіг поїзда
«Столичний експрес» та поїзда майбут'
нього... Кожен відчув, що теж долуча'
ється до історії рідної магістралі.

Віра ДЕРЕВ’ЯГІНА, голова 
профорганізації вагонного депо 

Кременчук

Молоді та активні
У структурних підрозділах Сморо'

динського залізничного вузла Півден'
ної магістралі близько 15 % працюючих
– молодь. Тож профкоми, адміністра'
ція разом із молодіжними радами тур'
буються про те, щоб для них було орга'
нізовано змістовне дозвілля. Так, на'
приклад, для колійників у кімнату від'
починку нещодавно придбано більярд'
ний стіл, влаштовуються шахові та
шашкові турніри. На висоті волейболь'
на та футбольна команди – беруть
участь у змаганнях між колективами
Сумської дирекції залізничних переве'
зень, а також міських, що проводяться

Тростянецьким відділом у справах мо'
лоді та спорту. Забезпечення молодих
спортсменів формою та інвентарем взя'
ли на себе профкоми й адміністрація.

А для смородинських локомотивни'
ків цього року було влаштовано цікаві
екскурсії до Києва та Львова.

Олексій КОНЄВ, юрисконсульт 
Сумської вагонної дільниці, голова

молодіжної ради теркому профспілки

Добре починання
Незабаром у приміщенні Криворізь'

кої дирекції залізничних перевезень
Придніпровської магістралі відкриє
двері для відвідувачів музей залізнич'
ної слави Криворізького регіону. Ініціа'
тором його сворення стали адміністра'
ція, терком профспілки та рада ветера'
нів, адже, на думку старшого поколін'
ня, молодь приходить працювати не на
пусте місце, а на потужну залізничну ба'
зу, створену протягом багатьох десяти'
літь. Зараз триває збір експонатів, ко'
жен може принести знімки, документи
та інші матеріали, які є частиною історії
нашої залізниці і будуть передані на'
щадкам.

Антоніна МЕЛЬНИКОВА, голова 
ради ветеранів Криворізького регіону

Футбол... замість ліків
Особливу увагу працівники Ужго'

родського теркому профспілки приді'
ляють спортивному дозвіллю спілчан. І
не заради спортивних досягнень, пере'

мог і медалей, а задля здоров’я заліз'
ничників. Адже всім відомо – фізичні
вправи сприяють зміцненню імунітету.

«Кошти на фізкультурну роботу зна'
ходимо обов’язково, хоч і не завжди це
легко», – каже го'
лова теркому
Я.Афтанас. Най'
більше полюбля'
ють працівники
міні'футбол. От і
до 18'ї річниці
Укрзалізниці від'
будеться фут'
больна зустріч.

Спортивні зма'
гання проводять
тут до кожного
свята, зазвичай
збирається 14'
16 команд. Та й
просто за хоро'
шої погоди зібра'
тися разом побі'
гати з м’ячем для
залізничників –
одне задоволен'
ня. І для здоров’я
корисно.

Іван КОЗАК,
водій 

Мукачівського 
будівельного
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ПРОФКОМ и администрация ОАО «Мостобуд»
всегда заботятся об активном отдыхе своих ра'

ботников. Вот недавно в пансионате «Мостострои'
тель», расположенном на черноморском побережье,
была построена спортивная площадка для пляжного
волейбола и мини'футбола. Уже прошли соревнова'
ния между детьми работников «Мостобуда» и уче'
никами киевских спортивных школ, а также детски'
ми и юношескими командами из Одессы, Котовска,
Затоки. Мы надеемся, что нашу инициативу прове'
дения таких не только увлекательных, но и полезных
мероприятий поддержат и железнодорожники из
других регионов.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ, начальник 
отдела охраны труда, председатель профорганизации

аппарата управления ОАО «Мостобуд»

Профорганизация линейной поликлиники
станции Кондрашевская'Новая немногочис'
ленна – всего 57 членов профсоюза. Но все
они активные и целеустремленные. Получив
сертификаты на право вести профилактичес'
кую работу среди железнодорожников, наши
сотрудники воплощают в жизнь проект «Про'
филактика ВИЧ/СПИДа и туберкулеза на  же'
лезной дороге в Донецкой области». Находим
время и для творчества: вокальный ансамбль
«Мелодика» и танцевальная группа «Околи'
ца» радуют своими талантами жителей всего
района. А в этом году коллектив «Мелодика»
прошел во второй тур смотра'конкурса народ'
ного творчества, который состоялся в Ясино'
ватой и собрал исполнителей со всей дороги.

Лариса БЕСЕДА, врач'терапевт, 
председатель профорганизации линейной

поликлиники станции Кондрашевская'Новая

ССССппппоооорррртттт    ————    ллллууууччччшшшшиииийййй    ооооттттддддыыыыхххх

ЗВІТУЮЧИ про виконану
роботу, голова профор'

ганізації клінічної лікарні
станції Королеве лікар
І.Штефуца відзначив, що,
незважаючи на нинішні
складні умови, зробити вда'
лося багато. Особлива увага
профкому спрямована на
пенсіонерів'залізничників: у
випадку хвороби їм безкош'
товно надаються лікарські
засоби та необхідна медич'
на допомога, до людей з
особливими потребами лі'
карі виїжджають додому. На
високому рівні й оздоров'
лення залізничників та чле'
нів їхніх сімей, працівники
мають змогу відпочити і на'
братися сил як у місцевому
пансіонаті «Львівський за'
лізничник», так і в оздоров'
чих закладах на морському
узбережжі.

Нещодавно профлідер
разом із головним лікарем
В.Легердою поздоровили із
90'річним ювілеєм колиш'
ню працівницю Ганну Телек,
приємним подарунком було
і привітання від начальника

Львівської залізниці М.Мос'
тового.

Медики беруть активну
участь у спортивних змаган'
нях з міні'футболу, шахів та
шашок. Щороку профком
організовує поїздки дітей
працівників до Ужгорода до
дня Святого Миколая та різ'
двяних свят. Тож можна
сказати з упевненістю, що
профком працює на «від'
мінно».

Іван КОЗАК, водій 
Мукачівського будівельного

управління № 5, 
громадський кореспондент

«ВІСНИКА»
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Працює на «відмінно»

В ОДИН день у локомотивному депо
Красний Лиман Донецької залізниці

звітували про свою діяльність молодіжна
рада і профспілковий комітет.

Спочатку надали слово голові молодіж'
ної ради К.Качан, а після виступів голови
профкому В.Коровченка і начальника депо
С.Бондаренка учасники обговорили низку
актуальних питань, зокрема виконання зо'
бов’язань колдоговору, виробничі проб'
леми, які хвилюють деповчан. Разом ви'
значили шляхи їх вирішення, подальші за'
вдання. Загалом умови колдоговору до'
тримувалися, проте є негативні моменти:
не завжди вистачає запчастин для ремонту
локомотивів, та й працювати хотілося б
повний робочий тиждень.

Ніхто не лишився поза увагою: висловили
адміністрації свої пропозиції і побажання,
відзначили найкращих працівників і проф'
активістів, згадали й тих, хто несерйозним
ставленням до роботи тягне депо назад.

Тішить, що на кінець року профорганіза'
ція поповнилася новими членами: 46 мо'
лодих працівників, які нещодавно розпо'
чали трудовий шлях, отримали настанови
трудового колективу і профспілкові квит'
ки. За доброю традицією вручали їх вете'
рани підприємства – М.Ощенко, В.Гар'
маш, В.Воліков та І.Полупан.

Завершився захід урочистим концертом
артистів Будинку науки і техніки локомо'
тивного депо, в якому взяла участь артис'
тична малеча дитячого садочка № 3, яким
опікуються профком і молодіжна рада.

Віктор МАСЛІЙ,
громадський кореспондент «ВІСНИКА»

Відзвітувалися

Профлідер у колективі•
НА СТАНЦІЇ Дарниця Південно'

Західної залізниці щозміни
формуються десятки поїздів, тож
Володимиру ЛОЮ (на знімку), ма'
шиністу маневрового тепловоза,
роботи вистачає. Та не лише ви'
робничими справами живе Воло'
димир Григорович – він завжди у
вирі громадського життя рідного
депо.

До локомотивного депо Дар'
ниця В.Лой прийшов майже
чверть століття тому, в 1985'му.
Радо прийняв його колектив ло'
комотивної колони, де машиніс'
том'інструктором був Григорій
Пушенко. Цього досвідченого
залізничника добре знають і ша'
нують не лише в рідному депо,
профком якого він нині очолює, а
й по всій столичній магістралі.

Багато води спливло з того ча'
су. Тепер В.Лой і сам з великим
задоволенням готовий поділити'
ся залізничною та життєвою муд'
рістю. А нещодавно з рук началь'
ника залізниці Олексія Кривопі'
шина він отримав найвищу наго'
роду галузі – знак «Почесний за'
лізничник».

Тож не дивно, що колеги по
колоні № 4 понад 10 років дові'
ряють йому очолювати профгру'

пу, у якій півсотні спілчан: ма'
шиністів і помічників машиніс'
тів. Є досвідчені фахівці, є і мо'
лодь.

«Намагаюся знаходити
спільну мову з усіма, прислуха'
тися до кожного», – каже Воло'
димир Григорович. А клопотів
вистачає. Серед постійних тур'
бот – забезпечення машиністів
спецодягом, рукавицями, ви'
тратними матеріалами. Велику
підтримку надає профком, а
його голова Г.Пушенко завжди
охоче дасть пораду щодо
профспілкових питань. Щомі'
сяця проводяться збори проф'
групи. Звичайно, зібрати всіх бу'
ває важко, проте 25–30 спілчан
завжди присутні. Проблем для
обговорення вистачає: графік
відпусток, надання матеріальної
допомоги, особисті звернення.

«Із різними питаннями зверта'
ються колеги, самому все охопи'
ти буває важко, – зізнається
профгрупорг. – Тому завжди
вдячний за відчутну допомогу й
підтримку своїм товаришам, та'
ким досвідченим машиністам, як
Олександр Лахно, Валерій Бори'
сенко, Юрій Могила. Є й серед
молоді надійні фахівці, ось хо'

ча б помічники машиністів Олек'
сандр Дідик і Юрій Гринь. Обид'
ва працюють трохи більше року,
проте зарекомендували себе
найкращим чином і завжди з го'
товністю підтримують усі почи'
нання. А знаєте, що найважливі'
ше у профспілковому житті? Це
небайдужість спілчан.»

Очевидно, що на таких чуйних
колег В.Лою пощастило.

Анатолій РОМАНОВ,
кореспондент

газети «Рабочее слово», 
позаштатний кореспондент

«ВІСНИКА»
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ТЕРРИТОРИЯ  ПОЗИТИВА

Талантливы во всем

Гордость коллектива поликлиники — вокальный ансамбль
народного творчества «Мелодика»

Фото Татьяны БАЛЫК

Может ли женщина, работающая
осмотрщиком вагонов, при достижении

50 лет оформить льготную пенсию и
продолжать работать на прежнем месте

работы до достижения 55 лет? Если да, то
каким документом это регламентируется?

Мария, 
работница Донецкой железной дороги 

(вопрос прислан на сайт  www.zalp.org.ua)

ОТВЕЧАЕТ
Марина АБРАМОВА,
правовой инспектор труда 
Совета профсоюза:

– Пенсию оформить может, а вот продолжать рабо'
тать осмотрщиком вагонов не может.

В этом случае речь идет о пенсии за выслугу лет, а
необходимым условием ее назначения согласно ст.
7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» явля'
ется увольнение с работы, которая дает право на такую
пенсию.

????

Питання – відповідь•


