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Р
АДОЮ ПРОФСПІЛКИ 15 червня п. р.
проведено засідання профсекції

працівників господарства приміських
пасажирських перевезень.

Голова профспілки В.Бубняк, його
перший заступник О.Мушенок, фахівці
Ради розповіли про актуальні питання,
зокрема хід переговорів щодо колектив8
ного договору ПАТ «Укрзалізниця», ви8
конання Меморандуму між профспіл8
кою і ПАТ, вирішення низки проблем ди8
тячого оздоровлення, спільні роз’яснен8
ня з деяких питань соціального захисту
тощо.

Члени секції отримали можливість

обговорити нагальні проблеми безпосе8
редньо з директором департаменту при8
міських пасажирських перевезень ПАТ
«Укрзалізниця» В.Скобленком. Він роз8
повів про загальний стан справ у госпо8
дарстві, плани з його реформування та
структурних перетворень.

Очільник департаменту дав позитивну
оцінку співпраці з професійною секцією і
профспілкою в цілому у вирішенні важли8
вих соціальних і виробничих проблем.
Також він повідомив, що найімовірнішим
варіантом реформування є створення фі8
лій приміських пасажирських перевезень
на базі відповідних служб і моторвагон8

них депо регіональних філій. Передбача8
ється, що філії укладатимуть з місцевими
адміністраціями договори з надання по8
слуг приміських перевезень і виконувати8
муть їх замовлення щодо обслуговування
необхідних маршрутів. Втім, зауважив
В.Скобленко, на можливість такої спів8
праці керівництво департаменту дивиться
песимістично, адже місцева влада і зараз
не йде назустріч залізничникам у питанні
погодження економічно обґрунтованих
тарифів на приміські пасажирські переве8
зення і компенсації за проїзд пільговиків.

Можливість запровадження пілотного
проекту щодо створення такої філії на

одній із залізниць наразі розглядається
керівництвом. Майбутні філії будуть
планово збитковими, проте чітко розумі8
тимуть свої витрати, а за умови резуль8
тативної співпраці з місцевими адмініст8
раціями в майбутньому можливий вихід
принаймні на нульову рентабельність,
припустив директор департаменту. Змі8
ни не спричинять скорочень персоналу,
підкреслив він, адже і нині у депо бракує
працівників через невисоку заробітну
плату і важкі умови праці.

Саме цим проблемам присвятили свої
виступи члени профсекції…

П
РОТЯГОМ ЦЬОГО ПЕРІОДУ від нещасних випадків на
виробництві постраждали 50 працівників – членів на8

шої профспілки, матеріальну допомогу виплачено вже за
22 випадками. Зокрема, понад 36,3 тис. грн. надано за ви8
падками з тимчасовою втратою працездатності, майже
64 тис. грн. – з інвалідними і 30 тис. грн. – зі смертельни8

ми наслідками. Матеріали щодо 28 випадків наразі знахо8
дяться на розгляді.

Одноразова матеріальна допомога у розмірі від
625 грн. до 15 тис. грн. надається спілчанам, постражда8
лим від випадків виробничого травматизму (у разі загибе8
лі чи природної смерті на робочому місці – їх спадкоєм8
цям) відповідно до постанови президії Ради профспілки
від 25 лютого 2016 року.

Нагадуємо, що цій ініціативі на сучасному етапі переду8
вало страхування спілчан від нещасних випадків на ви8
робництві, запроваджене профспілкою ще у 20108му. До
речі, з того часу одноразові виплати постраждалим
зросли на 25 %.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки

28 червня — 

День 

Конституції 

України
Шановні спілчани, щиро ві"

таю вас із визначним святом
для всіх громадян України –
днем прийняття найважливі"
шого державного закону!

Ця дата назавжди закар"
бована у новітній історії кра"
їни, засвідчуючи прагнення
нашого народу до незалеж"
ності, закріплення ідеалів
справедливості, побудови
справжнього громадянсько"
го суспільства. З підписанням
Конституції ми всі стали
ближчими до загально"
людських демократичних
цінностей, кожне нове поко"
ління українців зростає з усе
більшим усвідомленням сво"
їх прав і свобод, почуттям
національної гідності.

Ми робимо все для того,
щоб кожен з нас відчував себе
захищеним, і продовжуємо
стояти на варті законності, бу"
дувати європейську державу.

Бажаю миру й добробуту,
віри у власні сили, успіхів у
праці.

25 червня  

відзначено 

День молоді
Дорогі молоді спілчани!
Саме на вас – наше про"

гресивне покоління молодих
активістів, яке зростає силь"
ним і впевненим у собі,
профспілка і галузь поклада"
ють великі сподівання.

Ми переконані, що моло"
дечий життєвий запал і не"
стримна енергія сприятимуть
стабільному розвитку заліз"
ничного транспорту та ак"
тивній діяльності профспіл"
ки, а прагнення до досягнен"
ня мети забезпечить надійну
підтримку і захист ваших
трудових прав та інтересів.

Щиро вірю, що ви залиши"
теся вірними обраному шля"
ху, і бажаю, щоб здійснилися
всі найкращі сподівання і
мрії. Миру, добра і благопо"
луччя вам!

Фахове  обговорення  нагальних  проблем

Під  захистом  профспілкової  парасольки

ВІД  ПЕРШОЇ  
ОСОБИ

С
ЕРЙОЗНІ ПРОБЛЕМИ не мають про8
стого вирішення, а потребують комп8

лексного підходу, не популістської, а са8
ме постійної цілеспрямованої роботи та
врахування різноманітних факторів. То8
му профспілкою залізничників і транс8
портних будівельників України спільно з
ПАТ «Укрзалізниця» у рамках соціально8
го діалогу було опрацьовано шляхи вирі8
шення найгостріших проблем галузі, що
закладено у двох головних спільних до8
кументах останнього часу – Меморанду8
мі про взаєморозуміння, підписаному
27 грудня 2016 року, та Протоколі від
2 лютого 20178го. Обидва документи
узгоджено з метою забезпечення стабіль8
ної роботи галузі, створення умов для
продуктивної, якісної праці залізничників
і підвищення їхнього добробуту та пра8
цездатності, зростання престижності про8
фесії.

Таким чином було окреслено головні
соціальні проблеми, шляхи і терміни їх
розв’язання.

І фактично одразу розпочалася робота
з виконання Меморандуму, про що, до
речі, оперативно повідомлялося на на8
шому сайті та у газеті «Вісник профспіл8
ки». 

Проте деякі питання вирішувались не
так швидко, як планувалось, водночас
постійно виникали нові. Тому, нагадаю, і
було проведено зустріч керівництва
профспілки і ПАТ «Укрзалізниця» за учас8
ті голів усіх дорожніх профорганізацій з
обговорення першочергових проблем,
що хвилювали спілчан, за підсумками
якої після тривалих переговорів затвер8
джено зазначений Протокол.

Вадим БУБНЯК, 
Голова профспілки:

«Системна робота з адміністрацією 
у рамках конструктивного соціального
діалогу, як доводить досвід, приносить
позитивні результати на користь спілчан…»

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки  

залізничників і транспортних
будівельників України

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«У результаті перевірки дотри8
мання законодавства про працю
та виконання норм колдоговору
в локомотивному депо Сновськ
на вимогу правового інспектора
праці Ради профспілки у дорож8
ній профорганізації Південно8
Західної залізниці Олени
Колядної шістьом спілчанам8
залізничникам виплачено майже
9,8 тис. грн. незаконно недопла8
ченої щорічної матеріальної до8
помоги на оздоровлення за
2016 рік», – поінформував
ПРЕС"ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки.

ЦИФРА

тыс. грн. доначис8
лено 30 работникам
пассажирских ва8
гонных депо Одес8
са8Главная и Ни8

колаев, Шевченковского вагон8
ного участка по результатам
проверок, проведенных спе8
циалистами дорожного коми8
тета профсоюза», – сообщил
ПРЕСС"ЦЕНТР  Одесского дор"
профсожа. 

18,8

У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ

Стор. 2

Наприкінці 
червня 
Рада 
профспілки 
спрямувала 
до проф$
організацій 
для 
розміщення 
на 
інформаційних
стендах 
макет 
плаката

СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ

Майже 130 тис. грн. матеріальної допомоги 
від профспілки залізничників і транспортних
будівельників України виплачено спілчанам,

постраждалим від нещасних випадків 
на виробництві, або їхнім родинам 
з 1 січня 20168го по теперішній час

Інформуємо  спілчан...

Тож стисло про вже виконані зо"
бов’язання у хронологічній послідов"
ності:

з 1 січня 2017 року розмір добових
при відрядженні в межах України підви8
щено з 60 грн. до 100 грн. (п. 2 Мемо8
рандуму);

з 1 березня п. р. годинні тарифні став8
ки і посадові оклади всіх працівників за8
лізничного транспорту було підвищено
на 25 % (п. 1 Меморандуму та п. 1 Прото8
колу);

з 17 березня керівникам регіональних
філій і філій було надано право протягом
березня–травня п. р. здійснювати при8
йом працівників на робітничі професії
без погодження з керівництвом ПАТ
«Укрзалізниця» (п. 3 Протоколу);

з 12 квітня п. р. встановлено доплату до
годинних ставок і посадових окладів за8
лізничників за роботу в районах прове8
дення АТО у розмірі 25 % за фактично
відпрацьований час (п. 3 Меморандуму і
п. 4 Протоколу);

18 квітня 2017 року наказом ПАТ
«Укрзалізниця», № 58КомТ було за8
тверджено нові тимчасові контрольні
завдання щодо фонду оплати праці та
середньооблікової кількості працівни8
ків усіх видів діяльності ПАТ (п. 2 Про8
токолу).

Наразі:
профспілка сприяє ПАТ «Укрзалізни8

ця» у його діях щодо підвищення тарифів
на вантажні перевезення, що дозволить
повернутися до актуального питання під8
вищення тарифних ставок і посадових
окладів залізничників у цьому році (п. 1
Протоколу);

спільно з фахівцями ПАТ «Укрзалізни8
ця» триває копітка робота над розробкою
нової системи оплати праці залізнични8
ків, спрямованої на забезпечення гідної
заробітної плати в залежності від кваліфі8
кації та важливості професій у техноло8
гічному процесі залізничного транспорту.
Згідно із Меморандумом, її буде запро8
ваджено одночасно з укладенням колек8
тивного договору ПАТ «Українська заліз8
ниця» (п. 4 Меморандуму);

очікуємо позитивного рішення про
сплату пенсійних внесків до ПНПФ «Ма8
гістраль» на користь працівників апара8
ту Товариства та філій (п. 5 Меморан8
думу).

Крім того, добігають кінця тривалі пе8
реговори щодо виплати всім залізнични8
кам «138ї» зарплати – винагороди за під8
сумками роботи в 2016 році.

Триває робота над укладенням нового
колективного договору ПАТ «Укрзалізни8
ця», збереженням і примноженням існу8
ючих соціальних гарантій та вирішенням
нагальних поточних проблем.

Зокрема, за результатами проведе8
них консультацій з ПАТ надано спільне
роз’яснення з рекомендацією сторонам
колективних договорів усіх рівнів внес8
ти зміни до чинних колдоговорів, засто8
сувавши замість величини «мінімальна
заробітна плата» величину «125 % про8
житкового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом», що
більше від передбаченої законом
норми.

Врегульовано питання щодо обліку
пенсіонерів залізничного транспорту, які
до утворення ПАТ перебували на обліку

на підприємствах, в установах, організа8
ціях, правонаступником яких є Товарист8
во, та збереження за ними всіх існуючих
прав і соціальних гарантій.

За ініціативи Ради профспілки 14 черв8
ня п. р. відповідним рішенням правління
ПАТ «Укрзалізниця» врегульовано пи8
тання безоплатного проїзду організова8
них груп дітей залізничників до дитячих
оздоровчих закладів за путівками проф8
спілкових органів у цьогорічний літній
оздоровчий період. До речі, у травні до
всіх причетних було спрямовано спільну
телеграму про дозвіл в 2017 році розділи8
ти норму разової транспортної форми
6 по країнах СНД, на яку мають право
батьки8залізничники, у разі організова8
ного, а також одиночного направлення
дітей залізничників до оздоровчих та
спортивних закладів.

Радою профспілки вирішуються на ко8
ристь спілчан й інші поточні проблеми
соціального спектру, що виникають час
від часу.

Слід також нагадати, що підсумком ре8
зультативних переговорів з керівницт8
вом «Укрзалізниці» стало ухвалення на
початку січня дуже важливого на сьогод8
ні рішення – про забезпечення у повному
обсязі виконання та фінансування в
2017 році норм і гарантій, визначених
чинними Галузевою угодою та колдого8
ворами до затвердження колективного
договору ПАТ.

Суттєві здобутки досягаються завдяки
системній та конструктивній роботі у
рамках соціального діалогу. Позиція
профспілки щодо відстоювання трудових
прав та інтересів наших спілчан – прин8
ципова та непохитна!
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Нарушения устраняются. Но как же медленно…

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 3—8, 11 * 2017 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2010"й

Всі зусилля — на подолання
наслідків кризи

Головний пріоритет профспілки — 
соціально8економічний захист інтересів спілчан

С
ВІТОВА фінансово8еконо8
мічна криза боляче врази8

ла всі галузі економіки, але чи
не найбільше постраждали від
неї залізничники. Профспілка
вживала всіх можливих захо8
дів для запобігання її руйнів8
ним наслідкам, тож поступово
ситуація вирівнювалась...

Два попередні кризові роки
ознаменувалися мобілізацією
всіх зусиль профорганізацій
для відстоювання соціальних
пільг та гарантій членів проф8
спілки, адже держава робила
спроби подолати наслідки фі8
нансової скрути за рахунок
простих працівників. Щоб ці
труднощі не лягли непосиль8
ним тягарем на плечі трудів8
ників галузі, Рада профспілки
рішуче ставила владі ультиматуми, голосно заявляла про свою не8
похитну позицію перед першими особами держави – всіма закон8
ними способами стояти на захисті прав спілчан.

Наприкінці попереднього року Голова профспілки В.Ткачов
окреслив перед Урядом коло питань, які найбільше турбували і
власне профспілку, і залізничників. Насамперед, це формування
фінансового плану, адже від закладених у нього коштів залежить
виконання зобов’язань за Галузевою угодою та колдоговорами.
Тож на початок року найперша турбота була пов’язана саме з цим.

Знову ж, тут позиція профспілки тверда й принципова – не до8
пустити зменшення соціальних гарантій і утримати в галузі квалі8
фіковані кадри.

Проте, як і зазвичай, не все складалося гладко. У наданих Укрза8
лізниці зауваженнях Мінфіну та Мінекономіки до проекту фінансо8
вого плану на 2010 рік знову, як це не прикро, пропонувалося
зменшити, а в окремих випадках – навіть скасувати деякі соціаль8
ні гарантії. Не дають спокою чиновникам і оздоровчі заклади заліз8
ниць. Так, чергова спроба полягала в тому, що Кабмін запропону8
вав при Міністерстві охорони здоров’я створити єдиний орган
управління санаторно8курортними закладами незалежно від фор8
ми власності та відомчого підпорядкування. Відповідні листи з ка8
тегоричною незгодою проти цього Рада профспілки направила на
адресу керівництва Укрзалізниці й Міністерства транспорту та
зв’язку.

У попередньому році було створено Спільний представницький
орган профспілок, куди увійшов Голова профспілки В.Ткачов.

СПО з часом довів свою ефективність у роботі щодо ведення ко8
лективних переговорів з укладення Генеральної угоди.

Першим кроком з боку цього впливового об’єднання стала За8
ява з приводу блокування представниками Уряду і роботодавців
переговірного процесу. У ній наголошено, що сторони зобов’язані
забезпечити законність та неупередженість на переговорах, а у ра8
зі недотримання цієї позиції СПО залишає за собою право зверну8
тися до Міжнародної організації праці та судових інстанцій за за8
хистом законних прав профспілок.

Після складних переговорів Генеральну угоду між Урядом,
профспілками та роботодавцями врешті8решт було підписано. У
ній передбачено щорічне зростання рівня зайнятості населення,
зменшення рівня безробіття, а також Кабмін зобов’язався забезпе8
чувати рівномірне перерахування компенсації за пільговий проїзд
окремим категоріям громадян.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21822* 2016 р.; 1—2 * 2017 р.

Далі буде

Праця залізничників завжди
була важкою, та вони весь час

виконували її відповідально 
і добросовісно!
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Б
АГАТО запитань
до директора де8

партаменту примісь8
ких пасажирських пе8
ревезень ПАТ «Укрза8
лізниця» В.Скобленка
стосувалися катастро8
фічного стану мотор8
вагонного рухомого
складу, його нестачі
для здійснення необхідних перевезень, бра8
ку коштів на капітальні і поточні ремонти,
відсутності необхідних матеріалів, запчас8
тин, інструменту тощо. Члени профсекції по8
просили департамент підтримати їх пропо8
зицію щодо надання дозволу керівникам ви8
робничих підрозділів використовувати час8
тину доходу від допоміжної діяльності на
нагальні потреби депо.

Проблемою є відсутність механічних ваго8
номийних комплексів на більшості вузлів і
недоліки в роботі тих, що працюють.

У неприйнятній ситуації опинилися про8
відники: з одного боку, вони незахищені від
неадекватних дій пасажирів під час руху, з
іншого – від скарг, часто анонімних і безпід8
ставних, на «гарячі» телефонні лінії, які, за
свідченням членів профсекції, використову8
ються іноді навіть для зведення особистих
рахунків. Відсутність охорони в електричках
негативно позначається не лише на безпеці
провідників, але й на стані рухомого складу:
відчувши безкарність, активізувалися злов8
мисники і вандали...

При цьому оплата праці провідників зали8
шається вкрай низькою, а вимоги до отри8
мання виручки часто надвисокі, при відсут8

ності у працівників можливості дієвого впли8
ву на пасажирів. Також чинна система пре8
міювання не мотивує провідників на збіль8
шення виручки. Водночас у деяких депо всу8
переч наказу Укрзалізниці від 4.03.2014 р.,
№ 056 контракти провідникам продовжу8
ють на 1–3 місяці, фактично шантажуючи
працівників перспективою втратити роботу у
будь8який момент.

Окрім психологічного тиску, провідники,
а також члени локомотивних бригад зазна8
ють і прямих фінансових втрат, пов’язаних з
роботою, адже від них вимагають носіння
форменого одягу, але у деяких депо немає ні
забезпечення ним, ні компенсації працівни8
кам у разі придбання власним коштом.

Члени профсекції, наголосив її голова
В.Скіба (голова профорганізації мотор8
вагонного депо Одеса8Застава І регіональної
філії «Одеська залізниця»), наполягають та8
кож на підвищенні заробітної плати  праців8
никам господарства, зміні підходів до премі8
ювання, пропонують ввести доплати: за ре8
монт застарілої техніки, а також членам локо8
мотивних бригад – за роботу в спеку при від8
сутності кондиціонерів у кабінах локомотивів
тощо.

Департамент не заперечує порушених
проблем, і шукає шляхів їх вирішення, за8
певнив його директор В.Скобленко. Так, фі8
нансовим планом передбачено витрати на
капітальний ремонт, закупівлю нового рухо8
мого складу, забезпечення підрозділів мате8
ріалами і запчастинами. Втім, керівництво
погоджується, що ці цілі вимагають значно
більших коштів.

Триває робота з місцевими адміністрація8
ми, причетними міністерствами та іншими
органами влади щодо компенсації пільго8
вих пасажирських перевезень, встановлен8
ня економічно обґрунтованих тарифів тощо.

Планується перегляд підходів до оплати
праці провідників, запровадження безконтак8
тних карток для оплати проїзду пасажирами,
заміна касових апаратів. Департамент задово8
лений  результатами пілотного проекту щодо
роботи провідників8касирів із залученням
працівників відомчої охорони і відеорегістра8
цією продажу квитків у вагонах: значно зросла
виручка, підвищилася дисципліна провідників
і пасажирів, стверджують у департаменті.

Під час засідання профсекції йшлося також
про те, що докладну відповідь на пропозиції
учасників заходу департамент приміських па8
сажирських перевезень надасть після отриман8
ня ПАТ «Укрзалізниця» ухваленого протоколу.

Інф. «ВІСНИКА»

С
ИТУАЦИЯ с организацией и
оплатой труда работников

поездных бригад пассажирских
вагонных депо Одесса8Главная
и Николаев, Шевченковского
вагонного участка с момента
предыдущего рассмотрения
президиумом Одесского дор8
профсожа существенно не улуч8
шилась. К такому выводу при8
шли члены президиума на оче8
редном заседании, ознакомив8
шись с результатами проверок и
выслушав информацию началь8
ников подразделений.

Впрочем, отдельные вопро8
сы, на которые президиум ранее
обращал внимание, решены по8
ложительно.

Так, в пассажирских вагонных
депо Одесса8Главная и Никола8
ев внесены необходимые до8
полнения в Правила внутренне8
го трудового распорядка.

В пассажирском вагонном де8
по Одесса8Главная режим рабо8
ты женщин, занимающих долж8
ности «осмотрщик вагонов» с
388часовой рабочей неделей,
приведен в соответствие с нор8
мой п. 3.6 дорожного колдого8
вора. В связи с этим им с 1 июля
2016 года производится выплата
заработной платы с начислени8
ем премии за основные резуль8
таты хозяйственной деятельнос8
ти, доплат и надбавок за недо8
работанные до месячной нормы
часы.

Внесены соответствующие из8
менения и дополнения в колдо8
говор Шевченковского вагонно8
го участка. Устранена задолжен8
ность по предоставлению еже8
годных отпусков шести работ8
никам.

По всем проверенным под8
разделениям по требованию
дорпрофсожа 30 работникам
было доплачено 18,8 тыс. грн.

Но многие нарушения и заме8
чания так и не были устранены в
отведенный срок.

Так, в подразделениях отсут8
ствовали протоколы совещаний

при руководителях по выполне8
нию предыдущего постановле8
ния президиума, не издавались
соответствующие приказы, в
частности – по доначислению
заработной платы железнодо8
рожникам.

По8прежнему для членов по8
ездных бригад применяется
суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом
«квартал» при отсутствии отрас8
левого и дорожного положе8
ний, регламентирующих поря8
док и условия организации и
оплаты труда.

В подразделениях не учиты8
вается расчетная нормативная
численность членов поездных
бригад при планировании фон8
да оплаты труда и определении
необходимого контингента ис8
ходя из объемов выполняемых
работ. При этом нехватка про8
водников приводит к система8
тическим нарушениям нормати8
вов обслуживания вагонов в пу8
ти следования и, соответствен8
но, – режима труда и отдыха.

Персонал вагонов8рестора8
нов пассажирского депо Одес8
са8Главная продолжает рабо8
тать по сдельно8бригадной
форме оплаты труда. И так на8
зываемые «сдельные» расцен8
ки каждый месяц уменьшают8
ся или увеличиваются в зави8
симости от изменений показа8
телей товарооборота – с це8
лью начисления одинакового
размера заработной платы,
что является грубейшим нару8
шением трудового законода8
тельства.

Не устранены нарушения и
замечания при исчислении
среднего заработка, надбавки
за выслугу лет, оплате труда ква8
лифицированных работников и
специалистов, привлекаемых
без освобождения от их основ8
ной работы для производствен8
ного обучения при подготовке,
переподготовке, освоении
смежных профессий и повыше8

нии квалификации, а также для
руководства практикой студен8
тов учебных заведений, и т. д.

Следует отметить, что ни пас8
сажирская, ни другие причаст8
ные службы не оказывали под8
разделениям помощи в реше8
нии вопросов, находящихся в их
ведении.

Президиум дорожного коми8
тета профсоюза предложил ру8
ководителям вагонных депо и
вагонного участка в
полном объеме вы8
полнить предыду8
щее постановление:
устранить наруше8
ния в организации и
оплате труда, обес8
печить выплату всех
доплат, надбавок,
премии за основные
результаты хозяйст8
венной деятельности
и других доначисле8
ний всем работни8
кам.

Рекомендовано в
кратчайшие сроки
проверить досто8
верность отражения
фактической про8
должительности ра8
бочей смены (поезд8
ки) и фактической
загрузки членов по8
ездных бригад в
маршрутных листах,
сменных работни8
ков депо и вагонно8
го участка в табелях
учета рабочего вре8
мени и других учет8
ных документах, а
также произвести
оплату переработан8
ных часов. А во из8
бежание нарушений
в дальнейшем пред8
ложено провести
обучение руководи8
телей и специалис8
тов, ответственных
за организацию и
оплату труда, преду8

предив всех причастных о пер8
сональной ответственности.

К вопросу выполнения своих
решений по данной теме прези8
диум Одесского дорпрофсожа
планирует вернуться уже в ны8
нешнем августе.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом

социально8экономических
отношений 

Одесского дорпрофсожа

Фахове обговорення 
нагальних проблем
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К
ОНОТОПСЬКИЙ терком
профспілки оголосив кон8

курс для дітей наших спілчан,
присвячений Дню профспілки
залізничників і транспортних бу8
дівельників України, що тради8
ційно відзначатиметься у першу
неділю серпня.

Ми запропонували всім ба8
жаючим замислитися над тим,
чим вони можуть здивувати
Європу, адже гасло конкурсу –
«Хай весь світ здивують нині ді8
ти нашої країни!».

Для участі у цьому цікавому
творчому заході прийматимуться
фото, розповіді про себе та свої
здібності, батьків або родичів.

Запросили дітлахів поділити8
ся, у які країни вони мріють по8
їхати і чому, та розповісти про
мальовничі куточки рідної краї8
ни, в яких вони уже встигли по8
бувати.

Тем для творчості вдосталь,
тож творімо та мріймо!

ПРЕС"ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки

До свята профспілки

БУДНІ ПЕРВИНОК
Гострі 
проблеми
вирішуються
Н

А ЗАСІДАННІ профкому Хутір8Ми8
хайлівської дистанції колії регіо8

нальної філії «Південно8Західна заліз8
ниця» за участі керівництва виробничо8
го підрозділу всебічно обговорено ви8
конання зауважень і пропозицій, ви8
словлених делегатами конференції тру8
дового колективу за підсумками реалі8
зації зобов’язань колдоговору за мину8
лий рік.

Йшлося також про вирішення проб8
леми із забезпеченням молоком колій8
ників, які працюють у шкідливих умо8
вах.

Ухвалено, зокрема, постанови щодо
ліквідації до 1 липня заборгованості із
забезпечення молоком працівників, які
працюють у шкідливих умовах, та про8
ведення до 15 серпня п. р. ремонту сау8
ни в мехмайстерні.

Начальнику дистанції запропоновано
забезпечити у повному обсязі робітни8
ків околодків і цехів якісними лопатами,
ломами, косами, а також засобами ін8
дивідуального захисту.

Решта питань, розглянутих під час за8
сідання профкому, стосувалися надання
дозволу на залучення до роботи у вихід8
ні дні, виділення путівок на літній відпо8
чинок, здійснення грошових виплат
спілчанам тощо.

Марина ДЕМЧЕНКО,
голова профорганізації 

Хутір8Михайлівської дистанції колії

Закінчення. Початок на 1"й стор.
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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

З
АСІДАННЯ методологічної ради
профспілки з питань бухгал8

терського обліку та фінансової звіт8
ності проведено 21 червня п. р.

У заході взяли участь головний
бухгалтер – завідувач фінансово8
го відділу Ради профспілки С.Про8
коф’єва, її заступник О.Юрченко,
голова Ревізійної комісії проф8
спілки, головний бухгалтер Хар8
ківського теркому Л.Смоляк, го8
ловні бухгалтери дорожніх комі8
тетів профспілки або їхні заступ8
ники.

На початку засідання з членами
методологічної ради зустрівся Голо8
ва профспілки В.Бубняк, який обго8
ворив з колегами актуальні питання
фінансової політики профспілки на
тлі змін у податковому законодавст8
ві, реформування залізничної галузі
та структурних перетворень у проф8
спілці.

Під час подальшої роботи роз8

глянуто низку проектів документів,
які регламентують фінансову робо8
ту в профспілці.

Також на засідання методологіч8
ної ради було запрошено предс8
тавників ПАТ «Укрзалізниця»: ди8
ректора департаменту бухгал8
терського, податкового обліку,
звітності та методології О.Клочок,
першого заступника директора де8
партаменту економіки, планування
та бюджетування Т.Стеценко, за8
ступника директора департаменту
управління персоналом та соціаль8
ної політики О.Баркову і начальни8
ка управління соціальної політики
цього департаменту О.Слуговіна.
Спільно з ними було обговорено
механізм фінансування регіональ8
них та новостворених філій, зокре8
ма, спрямування коштів на оздо8
ровлення спілчан та їхніх дітей, від8
рахування профорганізаціям на
культурно8масову, фізкультурно8

спортивну роботу та оздоровлен8
ня, відшкодування витрат на за8
безпечення пільг і гарантій штат8
ним профпрацівникам згідно з ко8
лективними договорами.

Також ішлося про надання пра8
цівникам усіх філій ПАТ «Укрзаліз8
ниця» путівок до галузевих оздо8
ровниць регіональних філій, готов8

ність ПАТ до проведення взаємо8
розрахунків між філіями з ураху8
ванням терміновості отримання
коштів оздоровницями для органі8
зації харчування відпочивальників
тощо.

За підсумками засідання ухвале8
но протокол.

Інф. «ВІСНИКА»

Радяться профспілкові фінансисти

З
А ІНІЦІАТИВИ Ради профспілки та на виконан8
ня спільного роз’яснення від 4.01.2017 р., № Ц8

4/6–29/2–17 р. щодо забезпечення виконання і
фінансування у повному обсязі Галузевої угоди та
норм діючих колективних договорів залізниць,
підприємств, організацій, структурних підрозділів,
зокрема в частині безоплатного перевезення дітей
залізничників для організованого проїзду до дитя8
чих оздоровчих закладів за путівками профспіл8
кових органів, правлінням ПАТ «Укрзалізниця»
(протокол від 14.06.2017 р., № Ц857/60) було по8
годжено надання таких послуг на літній оздоров8
чий період 2017 року.

Додатково телеграмою від 19.06.2017 р.,
№ ЦЦЛ – 14/528 було надано роз’яснення керів8
никам регіональних філій (філій) та філії «Паса8
жирська компанія» щодо джерел фінансування
таких послуг (в т. ч. резервування місць, надання
комплектів постільної білизни та чайної продук8
ції), а також передбачено всебічне сприяння
профспілковим органам усіх рівнів у забезпечен8
ні літнього оздоровлення дітей працівників Това8
риства.

Від номера
до номера•

Щодо безкоштовного
проїзду дітей 
залізничників 

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2017

У
ЧЕРГОВОМУ заході з актуальної те8
матики, проведеному у будинку на8

уки і техніки локомотивного депо, взяли
участь працівники виробничих під8
розділів Синельниківського залізничного
вузла.

З корисною інформацією вони мали
можливість отримати також і кваліфікова8
ні та вичерпні відповіді на запитання, що
їх найбільше сьогодні цікавлять, – щодо
виплати «138ї» зарплати, оплати за роботу
у вихідні і святкові дні та виконання
обов’язків тимчасово відсутнього праців8
ника, виплати надбавки за профмайстер8
ність, порядку підвищення розрядів, вне8
сення змін у Правила внутрішнього трудо8
вого розпорядку, якості спецодягу тощо.

З учасниками заходу спілкувалися за8
ступник голови дорожньої профорганіза8
ції А.Лейко, головний правовий інспектор
праці Ради профспілки на Придніпровсь8
кій залізниці Н.Романенко, провідний спе8
ціаліст дорпрофсожу С.Аврамова, керів8
ники служб регіональної філії: охорони
праці – С.Савченко та кадрової і соціаль8
ної політики О.Савченко, провідний інже8
нер служби організації праці, заробітної
плати і структур управління Н.Храмченко8
ва.

Згодом буде надано також відповіді на
запитання, які потребують додаткового
розгляду.

ПРЕС"ЦЕНТР дорпрофсожу 
Придніпровської залізниці

«День 
трудового права» 

Л
ІТО У РОЗПАЛІ, і для профоргані8
зацій це без перебільшення «га8

ряча пора», адже на високому рівні
необхідно провести дитяче оздоров8
лення.

Жмеринські «Дубки» вже прийняли
перших відвідувачів, зміна триватиме з
16 червня до 6 липня. Дві наступні та8
кож будуть по 21 дню – з 8 по 28 липня
і з 1 по 21 серпня.

Загалом за літній період тут заплано8
вано оздоровити 550 школярів.

Для членів нашої профспілки бать8
ківський внесок становитиме 10 %, а
діти учасників АТО, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастро8
фи, батьки яких втратили працездат8
ність внаслідок професійного захво8
рювання або нещасного випадку на
виробництві, померли внаслідок рап8
тової смерті на робочому місці, відпо8
чиватимуть в оздоровниці безкоштов8
но.

На жаль, «Укрзалізниця» не в змозі
профінансувати оздоровницю у пов8
ному обсязі і, відповідно, дорпроф8
сож Південно8Західної залізниці та
Жмеринський терком профспілки не
мають можливості задовольнити пу8
тівками всіх бажаючих, тому терком
подбав про можливість оздоровлен8
ня дітлахів у інших місцях. Так, вже ні8
жаться на пляжі у Коблевому 50 дітей
наших працівників, ще стільки ж готу8
ються відправитися на Херсонщину в
дитячий оздоровчий заклад «Прибе8
режний» у Лазурному.

Для їх проїзду теркомом організова8
но додаткові причіпні вагони та супро8
від профпрацівниками і головами пер8
винок.

Сергій ШИНКАР,
заступник голови Жмеринської
територіальної профорганізації

Привіт, канікули:)

12–13 червня головний технічний інспектор праці
Ради профспілки В.Дорошенко вивчав стан додер8
жання зобов’язань з охорони праці за колдогово8
ром у Київському відділенні філії «Центр транс8
портного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська заліз8
ниця».
12–13 червня головний правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Бєльченко вивчав стан дотри8
мання законодавства про працю в Одеському від8
діленні філії «Центр транспортного сервісу «Ліски».
14 червня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь
у засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця».
14–15 червня головні правовий і технічний  інспек8
тори праці Ради профспілки М.Бєльченко та В.До8
рошенко вивчали стан додержання законодавства
про працю та зобов’язань з охорони праці за кол8
договором у Дніпровському відділенні філії «Центр
транспортного сервісу «Ліски».
15 червня Рада профспілки провела засідання
профсекції працівників господарства приміських
пасажирських перевезень (стор. 1—2).
15 червня провідний фахівець відділу соціально8
трудових відносин і побутової роботи А.Єрмолен8
ко вивчав питання надання матеріальної допомо8
ги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіоне8
рам ПАТ «Укрзалізниця» та членам їхніх сімей і
проїзду залізничників у службових та особистих
потребах – у регіональній філії «Одеська заліз8
ниця», а 20–21 червня – у регіональній філії «Пів8
денна залізниця» та філії «Панютинський вагоно8
ремонтний завод».
20–22 червня відбулось засідання координаційної
ради голів первинних профорганізацій промисло8
вих підприємств залізничної галузі.
21 червня перший заступник Голови профспілки
О.Мушенок взяв участь у засіданні правління ПАТ
«Укрзалізниця».
21 червня проведено засідання методологічної ра8
ди з питань бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в профспілці (стор. 3).
22 червня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь
у засіданнях президій дорожніх комітетів профспіл8
ки Львівської залізниці та регіональної філії
«Львівська залізниця», також проведено зустріч з
головами цих профорганізацій.

Індекс споживчих цін у травні 2017 року — 101,3 %.
Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня

2017 року становить 3200 грн.
Інформацію підготовлено за даними  управлін8

ня статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 5420,4 5059,0
Львівська 8094,6 7002,1
Одеська 8391,3 7142,5
Південна 7820,9 6893,5
Південно8Західна 7 7 7 1 , 3 6988,6
Придніпровська 7840,7 6955,4
По регіональних філіях 7580,6 6701,0

Залізниця З початку
2017 рокуТравень

Ф
от

о 
О

ле
н

и
 Р

О
М

А
Н

О
В

О
Ї

Під час розмови зі спілчанами головного правового інспектора праці
Н.РОМАНЕНКО

ФФооттоо  ннааддаанноо  ддооррппррооффссоожжеемм  ППррииддннііппррооввссььккооїї  ззааллііззнниицціі

Запитань було багато…

П
О8СПРАВЖНЬОМУвідчути літо
можна лише занурившись у

відпочинок і забувши про справи.
Таку можливість залізничникам
пропонують галузеві оздоровчі
заклади, які вже відкрили свої
двері шановним гостям.

Звісно, найбільшу популяр8
ність влітку мають південні на8
прямки.

Так, для залізничників При8
дніпровської оздоровчий сезон
2017 року розпочався з доброї
новини – для членів профспілки
значно зменшено вартість путі8
вок. 

Для тих, хто хоче вирватись на
море, але не має можливості відпочива8
ти довго, пансіонат «Прибій» запропо8
нував нововведення – путівки триваліс8
тю сім днів.

А для того, щоб якнайбільше дітей за8
лізничників провели канікули з корис8
тю, з ініціативи президії Запорізького
теркому профспілки в дитячому оздо8
ровчому закладі «Сокіл» в цьому році
буде проведено чотири зміни. Адже са8
мостійно організувати повноцінний від8
починок для дитини може не кожен, а
тут для школярів – і море, і повноцінне
харчування, і цікаве дозвілля.

Останній штрих у підготовку табору
внесено на початку червня: проведено
триденний суботник з прибирання пля8
жу, території та приміщень. Особливу увагу приді8
лили приведенню в належний стан пляжу, їдальні,
яка потребувала цього після заміни підлоги, кахлю та
вікон, а також поливу сотні посаджених у цьому ро8
ці дерев. У заході взяли участь голови первинок і
працівники апарату теркому на чолі з головою тери8
торіальної профорганізації О.Семерунем.

А вже 20 червня профлідер вітав маленьких гос8
тей «Сокола»: на першу зміну приїхали 450 школя8
рів з Дніпропетровського, Криворізького і Запорізь8
кого регіонів. Оздоровниця вмить наповнилася ди8
тячим сміхом і гомоном, радістю від нових знай8
омств і зустрічей зі старими друзями.

Двері в літо 
відкрито!

Попереду у малечі – 
ще багато днів відпочинку,

і стільки всього треба встигнути…

Фото ААннддррііяя  ХХИИЖЖННЬЬООГГОО

Наталія ФІЛОБОК, правовий інспектор праці Ради профспілки на Придніпровській залізниці
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М
ОЛОДІЖНА РАДА Конотопської те8
риторіальної профорганізації про8

вела виїзний семінар у дитячому оздо8
ровчому таборі «Зорька». Більшість мо8
лодих активістів колись відпочивали тут, і
в кожного залишилися приємні спогади
про літні канікули. Тож коли ми дізналися
про необхідність допомогти навести лад
в одному із корпусів, погодились із вели8
ким задоволенням. Працювали ми ста8
ранно і встигли чимало зробити, а до то8
го ж ближче познайомитися і потовари8
шувати.

По закінченні було проведено семінар,
у ході якого обговорили виконану роботу
в первинках, посилення ролі молоді в
громадській діяльності, намітили плани
на майбутнє.

Алла ЦАРЮК, електромеханік 
Конотопської дистанції 
сигналізації та зв’язку, 

голова молодіжної ради 
територіальної профорганізації

ДО  ТЕМИ
16 червня оздоровниця «Зорька» зу8
стріла перших відпочивальників
добре підготовленою. Дітлахи відчу8
ли, що на них тут чекали, тож тепер
вповні насолоджуватимуться відпо8
чинком...

Н
А ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии детской здрав8
ницы «Лесная сказка» Купянской дирекции же8

лезнодорожных перевозок регионального филиа8
ла «Южная железная дорога» среди разнообраз8
ных мероприятий проводилась и выставка членов
Союза художников и мастеров Купянщины. Боль8
шинство членов этой творческой организации –
железнодорожники нашего узла, а ее председа8
тель – известный активист, бригадир стройцеха Ку8
пянск8Южной дистанции пути А.Петренко. К слову,
его персональная выставка совсем недавно состоялась в местном краеведческом
музее. На ней художник8железнодорожник представил свою живопись и более
ста работ из дерева. Впрочем, Андрей Алексеевич – постоянный участник всех
выставок и фестивалей, лауреат различных премий и наград, одна из них – ме8
даль за весомый вклад в развитие города Купянска.

С мастером и его коллегами8художниками постоянно сотрудничает Купянский
терком профсоюза, приглашая с выставками на важные мероприятия…

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный корреспондент «ВІСНИКА». 

До всего есть дело…
«У

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА Криво8
рожской территориальной проф8

организации много забот и немало ини8
циатив. Например, уже давно обратили
внимание на парк перед зданием дирек8
ции: в погожий день там было бы прият8
но прогуляться, провести обеденный пе8
рерыв. Но присесть было негде: старые
бетонные лавочки разрушились… Поэто8
му решили обратиться к народному де8
путату с просьбой помочь исправить си8
туацию. И вот в июне в парке появилось
10 новых лавочек, и некоторые работни8
ки дирекции с удовольствием проводят
часть своего обеденного перерыва на
свежем воздухе.

Конечно, для того, чтобы полностью
облагородить территорию, необходи8
мо сделать еще немало, но ведь начало
положено, и это вдохновляет на новые
дела», – поделилась инженер службы
капитальных вложений регионального
филиала «Приднепровская железная
дорога», председатель молодежного
совета Криворожской территориаль8
ной профорганизации Екатерина
ИЗМАЙЛОВА.

Тренинг. Информационный

Р
ЕБЯТА из молодежного совета Лиманской дорожной
профорганизации оценили свой уровень информиро8

ванности об основных направлениях деятельности профсо8
юза на обучающем тренинге. Для них специалисты отдела
организационной и кадровой работы дорпрофсожа прове8
ли обучение по темам: «Участие членов молодежных сове8
тов в работе первичных профорганизаций», «Информаци8
онная работа в молодежных советах. Значение информа8
ции».

Молодежные лидеры работали в группах, готовили пре8
зентации, обсуждали волнующие их вопросы. Приятным до8
полнением для тех, кто еще не вошел в мобильную корпора8
цию Lifecell, стало вручение стартовых пакетов.

Наш художник «Джерело»

Гуртом — краще
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Про відзначення 758річчя Крас8
нолиманського рейкозварювального
поїзда регіональної філії «Донецька
залізниця» розповів у листі старший
майстер контактно8зварювального
цеху, голова первинки Олексій
РЕВА: «Успішну роботу сьогодні за8
безпечують понад 100 працівників:
зварники, дефектоскопісти, шліфу8
вальники, різальники... Наш колек8
тив весь час підтримує добрі тради8
ції, працює злагоджено і самовідда8
но, саме тому всі планові показники
виконуються на високому рівні. На
урочистостях найкращим працівни8
кам8спілчанам вручено відомчі наго8
роди і відзнаки Лиманської дорож8
ньої профорганізації, вшановано на8
ших поважних ветеранів».

«Школярі гімназії № 1 під час
літніх канікул завітали на екскурсію до
музею трудової та бойової слави за8
лізничників у моторвагонне депо Лю8
ботин регіональної філії «Південна
залізниця». У кабінеті охорони праці
дітлахам одразу було проведено ін8
структаж з безпеки руху на території
депо, продемонстровано відеофільми
про правильну поведінку на колії та
переїздах. А завітавши до музею, ма8
леча уважно слухала розповідь про іс8
торію найстарішого депо України, ге8
роїчні подвиги залізничників у роки
революцій та війни. Вони із захоплен8
ням розглядали друкарські машинки,
а бажаючі – ще й подзвонили у дзвін,
подарований екіпажем теплоходу
«Люботин», – розповіла голова проф8
організації моторвагонного депо Лю8
ботин Нінель КУХАРЧИК.

«Профактив первички Запорож8
ской дистанции пути регионального
филиала «Приднепровская железная
дорога» организовал для детей членов
нашего профсоюза тематический кон8
курс рисунков «Радуга детства». Для
подведения его итогов всех участников

пригласили в «МакДональдз», и по8
скольку ребята очень старались, дип8
ломы и призы получили все! Детки с
ограниченными возможностями тоже
были приглашены в кафе и получили
подарки», – сообщила мастер, предсе8
датель профорганизации Ирина
ВОВЧЕНКО.

До речі, діти наших спілчан із за8
доволенням беруть участь у конкур8
сах малюнка, які з тієї чи іншої нагоди
оголошують первинки. У кожного –
своє бачення і творчий підхід, тому
навіть роботи на одну тему бувають
дуже різноманітними. Наприклад, у
Криворізькій дирекції залізничних пе8
ревезень регіональної філії «Придніп8
ровська залізниця» в свої малюнки на
тему охорони, безпеки і гігієни праці
маленькі учасники віком від 6 до
14 років вклали турботу про здоров’я
батьків. Усі шістнадцять учасників от8
римали корисні заохочувальні пода8
рунки, а їх творчі доробки у фойє ди8
рекції могли побачити всі бажаючі. А
от діти спілчан експлуатаційного ва8
гонного депо Батуринська взяли
участь в оголошеному профкомом
конкурсі на тему «Я люблю Україну».
Патріотичні малюнки вони доповнили
побажаннями здоров’я, миру та доб8
ра, а профком після завершення кон8
курсу надіслав їх нашим захисникам,
які перебувають зараз на сході країни.
Маленькі художники отримали соло8
дощі та набори для малювання, аби
продовжували і далі радувати батьків
своєю творчістю, повідомили голови
первинок: Криворізької дирекції –
Тетяна ДРАШКО і вагонного депо Ба8
туринська – Наталя КОРОВАЙНЮК.

Спілчани локомотивного депо
Смородине продовжують досліджу8
вати цікаві куточки нашої країни і ді8
ляться враженнями з читачами:
«Профком організував чергову захоп8
ливу поїздку на Полтавщину. Розпо8
чали ми з відвідування музею гончар8
ства в Опішні, побували в музейному
комплексі Полтавської битви, а під

час оглядової екскурсії по місту по8
знайомилися з багатьма історичними
та культурними пам'ятками. Вразив
неповторним оздобленням Хресто8
воздвиженський жіночий монастир»,
– написав голова первинки Олег
МАР'ЮК. Крім цього, він розповів
про те, як адміністрація і профком
вшановують ветеранів: «Нещодавно
теплими словами привітали з днем
народження голову ради ветеранів
нашого депо О.СОКОЛОВА і вручили
йому подарунок».

Смородинські колійники завдя8
ки профкому відвідали нашу столицю
та парк Межигір’я: «Під час екскурсії
ми побували у Володимирському со8
борі, Печерській лаврі, біля Золотих
Воріт, дізналися багато нового про іс8
торію нашої держави. Приємно було
пройтися по Межигір’ю з прекрасними
скульптурами та величними ландшаф8
тами... Екскурсія завершилась на Май8
дані Незалежності, який вразив кра8
сою будівель, пам’ятників і фонтанів»,
– так описала поїздку голова первин8
ки Смородинської дистанції колії
Лілія СУГАК.

Як завжди, багато листів із пошто8
вої скриньки «ВІСНИКА» присвячено
спортивним подіям. Так, інструктор8ме8
тодист запорізького ДФСК «Локомо8
тив» Леонід СВІДСЬКИЙ написав про
два турніри, що відбулись за підтримки
Запорізького теркому профспілки і
профкомів виробничих підрозділів:
«Борьба за победу в соревнованиях по
шашкам была настолько острой, что по8
бедителя среди 12 команд смогли опре8
делить только при помощи специаль8
ной компьютерной программы, учиты8
вающей дополнительные показатели.
Им стала команда Хортицкой дистан8
ции пути. А вот в открытом шахматном
турнире лидер определился сразу: из
13 команд представители Пологовского
узла завоевали и «золото» (дистанция
сигнализации и связи), и «серебро»
(локомотивное депо), третье место у
вагонников депо Запорожье8Левое».

«Н
АРОДНЫЙ аматорский хор
«Джерело» локомотивного

депо Знаменка принял участие в
международном фестивале «ЕВРО
АРТ ФЕСТ». Организаторы празд8
ника, состоявшегося в Полтаве, ра8
душно нас встретили, воодушевив
на победу, и вручили сертификат
на 3 тыс. грн. для дальнейшего
участия в конкурсах. 

Руководитель хора В.Кулик и
концертмейстер С.Коновалов на8
граждены дипломами. 

Порадовала и обзорная экскур8
сия по городу», – поделилась руко8
водитель художественной само8
деятельности депо Валентина
ПОЛОВКО.

Текст и фото 
Юлии САВОСТЕНОК, ведущего 

специалиста Лиманского дорпрофсожа

ФФооттоо  ааввттоорраа

«Наша первинка всіляко під8
тримує добрі ініціативи, надає до8
помогу в організації та проведенні
спортивних змагань. Нещодавно
колектив виробничої дільниці
провів турнір з міні8футболу, який
запам’ятався позитивними вра8
женнями від спілкування і чудо8
вим настроєм від гри. А ще завдя8
ки профко му наші спілчани побу8
вали з екскурсією на мальовничо8
му Закарпатті. Програма була ду8
же насиченою та цікавою, тож про
неї будемо згадувати ще довго», –
поділилася голова профорганіза8
ції дистанції колії Ворожба Тетя"
на МОЗГОВА.

«У традиційному турнірі з мі8
ні8футболу, що проходив у київсь8
кому фізкультурно8спортивному
клубі «Локомотив», наші футболіс8
ти беруть участь уже чотири роки
поспіль. В їх активі два третіх місця
і одне друге, а цього року, нарешті,
в яскравій, але напруженій бороть8
бі – перемога. Особливо відзна8
чився С.Власенко – йому було вру8
чено кубок кращого гравця турні8
ру», – дізналися з листа директора
будинку науки і техніки Конотопсь8
кої дирекції залізничних переве8
зень Павла БАРЛАДЯНА.

Фото надано молодіжною радою
Конотопського теркому


