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ДДДД Хроніка подій

28 листопада завідувач відділу
організаційної і кадрової робо(
ти О.Гнатюк, головний техніч(
ний інспектор праці В.Доро(
шенко та правовий інспектор
праці М.Абрамова взяли участь
та виступили на семінарі для
активу об’єднаної профоргані(
зації Київського метрополітену
(стор. 2).

28 листопада завідувач відді(
лу соціально(трудових відно(
син та побутової роботи
Я.Мальський взяв участь у за(
сіданнях комісій ПАТ «Укрза(
лізниця» з соціальної підтрим(
ки: щодо надання матеріаль(
ної допомоги на медичні та ін(
ші цілі працівникам, пенсіоне(
рам і членам їхніх сімей та ви(
рішення житлових питань пра(
цівників.

30 листопада Голова проф(
спілки В.Бубняк взяв участь у
нараді під головуванням пер(
шого Віце(прем’єр(міністра –
міністра економрозвитку і тор(
гівлі України С.Кубіва з питань
підготовки проекту Закону «Про
Державний бюджет України на
2018 рік» (стор. 1).

30 листопада Голова проф(
спілки В.Бубняк та його перший
заступник О.Мушенок взяли
участь у зустрічі з в. о. Голови
правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцовим.

30 листопада перший заступ(
ник Голови профспілки О.Му(
шенок і завідувач відділу соці(
ально(трудових відносин і по(
бутової роботи Я.Мальський
взяли участь у консультативній
нараді з приводу профспілкової
позиції щодо законопроекту
«Про колективні угоди і догово(
ри». 

30 листопада перший за(
ступник Голови профспілки
О.Мушенок і завідувач відділу
соціально(трудових відносин
і побутової роботи Я.Мальсь(
кий взяли участь у засіданні
Центральної ради та позачер(
говому з’їзді фізкультурно(
спортивного товариства
«Україна».

1 і 8 грудня завідувач відділу
соціально(трудових відносин і
побутової роботи Я.Мальсь(
кий взяв участь в узгоджу(
вальній тристоронній нараді з
приводу профспілкової пози(
ції щодо законопроекту «Про
колективні угоди і договори»,
а 4 грудня – у розширеному
засіданні тристоронньої кон(
сультативної ради проекту
МОП «Скорочення стигми та
дискримінації, пов’язаної з
ВІЛ, задля захисту працюю(
чих».

4 грудня у форматі веб(кон(
ференції відбулося позачерго(
ве засідання президії Ради
профспілки.

5 грудня проведено інформа(
ційний день для профактиву
(стор. 1).

5 грудня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор(
ганізації праці і зарплати О.Бу(
лавін взяла участь у засіданні
робочої групи від профспілко(
вої сторони щодо опрацювання
розділу «Оплата праці» Гене(
ральної угоди на 2018–2020
роки.

11 грудня у рамках соціально(
го діалогу відбулась зустріч Го(
лови профспілки В.Бубняка та
очільника «Укрзалізниці»
Є.Кравцова. Досягнуто домов(
леності про надання Раді
профспілки проекту Положен(
ня про оплату праці працівни(
ків ПАТ.

Важлива нарада
П

ІД ГОЛОВУВАННЯМ першого Віце(прем’єр(мініст(
ра – міністра економрозвитку і торгівлі України

С.Кубіва 30 листопада п. р. пройшла нарада з питань
підготовки проекту Закону «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» до другого читання.

Від профспілкової сторони були присутні Голова
СПО профоб’єднань, Голова ФПУ Г.Осовий та лідери
галузевих профспілок.

У своєму виступі Голова профспілки В.Бубняк наго(
лосив на відсутності упродовж багатьох років держав(
ної підтримки залізничного транспорту. Та й у зазначе(
ному законопроекті її також не заплановано. Таке спо(
живацьке ставлення до галузі призвело не лише до
критичного зносу рухомого складу, а й до масового
звільнення працівників через низьку заробітну плату.
Тому лідер нашої профспілки наполягав на тому, щоб у

законопроекті про держбюджет на наступний рік були
нарешті передбачені кошти на виконання ст. 10 Закону
України «Про залізничний транспорт», та окремим
рядком – кошти на відшкодування ПАТ «Укрзалізниця»
витрат на перевезення пільгових категорій громадян за
зобов’язаннями держави. 

Крім того, було запропоновано переглянути пода(
ток на землю, що сплачують залізниці, який зріс в ра(
зи за останні роки, та виключити з вартості дизпали(
ва, що використовується на залізничному транспор(
ті, сплату акцизного збору, який іде на ремонт авто(
шляхів.

С.Кубів дав доручення Мінінфраструктури провести
зустріч з цих питань з причетними за участі представни(
ків профспілки.

Відділ інформації Ради профспілки

Щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів залізничників
П

РОТЯГОМ ОСТАННЬОГО ЧАСУ, про
що офіційно повідомлялось на сайті

профспілки та у «ВІСНИКУ», тривали
вкрай напружені переговори з керівниц(
твом ПАТ «Укрзалізниця» щодо вико(
нання першого і головного пункту
Меморандуму від 31 жовтня п. р., а зго(

дом – вимоги учасників засідання Ради
профспілки 23 листопада з вирішення
найгострішої на сьогодні соціально(еко(
номічної проблеми – негайного підви(
щення тарифних ставок і посадових
окладів працівників галузі.

У день здачі номера газети до друку

(12 грудня) Рада профспілки отримала
від Товариства проект Положення про
оплату праці працівників ПАТ, і фахівці
його аналізують. Цей документ буде
розглянуто 14 грудня 2017 року на поза(
черговому засіданні президії Ради проф(
спілки.

Для запобігання різного роду чуткам
інформуємо: 

офіційні повідомлення оперативно
розміщуються у стрічці новин сайта
профспілки (www.zalp.org.ua).

Відділ інформації 
Ради профспілки

Інформаційний день для профактиву
П

ІД  ЧАС ЧЕРГОВОГО щомісячно(
го інформаційного дня для го(

лів первинок прямого підпорядку(
вання Раді профспілки, що відбувся
5 грудня п. р., перший заступник
Голови профспілки О.Мушенок по(
відомив, що на позачерговому засі(
данні президії Ради профспілки
4 грудня з розгляду питання щодо
підвищення годинних тарифних
ставок і посадових окладів заліз(
ничникам ухвалено рішення: вима(
гати від керівництва ПАТ «Укрзаліз(
ниця» до 8 грудня п. р. надати офі(
ційну відповідь на звернення Ради
профспілки від 23 листопада
2017 року та у разі ненадання до за(
значеної дати відповіді – визначи(
тись щодо подальших дій.

Інформацію доповнила завіду(
вач відділу економічної роботи, ор(
ганізації праці і зарплати С.Анісімо(
ва. Вона повідомила про хід пере(
говорів, які разом з підвищенням
годинних тарифних ставок і поса(
дових окладів залізничникам пе(
редбачали і перегляд чинного нака(
зу «Укрзалізниці» від 24.03.2011 р.,
№ 098(Ц, яким затверджено Поло(
ження про умови оплати праці пра(
цівників залізничного транспорту.
Після структурних змін в «Укрзаліз(
ниці» ця необхідність постала гост(
ро, це розуміють і представники ад(
міністрації. Проте, на жаль, саме з
їх сторони робота гальмується.
Водночас введення нового По(
ложення про оплату праці, яке,
без сумніву, вкрай необхідне для

галузі, потребує ретельного опра(
цювання.

С.Анісімова підкреслила також,
що суму добових при відрядженні у
межах України встановлено у роз(
мірі 150 грн. саме з 1 жовтня п. р.
Відповідне рішення на вимогу Ра(
ди профспілки ухвалено правлін(
ням ПАТ «Укрзалізниця» і 29 листо(
пада направлено до регіональ(
них філій і філій телеграмою
№ Ц(6–25/3349–17. Також вона
нагадала профактивістам, що у
зв’язку з введенням 25 грудня ви(
хідного дня необхідно переглянути
річну і місячну норму робочого часу
у виробничих підрозділах.

Про інші питання профспілко(
вої діяльності доповіли фахівці
Ради. 

Так, правовий інспектор праці
М.Абрамова повідомила про зміну
банку(зберігача Професійного не(
державного пенсійного фонду
«Магістраль» і, відповідно, реквізи(
тів Фонду (стор. 1), а також розпо(
віла про зміни у пенсійному законо(

давстві. Головний технічний інспек(
тор праці В.Дорошенко поінформу(
вав про стан виробничого травма(
тизму у галузі, план роботи техніч(
ної інспекції на наступний рік, стра(
хування спілчан від нещасних ви(
падків на виробництві і випадків
природної смерті. Завідувач фінан(
сового відділу С.Прокоф’єва зупи(
нилась на необхідності введення
нової облікової політики в проф(
спілці, завідувач відділу організа(
ційної і кадрової роботи О.Гнатюк
розповів про планування роботи
профорганів і звітну кампанію у
2018 році (стор. 2), запровадження
електронного профквитка, завіду(
вач відділу інформації О.Артем’єва –
про поточні питання інформаційної
роботи, зокрема завершальний
етап передплатної кампанії на
профспілкову газету на 2018 рік та
продовження конкурсу мотивацій(
них відеороликів за актуальними
напрямками профспілкової діяль(
ності (стор. 2).

Інф. «ВІСНИКА»

За результатами перевірок правових інспекторів
праці Ради профспілки у дорожній профорганізації
Південно(Західної залізниці у 102 виробничих під(
розділах за 9 місяців п. р. виявлено 1569 порушень
трудового законодавства, складено 87 актів і внесе(
но 100 подань роботодавцям для їх усунення, з них
80 виконано у повному обсязі.

При цьому поновлено на роботі чотирьох неза(
конно звільнених працівників, скасовано 45 непра(
вомірних наказів про притягнення до відповідаль(
ності.

Всього залізничникам повернуто незаконно утри(
маних або недоплачених коштів на суму 3,6 млн грн.

Захищено трудові права 4710 спілчан, яким наді(
слано 419 іменних повідомлень.

На особистому прийомі правовими інспекторами
праці надано 2319 юридичних консультацій і розгля(
нуто 36 письмових звернень.

Проведено 34 «Дні трудового права».
Володимир ВОРОПАЄВ,

головний правовий інспектор праці 
Ради профспілки у дорожній профорганізації

Південно(Західної залізниці

У результаті 111 перевірок дотримання трудово(
го законодавства, норм Галузевої угоди і колектив(
них договорів правовими інспекторами праці Ради
профспілки в Одеській дорожній профорганізації
виявлено 963 порушення, за якими складено 102 ак(
ти і внесено роботодавцям 107 подань. Повністю ви(
конано 94 подання, при цьому поновлено на роботі
одного незаконно звільненого працівника, якому
виплачено 7,6 тис. грн. заробітної плати за час виму(
шеного прогулу. Загалом скасовано 29 наказів про
притягнення працівників до дисциплінарної відпові(
дальності, виданих з порушеннями.

Всього за 9 місяців п. р. спілчанам повернуто
553 тис. грн. недоплачених або незаконно утрима(
них коштів. За цей період відстояно трудові праві
1619 працівників, про що надіслано 1032 персональ(
них повідомлення.

Надано 1107 юридичних консультацій та розгляну(
то 60 письмових звернень спілчан.

Наталія РАКОВИЧ, головний 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

Незважаючи на важку ситуацію в регіоні, протя(
гом 9 місяців 2017 року правові інспектори праці Ра(
ди профспілки в Лиманській профорганізації відві(
дали з перевірками 29 підприємств, установ і органі(
зацій. Виявлено 307 порушень трудового законо(
давства, вимог Галузевої угоди і колдоговорів. За
результатами перевірок складено один акт і внесено
37 подань роботодавцям. У повному обсязі викона(
но 33 подання, зокрема скасовано 18 неправомір(
них наказів про притягнення працівників до дисцип(
лінарної відповідальності. Притягнуто до відпові(
дальності одну посадову особу.

Загалом захищено трудові права 790 працівників,
одного з них – в суді, про що спілчанам спрямовано
236 персональних повідомлень. Повернуто неза(
конно утриманих або недоплачених майже 268 тис.
грн. Зокрема, 428 працівникам за роботу понад
встановлену норму доплачено понад 36,5 тис. грн.

Юридичні консультації на особистому прийомі
отримали 368 спілчан, частина – під час проведення
шести «Днів трудового права», розглянуто також
39 письмових звернень.

Галина КАЙДАШ, головний 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

в Лиманській дорожній профорганізації

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Стор. 2

Повідомляємо про зміну зберігача Професійно<
го недержавного пенсійного фонду «Магіст<
раль».

Р
АДОЮ ПНПФ укладено договір про обслуговуван(
ня пенсійного фонду іншим зберігачем – ПАТ

«УкрСиббанк», що здійснює діяльність зі зберігання
активів пенсійних фондів на підставі ліцензії
АЕ № 286558, виданої Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 8.10.2013 р.

Місцезнаходження банку: 
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.
МФО   351005,  Код ЄДРПОУ 09807750

Змінено банківські реквізити Професійного не(
державного пенсійного фонду «Магістраль». Рек(
візити для поповнення пенсійних рахунків зміню(
ються з 1 грудня 2017 року.

Отримувач: ПНПФ «Магістраль», Код ЄДРПОУ
34832684.
Банк отримувача: АТ «УкрСиббанк»,  МФО  351005
Поточний рахунок  26507642264922.
Всі довідки можна отримати за місцезнаходженням
адміністратора Фонду: м. Київ, вул. Фрунзе, 40
Тел. (044) 537–66–57, 537–66–58
e(mail: info@acpo.com.ua

!До уваги вкладників ПНПФ «Магістраль»

Фото Олени РОМАНОВОЇ
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У   ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

П
РЕЗИДІЄЮ Ради профспілки на засіданні 23 листопада п. р.
ухвалено постанову про проведення звітної кампанії в первин(

ках у 2018 році під гаслом «Відпрацьованому часу – гарантова<
ну оплату!».

Профгрупи і цехові профорганізації звітуватимуть у січні–бе<
резні, первинки – у березні–травні наступного року.

Президія рекомендувала на зборах і конференціях проаналізува(
ти діяльність профкомів щодо захисту соціально(економічних інте(
ресів працівників, зміцнення єдності профспілки, роботу молодіж(
них рад та визначити заходи з мотивації профчленства серед моло(

ді з урахуванням виконання Програми підтримки молодих членів
профспілки на 2017–2021 роки.

Дорожні, територіальні й об’єднані комітети профспілки мають
надати необхідну допомогу в підготовці та проведенні звітів проф(
комів, організувати навчальні семінари, інформаційні дні, встано(
вити контроль за їх проведенням.

Узагальнені звіти про підсумки проведення звітної кампанії у
профгрупах, цехових, первинних профорганізаціях, а також кри(
тичні зауваження, висловлені спілчанами, необхідно надіслати до
Ради профспілки до 30 червня 2018(го.

Р
ІШЕННЯМ РАДИ ПРОФСПІЛКИ від 23 листопада п. р. затверджено зміни у
складі деяких профорганів.

Підтверджено повноваження: члена Ради профспілки – голови об’єднаної
профорганізації філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» Вадима Ана(
толійовича КУКСИ; члена комісії з питань організаційно<масової та інфор<
маційної роботи Ради профспілки – провідного спеціаліста з організаційно(
масової та культурно(спортивної роботи Харківського теркому профспілки Ігоря
Миколайовича ЄВСЮКОВА; члена професійної секції працівників господар<
ства автоматики, телемеханіки та зв’язку Ради профспілки – електромеха(
ніка, голови профорганізації Куп’янської дистанції сигналізації та зв’язку Андрія
Георгійовича ШАРШИНА.

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки на засіданні
23 листопада п. р. визнала задовільною

роботу Коростенського теркому профспіл(
ки і профкомів первинок з питань організа(
ційно(кадрової та інформаційної діяльнос(
ті. Вжито заходів щодо усунення недоліків,
згаданих у попередній постанові президії
від 24 вересня 2015 року «Про роботу до(
рожньої профспілкової організації Півден(
но(Західної залізниці з організаційно(кад(
рових питань та інформаційної діяльності».

Зокрема, значно поліпшено якість робо(
ти з інформування спілчан: в окремих пер(
винках оновлено відповідно до Стандарту
інформаційної діяльності профспілки стен(
ди, актуалізовано їх зміст і змінено місця їх
розміщення, вчасно проводиться перед(
плата на газету «Вісник профспілки», двічі
на рік прес(центр теркому здійснює випуск
власного вісника, в повсякденній роботі ак(
тивно використовується веб(сайт проф(

спілки, організовано можливість участі
профорганізацій Коростенського та Жито(
мирського залізничних вузлів у проведенні
веб(конференцій.

У плани роботи і порядок денний засі(
дань профкомів виносяться питання захис(
ту трудових прав та інтересів спілчан, охо(
рони праці, забезпечення залізничників
спецодягом і спецвзуттям, засобами індиві(
дуального захисту, умов праці та виробни(
чого побуту, виконання адміністрацією зо(
бов’язань за колдоговором. Поліпшено ор(
ганізаційну роботу при проведенні конфе(
ренцій і зборів тощо.

Втім, уваги все ще потребують питання ре(
алізації Програми підтримки молодих членів
профспілки, розвитку додаткових мотива(
ційних соціальних проектів, запроваджених
профспілкою, підвищення ефективності ро(
боти профкомів з підготовки, розгляду,
оформлення та здійснення контролю за рі(

шеннями конференцій і засідань. Необхідно
здійснити заходи, пов’язані з можливістю до(
ступу до інтернету всіх голів первинок.

Тож президія Ради профспілки рекомен(
дувала голові територіальної профоргані(
зації А.Жабському посилити роботу у цих
напрямках і вжити необхідних заходів для
її вдосконалення.

«На виконання подань чотирьом працівникам вагонного депо Ки(
їв(Пасажирський доплачено 1,5 тис. грн. за суміщення професій та
проведено виплату майже 21 тис. грн. середнього заробітку за шість
місяців двом працівникам цього виробничого підрозділу, призваним
на строкову військову службу. Взято до обліку і здійснено оплату
всього робочого часу, відпрацьованого у важких і шкідливих умо(
вах, 42 працівникам Київського будівельно(монтажного експлуата(
ційного управління на суму понад 4,6 тис. грн.», – поінформувала
правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профоргані(
зації Південно(Західної залізниці Юлія ШЕВЧЕНКО.

«За наполяганням правового інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації Південно(Західної залізниці Анатолія
Кашперовецького (Козятинський терком) нараховано й оплачено
години надурочної роботи 14 залізничникам Козятинської дирекції
на суму понад 14 тис. грн. та близько 97 тис. грн. 76 працівникам лі(
нійних станцій Славута(1, Попільня і Шепетівка. Виплачено заборго(
ваність щодо безкоштовної видачі молока 28 працівникам вагонно(
го депо Шепетівка на суму 10,5 тис. грн., Козятинської дистанції колії –
майже на 1,7 тис. грн. Переукладено контракти терміном до п’яти
років з 37 працівниками вокзалу станції Козятин, з якими в порушен(
ня наказу «Укрзалізниці» від 4.03.2014 р., № 056(Ц вони укладалися
на термін від одного до трьох років», – повідомив ПРЕС<ЦЕНТР Ко<
зятинського теркому профспілки.

«Після втручання правового інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації Південно(Західної залізниці Василя Горі<
на (Жмеринський терком) спілчанам Вінницької дистанції колії
оплачено роботу в надурочний час за січень–лютий 2017(го та чет(
верний квартал 2016 року на суму більше ніж 20 тис. грн. і 4,6 тис.
грн. – двом працівникам Жмеринської колійної машинної станції за
понаднормову роботу з реконструкції перегону Жмеринка–Ярошен(
ка. Профкому Жмеринської механізованої дистанції навантажу(
вально(розвантажувальних робіт перераховано майже 12 тис. грн.
на культурно(масову і фізкультурну роботу», – сповістив ПРЕС<
ЦЕНТР Жмеринського теркому профспілки.

«Упродовж 9 місяців п. р. правовим інспектором праці Ради проф(
спілки у дорожній профорганізації Південно(Західної залізниці Ва<
лерієм Назарчуком (Коростенський терком) проведено перевірки
у 20 виробничих підрозділах та підприємствах. За їх результатами
повернуто кошти, не виплачені при розрахунку, – понад 10 тис. грн.
електромонтеру Коростенської колійної машинної станції та майже
27 тис. грн. майстру вагонного депо Коростень. Доплачено понад
16 тис. грн. працівникам вагонного депо і територіального управлін(
ня філії «Центр будівельно(монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» за час виконання ними посадових обов’язків тимчасово
відсутніх колег. Скасовано три неправомірні накази про притягнення
деповчан до дисциплінарної відповідальності і повернуто майже
2 тис. грн. премії. Більше ніж трьомстам непрацюючим пенсіонерам
цього депо надано компенсацію витрат за опалення житлових примі(
щень на суму близько 14 тис. грн.», – повідомив ПРЕС<ЦЕНТР Ко<
ростенського теркому профспілки.

«Після внесення подання керівництву Хутір(Михайлівської дистан(
ції колії за результатами проведеної в жовтні перевірки дотримання
законодавства про працю 424 працівникам донараховано і виплачено
231,1 тис. грн. премії за виконання виробничих показників за серпень
п. р. Одному працівнику повернуто понад 1,9 тис. грн. виробничої пре(
мії у зв’язку зі скасуванням наказу про притягнення до дисциплінарної
відповідальності. Проведено перерахунок та коригування частини се(
редньої заробітної плати з урахуванням коефіцієнту: 96,1 тис. грн. –
138 працівникам, які на час підвищення тарифних ставок і посадових
окладів з 1.07.2016 р. перебували у щорічній відпустці. Також з цього
приводу доначислено майже 17,6 тис. грн. 41 працівнику Конотопсько(
го територіального управління філії «Центр будівельно(монтажних ро(
біт та експлуатації будівель і споруд», – повідомила правовий інспек(
тор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південно(За(
хідної залізниці (Конотопський терком) Олена КОЛЯДНА.

«На вимогу правового інспектора праці Ради профспілки в Одесь(
кій дорожній профорганізації Олени Мотузенко (Шевченківський
терком) повернуто майже 6,7 тис. грн. безпідставно невиплаченої
одноразової матеріальної допомоги складачу поїздів і черговому по
станції Ладижин, які після строкової служби повернулися до вироб(
ничих підрозділів. Також здійснено оплату праці спеціалістів, які без
звільнення від основної роботи залучаються до виробничого на(
вчання при підготовці, перепідготовці, стажуванні, підвищенні квалі(
фікації працівників та за керівництво практикою студентів,  на загаль(
ну суму понад 4 тис. грн.», – повідомив ПРЕС<ЦЕНТР Шевченківсь<
кого теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
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На користь ефективності

У
семіна(
рі для

профакти(
ву, який 28
листопада
п. р. провів
об’єднаний
п р о ф к о м
Київського
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тену, взяли
участь за(
в і д у в а ч і
відділів Ради профспілки — охорони праці та
організаційної і кадрової роботи В.Дорошенко
й О.Гнатюк, правовий інспектор праці М.Абра(
мова. 

В інформації фахівців Ради йшлося про по(
рядок надання матеріальної допомоги спілча(
нам у разі нещасного випадку на виробництві
або випадків природної (раптової) смерті, ор(
ганізаційно(кадрову роботу, впровадження
електронних профквитків, зміни в пенсійному
законодавстві тощо. Вони також відповіли на за(
питання учасників заходу.

Президія Ради профспілки на засіданні 23 листопада п. р.
ухвалила рішення продовжити до 31 травня 2018(го

конкурс зі створення мотиваційних відеороликів 
за актуальними напрямками діяльності

Н
А ЗАСЕДАНИИ президиума
Одесского дорпрофсожа

рассмотрен вопрос выполнения
ранее принятого постановления
«О соблюдении трудового зако(
нодательства и выполнении
обязательств коллективного до(
говора дороги в производствен(
ных подразделениях службы
сигнализации и связи».

Было отмечено, что в правила
внутреннего трудового распоряд(
ка внесены соответствующие из(
менения и дополнения, колдого(
воры приведены в соответствие
дорожному, а причастным работ(
никам оплачено время прохожде(
ния обязательного медицинского

осмотра и проведены выплаты за
руководство практикой студентов.

В Одесской дистанции связи
отменен приказ о необходимос(
ти ежегодного прохождения ме(
дицинской комиссии работника(
ми аппарата управления дистан(
ции; в Помошнянской – дона(
числена зарплата за дежурства
на дому и произведена оплата за
время командировки водителю;
в Шевченковской – приняты ме(
ры по недопущению нарушений
Закона Украины «Об отпусках».
Устранен ряд других нарушений,
выявленных в ходе проверок.

ПРЕСС<ЦЕНТР 
Одесского дорпрофсожа

Наразі надійшло вісім відеоробіт, які охоплюють чотири
теми:

«Я і профспілка» (молодіжна рада первинки Слов’янсько(
го коледжу транспортної інфраструктури (СлКТІ) та автори
І.Котов і К.Паріста з первинки Нікопольського моторвагонного
депо);

«Молодь у профспілці» (молодіжні ради Криворізького та
Конотопського теркомів, цехком студентів первинки СлКТІ);

«Охорона праці» (відділ охорони праці дорпрофсожу Пів(
денно(Західної залізниці за участі молодіжної ради дорожньої
профорганізації та автори І.Котов і К.Паріста з первинки Ніко(
польського моторвагонного депо);

«Оздоровлення» (Шевченківський терком, автор Ю.Куреня –
адміністратор ДОТ «Гайдарівець»).

Тривалість більшості надісланих роликів у межах 3–5
хвилин, що є найоптимальнішим варіантом. Найближчим
часом їх буде розміщено на YouTube(каналі профспілки
(www.youtube.com/zalporgua).

На жаль, не надійшло жодного відеоролика з чотирьох інших
запропонованих і передбачених умовами конкурсу тем: «Соці<
альний діалог», «Оплата праці», «Правовий захист»,
«ПНПФ «Магістраль». Проте із продовженням терміну конкур(
су наші активісти, спілчани та всі бажаючі можуть спробувати
свої сили в їх творчому висвітленні. 

Фото 
Олександра ГНАТЮКА

У літопис  профспілки•
За активну роботу щодо захисту трудових прав спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ВОРОШИЛА В’ячеслава Вікторовича – інженера з охорони праці, голову профор(
ганізації Смородинської колійної машинної станції із ремонту земляного полотна;

ЗУБРЕЙ Тетяну Іванівну – заступника голови об’єднаної профорганізації Одесь(
кої дирекції залізничних перевезень;

КОВАЛЬОВА Дмитра Юрійовича – помічника начальника локомотивного депо
Куп’янськ з кадрових питань, члена Куп’янського теркому профспілки;

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
ІЗМАЙЛОВУ Олену Юріївну – сигналіста Харківської дистанції колії, голову моло(

діжної ради первинки;
СТАДНІЧЕНКА Ярослава Андрійовича – майстра локомотивного депо Полтава,

голову молодіжної ради первинки.
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Нарушения устранены

Повідомлення про продовження кон(
курсу публікуватимуться на сторінках
«ВІСНИКА», інтернет(ресурсах профспілки.

ДО  ТЕМИ
Положення про конкурс затверджено  президією Ради
профспілки 27 липня 2017 року.

Вимоги до матеріалів – об'єктивність у відображенні роботи
профорганізацій та якість створеного відеоролику.

До участі у конкурсі запрошуються профорганізації, молодіж(
ні ради всіх рівнів, а також всі бажаючі спілчани. 

Змонтовані відеоролики направляються конкурсантами до
відділу інформації Ради профспілки (visnykprof@gmail.com).

Підсумки конкурсу ухвалюватимуться на засіданні прези(
дії Ради профспілки у липні 2018(го, а заохочення призе(
рів відбудеться у рамках заходів до 15(річчя заснування
Дня профспілки залізничників і транспортних будівельни(
ків України, який щорічно відзначається у першу неділю
серпня.

Переможець і призери нагороджуються дипломами та грошо(
вими преміями: за 1 місце – 6 тис. грн., друге – 4 тис. грн., тре(
тє – 2 тис. грн.

Детальніше – на сайті www.zalp.org.ua

Конкурс мотиваційних 
відеороликів продовжено

Допомога активу

Інф. «ВІСНИКА»
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В
ХОДЕ рассмотрения вопроса о готовнос(
ти к работе в нынешний зимний период

(с отчетом выступил первый заместитель ди(
ректора регионального филиала «Одесская
железная дорога» Р.Мякишев) президиум до(
рожного комитета профсоюза, кроме поло(
жительных моментов, обратил серьезное
внимание на существенные нарушения и не(
дочеты. Недостатки были выявлены во время
проверок технической инспекцией труда и из(
ложены в подробной аналитической справке.

Так, в дирекциях и ряде производственных
подразделений не укомплектован штат работ(
ников по таким основным профессиям, как
составители поездов, дежурные по станции,
дежурные стрелочных постов, регулировщики
скорости движения вагонов, агенты коммер(
ческие, приемщики поездов, монтеры пути и
др. К примеру, только в одной дистанции пу(
ти Одесса(Сортировочная имеется 77 вакан(
сий, а в Одесской общий процент укомплекто(
ванности монтеров пути еще критичней – все(
го 59,1 %. Как говорится, куда уж дальше(то…

Выявлены проблемы по подготовке ко(
тельных, систем отопления, вспомогательно(
го оборудования. Не завершены работы по
реконструкции котельных с переводом на
электроотопление.

Не завершен ремонт некоторых админист(
ративных и производственных зданий (один
из вопиющих негативных примеров – дом
связи на станции Колосовка).

Говорилось и о неудовлетворительном
обеспечении работников спецодеждой, спец(
обувью, другими средствами индивидуаль(
ной защиты. А еще о том, что железнодорож(

ники, занятые на работах во вредных услови(
ях труда, не обеспечены сполна мылом, и да(
же то, которое все(таки получают, вызывает
такой справедливый шквал недовольства!

Комплекс проблем связан также с несоот(
ветствием установленным нормам освещен(
ности рабочих мест составителей поездов,
осмотрщиков и регулировщиков скорости
вагонов; отсутствием угля для отопления
производственных, бытовых помещений и
околотков; оттягиванием проведения работ
по латанию протекающих крыш служебных,
производственных и бытовых зданий, ре(
монта колодцев и обеспечением питьевой
водой работников ряда структурных подраз(
делений Шевченковского узла.

Президиум обязал руководство филиала
до середины декабря т. г. устранить недора(
ботки и проинформировать о выполненной
работе дорпрофсож. Кроме того, указано на
недостаточный общественный контроль со
стороны профкомов, которые не предъявля(
ют должной принципиальности и требова(
тельности к хозяйственным руководителям в
вопросах создания для железнодорожников
нормальных условий труда и быта.

Валентин БОЧКАРЕВ, 
главный технический инспектор труда

Совета профсоюза 
в Одесской дорожной профорганизации

ДО ТЕМИ
За повідомленням технічної інспекції
праці, частину недоліків було оперативно
усунуто.

Щоденні  турботи
П

РОТЯГОМ 2017 року відбулось два засідання ро(
бочої комісії з ведення переговорів, підготовки

змін та доповнень до колективного договору Коно(
топської дистанції сигналізації та зв’язку. За їх ре(
зультатами було внесено низку змін до колдоговору
на користь працівників і пенсіонерів дистанції.

У дистанції в повному обсязі здійснювалась ком(
пенсація за роботу працівникам у вихідний день, від(
новлено оплату за керівництво стажуванням, випла(
чуються доплати за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від основної
роботи тощо.

Втілено низку заходів для покращення умов ви(
робничого побуту.

Профком постійно контролює своєчасне надання
адміністрацією матеріальної допомоги при вступі в
шлюб, народженні дитини, у зв’язку з виходом на
пенсію тощо. З профбюджету надано матеріальної
допомоги на загальну суму 35,5 тис. грн. – працівни(
кам у зв’язку з важкими захворюваннями та операці(
ями, пенсіонерам і залізничникам – учасникам АТО
та іншим.

Цьогоріч спілчанам надано 32 путівки до оздоров(
ниці «Зорька», одну з них, для дитини з багатодітної
родини, повністю безкоштовно. В пансіонатах на уз(
бережжі Чорного та Азовського морів оздоровлено
21 працівника з родинами, у Хмільник надано 10 пу(
тівок, ще по 3 – до Трускавця і Сваляви.

Проводяться різноманітні культмасові заходи,
спілчани із задоволенням беруть участь у спартакіа(
дах із літніх і зимових видів спорту серед цехів ди(
станції та інших змаганнях.

Василь СКОТАР, старший 
електромеханік, голова профорганізації 

Конотопської дистанції сигналізації та зв’язку

У «Вісник» — про актуальне

І
З ЗАПАЛОМ і натхненням члени профкому Олек(
сандрійської дистанції колії регіональної філії

«Одеська залізниця» упродовж майже двох років бе(
руть участь у підготовці і випуску «Інформаційного
вісника» нашої первинки. В кожному його номері
щомісячно друкуються звіти про виконану роботу
профкому, консультації та відповіді на запитання
спілчан, інформація про плани на майбутнє. Таким
чином ми не лише повідомляємо про роботу проф(
кому, а й згуртовуємо його членів, профгрупоргів і
працівників.

Ірина КВАНТАЛІАНІ, інженер, голова первинки
Олександрійської дистанції колії.  ФФооттоо  ааввттоорраа

Роботу розпочато

Для  работников  это  далеко  не  мелочи…

У
ЗАХОДІ взяли участь Голова
профспілки В.Бубняк і завідува(

чі відділів Ради: правової роботи –
М.Бєльченко, організаційної і кад(
рової – О.Гнатюк, фінансової –
С.Прокоф’єва, які поінформували
про нагальні питання профспілкової
діяльності, а також відповіли на за(
питання учасників.

На семінарі обговорено попе(
редні постанови об’єднаного
профкому і низку наказів керівниц(
тва філії. Проаналізовано рішення
первинок виробничих підрозділів,
розглянуто взаємодію об’єднаної
профорганізації з усіма ланками
профспілки.

Також відбулось засідання об’єд(
наного комітету, на якому розгляну(
то питання, які потребують негайно(
го вирішення для забезпечення на(

дання якісних послуг пасажирам і
захисту працівників від неправомір(
них звинувачень. Зокрема, він на(
полягає на необхідності перегляду
норм видачі вугілля для опалення
пасажирських вагонів з урахуван(
ням їх технічного стану, року виго(
товлення, а також якості самого ву(
гілля. Адміністрації запропоновано
створити комісію для визначення
фактичних потреб вугілля та вклю(
чити до її складу представника
профспілки.

Профком чекає також від адмініст(
рації перегляду порядку розгляду
скарг, які надійшли на «гарячу лінію»
«Укрзалізниці», у тому числі, запро(
вадження обов’язкової ідентифікації
пасажирів із зазначенням прізвища,
номерів квитка, поїзда, вагона та
місця для уникнення безпідставних
анонімних звинувачень та захисту
працівників пасажирських бригад
від осіб, які свідомо дискредитують
роботу не лише залізничників, а й
усієї «Пасажирської компанії».

Запропоновано доповнити пере(
лік форменого одягу провідниць
брюками.

Об’єднаний профком взяв на
контроль виконання ухвалених
постанов, які направлено керів(
ництву філії «Пасажирська компа(
нія».

Вадим КУКСА, голова 
профорганізації Полтавської

вагонної дільниці та об’єднаної
профорганізації філії 

«Пасажирська компанія»
Фото ССввііттллааннии  ММООММООТТЕЕННККОО

Гострі виробничі проблеми й організаційні питання профспілкової діяльності розглянуто на семінарі 
для активу об'єднаної профорганізації філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця». 

Члени профкому працюють 
над черговим випуском вісника…

Індекс споживчих цін у жовтні 2017 року — 101,2%,
з початку 2017 року — 111,5%.

Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня
2017 року становить 3200 грн.

Інформацію підготовлено за даними  управлін(
ня статистики «Укрзалізниці» та Держкомстату.

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 8556,5 7668,1

Транспорт у цілому 8220,0 7534,0
Промисловість 8055,0 7410,0

В галузях народного 
господарства 7377,0 6900,0

Жовтень З початку
року

ОХОРОНА  ПРАЦІ

Цікаво й змістовно

З
КОРИСТЮ для всіх пройшов під(
сумковий семінар для активістів

молодіжних рад Конотопської тери(
торіальної та первинних профорга(
нізацій. Ми проаналізували свою ро(
боту (звичайно, були помилки, але є
багато позитивних моментів), по(
дискутували щодо перспективного
плану на наступний рік, обговорили
заходи із впровадження електрон(
них профспілкових квитків та дійш(
ли думки про необхідність у реаліях
сьогодення активізації діяльності з
правового захисту молодих спілчан.

Із задоволенням спільно працю(
вали над виготовленням відеосюже(
ту, заявивши про нашу участь у кон(
курсі мотиваційних роликів, оголо(
шеного Радою профспілки. А в рам(
ках традиційної акції, що прово(
диться щорічно 1 грудня, організува(
ли різноманітні соціальні заходи,
приурочені до Всесвітнього дня бо(
ротьби з ВІЛ/СНІДом.

Алла ЦАРЮК, електромеханік 
Конотопської дистанції сигналізації
та зв’язку, голова молодіжної ради

територіальної профорганізації

Cитуація — незадовільна
П

РЕЗИДІЯ Лиманського дорожнього комітету
профспілки розглянула питання дотримання

трудового законодавства та з охорони праці і вико(
нання колдоговорів у виробничих підрозділах
служби вагонного господарства регіональної філії
«Донецька залізниця».

Перевірки, які передували засіданню, виявили
низку порушень і недоліків. Так, зафіксовано по(
милки при розрахунку середньої заробітної плати,
недоплати передбачених колдоговором  коштів,
внаслідок чого працівники недоотримали належні
їм виплати.

Зокрема, адміністрації вказано на факти непов(
ного обліку та оплати фактично відпрацьованого
часу у вагонному депо Лиман, невиплати праців(
никам матеріальної допомоги при переведенні їх
на роботу в іншу місцевість, порушення в оплаті ча(
су проходження обов’язкового медогляду у неро(
бочий час. Окремій категорії працівників вагонно(
го депо Волноваха не донараховано фіксовану су(
му індексації після підвищення з 1.07.2016 р. та(
рифних ставок і посадових окладів.

В усіх вагонних депо не встановлювалася ди(
ференційована надбавка за високу професійну
майстерність, а в Попаснянському, Волновасько(
му та Лиманському працівникам, не звільненим
від основної роботи, – ще й диференційована
доплата за керівництво бригадою. Лише після
втручання дорпрофсожу надбавку за профмайс(
терність встановлено, відповідно 29 і 23 праців(
никам депо Волноваха і Лиман. Проте остаточно
це питання досі не вирішено, зокрема щодо по(
сад оглядачів вагонів.

У Слов’янському депо не провадилась доплата
за виконання поряд з основною роботою обов’яз(
ків тимчасово відсутнього працівника, у По(
кровському і Волноваському – за керівництво ста(
жуванням, у Лиманському, Слов’янському і Вол(
новаському – за проведення професійно(техніч(
ного навчання тощо. У вагонному депо Костянти(
нівка порушувалось діюче Положення про премі(
ювання щодо визначення розрахункового відсот(
ка премії, в результаті чого значно знижувався
фактично виплачений відсоток премії.

Грубо порушуються вимоги законодавства при
притягненні працівників до дисциплінарної відпо(
відальності в усіх вагонних депо.

На засіданні йшлося також про несвоєчасне по(
стачання у виробничі підрозділи спецмолока за
шкідливі умови праці, недоліки в утриманні ви(
робничих і побутових приміщень у вагонних депо
Лиман, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ. У
деяких депо були зауваження до електробезпеки,
проведення інструктажів з питань охорони праці,
технічного навчання, технічних оглядів вантажо(
підйомних кранів, повітрозбірників, котлів. Вияв(
лено порушення порядку проведення атестації ро(
бочих місць за умовами праці у вагонних депо По(
кровськ, Волноваха,  Попасна.

Президія визнала незадовільною ситуацію з
дотриманням у виробничих підрозділах служби
вагонного господарства законодавства про пра(
цю і наполягає на оперативному усуненні вияв(
лених порушень, здійсненні самоперевірок пра(
вильності розрахунків середнього заробітку і
виплаті працівникам належних коштів, погашен(
ні заборгованості з відпусток, а також притяг(
ненні до відповідальності посадових осіб, з чиєї
вини здійснено порушення. Також необхідно
оперативно усунути недоліки у питаннях охоро(
ни праці, виконанні колдоговорів.

ПРЕС<ЦЕНТР Лиманського дорпрофсожу

МОЛОДЬ 
У ПРОФСПІЛЦІ

Творчо і влучно

З
А ПІДТРИМКИ дорпрофсожу Придніпровсь(
кої магістралі вперше проведено тематичні

гумористичні змагання «Життєві будні залізнич(
ників» між молодіжними радами Дніпропет(
ровського, Криворізького та Запорізького регі(
онів. Творча боротьба тривала протягом трьох ета(
пів, тож яскраві виступи і влучні жарти, незважаючи
на серйозність порушених тем, додали всім позити(
ву, адже недоліки треба виправляти.

За результатами конкурсів «Ліги сміху» уперед
вирвалась команда Криворізького регіону (на
знімку праворуч), друге місце посіла молодь
Дніпропетровщини, на третьому – активісти
Запоріжжя. Вони отримали подарункові гро(
шові сертифікати та дипломи.

Костянтин ОСТАНКО, електромеханік 
Дніпровської дистанції сигналізації та 

зв’язку, голова молодіжної ради 
дорожньої профорганізації 
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них это были приятные воспоми(
нания юности», – поделилась
секретарь, член профкома Анна
ПОЛЮШКО.

Наші читачі охоче діляться
приємними спогадами про подо(
рожі цікавими місцями країни,
приміром, машиніст Роман МАК<
СИМОВ – про чудову екскурсію,
влаштовану профкомом оборотно(
го депо Нікополь, в Одесу та місто
каналів Вилкове, туристична група
спілчан побувала також на одному
з островів річки Дунай. А інженер
П'ятихатської дистанції сигналізації
та зв'язку Інна МАЛООК із захва(
том розповіла про відвідування
спілчанами та членами їхніх родин
Полтави: «У декілька рядочків не(
можливо вкласти ті емоції, що пе(
реповнювали нас під час цієї захоп(
люючої екскурсії, коли навіть до(
рослі відчували себе школярами, із
зацікавленням сприймаючи поба(
чене. Дякуємо нашій первинці за
чудові враження».
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«М
ОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ дорпрофсожа Южной ма(
гистрали и Харьковского теркома провели акцию

на вокзале станции Харьков(Пассажирский: около двух
часов ребята раздавали информационные буклеты и
средства защиты, особо акцентируя внимание на воз(
можности бесплатно и анонимно пройти соответствую(
щий тест. Подобная акция была организована и на Осно(
вянском железнодорожном узле усилиями молодежного
совета станции Основа», – сообщила сигналист Харьков(
ской дистанции пути, председатель молодежного совета
дорпрофсожа Мария МИРОНЕНКО.

«Д
ЛЯ ВСЕХ предсе(
дателей моло(

дежных советов Ли(
манской дорожной
профорганизации про(
веден тренинг, цель ко(
торого – предупрежде(
ние рисков, уменьше(
ние стигмы и недопу(
щение дискриминации в связи с ВИЧ на рабочих мес(
тах. Участники рассказывали о проводимых профилак(
тических мероприятиях, подготовили тематические
презентации», – сообщил ПРЕСС<ЦЕНТР Лиманского
дорпрофсожа.

«М
ОЛОЛОДІЖНА РАДА первинки Артемівської ди(
станції сигналізації та зв’язку регіональної філії

«Донецька залізниця» не лишилася осторонь і також
провела захід, спрямований на профілактику цього за(
хворювання і збільшення соціальної терпимості. Пра(
цівники до ініціативи молоді підійшли з розумінням, по(
ставилися позитивно і дізналися багато нової та корис(
ної інформації», – поділився електромеханік, голова
молодіжної ради первинки Євген МЕДЯНИК.

«М
ОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ дорожной профоргани(
зации Приднепровской магистрали серьезно от(

неслись к международной информационной акции и
активной подготовкой занялись еще за месяц: при по(
мощи благотворительного фонда председатель моло(
дежного совета дорожной профорганизации К.Остан(
ко снабдил молодежные советы территориальных
профорганизаций всеми необходимыми раздаточны(
ми материалами. В Днепре молодежные лидеры рас(
пространяли их на предприятиях железнодорожного
транспорта, медучреждениях и среди прохожих. В Кри(
вом Роге – посетили местный политехнический кол(
ледж и производственные подразделения, а также ин(
формировали коллег и пассажиров о возможности
бесплатно и анонимно пройти экспресс(тест на ВИЧ в
мобильной амбулатории на привокзальной площади
станции Кривой Рог(Главный. А запорожские активис(
ты накануне информационной акции на своих пред(
приятиях приняли участие в
тематическом семинаре», –
проинформировала замес(
титель председателя моло(
дежного совета дорожной
профорганизации При(
днепровской железной до(
роги Татьяна ВАЩЕНКО.

радиаторы отопления, обору(
дован туалет (ранее был толь(
ко на улице), продолжается
ремонт в раздевалках, жен(
ской душевой и комнате при(
ема пищи. В ПТО Грековатая и
Батуринская завершился ре(
монт душевых, раздевалок,
комнат приема пищи, Нико(
поль – оператороной и комна(
ты приема пищи. В здании

ремтупика ПТО Роковатая так(
же оборудованы и отремонти(
рованы душевые и раздевал(
ки, заканчивается ремонт ком(
наты приема пищи. Перекрыта
крыша и отремонтирована
комната обогрева старого зда(
ния ПТО Ингулец, а в новом за(
вершено оформление и обору(
дование кабинетов, комнаты
приема пищи (на фото), сануз(
лов. Переделано отопление в
здании ПТО Мудреная, закон(
чен ремонт в комнате приема
пищи в здании ПТО и ремтупи(

ка, оборудовано новое поме(
щение операторной, тут завер(
шается ремонт.

Профком держит на контро(
ле эти работы и оказывает под(
держку цехкомам и профгруп(
пам.

По предварительным итогам
смотра(конкурса образовалась
пятерка лидеров: они заканчи(
вают намеченный ремонт, об(
устройство помещений и тер(
ритории, по завершению кото(

Соревнуясь, улучшаем быт

З
А 11 МЕСЯЦЕВ сделано нема(
ло, хотя не всегда своевре(

менно поступают необходимые
стройматериалы, не хватает ме(
бели.

Так, в здании пункта техни(
ческого осмотра Апостолово
окна заменены на металло(
пластиковые, отремонтирова(
ны душевые первого этажа, су(
шилка для одежды, заменены

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

Наша редакційна пошта завжди
багата на різноманітну інформа(
цію, але особливо тішимося, ко(
ли у ваших листах – теплі розпо(
віді про профлідерів і спілчан – з
повагою та вдячністю до них…

«Марину Демченко головою
первинки Хутір(Михайлівської ди(
станції колії обрали у 2011(му, а до
цього вона опанувала декілька за(
лізничних професій, ставши квалі(
фікованим фахівцем. До того ж, з
міцної трудової династії. Тож бать(
ківський та набутий власний до(
свід був на користь у профспілко(
вій діяльності.

Це справжній лідер, який на
перший план у своїй роботі ста(
вить цілеспрямований та принци(
повий захист інтересів спілчан, їх(
ні трудові права, належні умови
праці та виробничого побуту,
оздоровлення та змістовне до(
звілля тощо. А ще – турбота про
пенсіонерів, відпочинок дітей ко(
лійників влітку – та хіба мало ін(
ших справ у голови й активу пер(
винки?! «Люди нам вірять, і це
найголовніше у роботі профко(
му, – впевнена вона. – Так, треба
всюди встигати, постійно виправ(
довувати їхню довіру». І слово з
ділом у лідера первинки М.Дем(
ченко не розходяться!» – ось та(
кий цікавий лист отримали від за(
ступника голови Конотопської те(
риторіальної профорганізації На<
талії МАКАРЕНКО. Щиро дякує(
мо, колего!

Інший лист надійшов від проф(
активістів – членів цехкому
ПТО Кривий Ріг<Сортуваль<
ний: 

«В эксплуатационном ва(
гонном депо Батуринская регио(
нального филиала «Приднепров(
ская железная дорога» Т.Измай(
лову уважают и ценят. Вот уже чет(
верть века она добросовестно
трудится в коллективе, причем,
все эти годы верна выбранной
профессии: в ее трудовой книжке
только одна запись – «машинист
козлового крана». А еще она с
удовольствием создает уют в бы(
товом помещении, высаживает на
территории цветы, зеленый кус(
тарник, виноград. На ПТО трудил(
ся и ее муж, а одна из дочерей ра(
ботает приемосдатчиком на стан(
ции. Так что складывается добрая
история трудовой династии же(
лезнодорожников. Приятно сооб(
щить, что по итогам производст(
венного соревнования имя
Т.Измайловой занесено на нашу
«Доску почета».

«Листопад 2017(го вдався
врожайним на ювілейні дати – від(
значено 140(річчя моторвагонного
депо Люботин регіональної філії

«Південна залізниця» та півсторіч(
чя нашого музею. Приємно, що
музей із задоволенням відвідали
ветерани підприємства, він попов(
нився двома експонатами: стен(
дом, присвяченим його 50(річній
історії та створеним за рішенням
профкому, і збіркою віршів вете(
рана праці Г.Гонтаря», – написала
голова профорганізації моторва(
гонного депо Люботин Нінель
КУХАРЧИК.

«Осенний бал клуба «Вдох(
новение» ветеранов Конотопского
узла собрал в украшенном зале
множество гостей. Вечер начался с
рассказа о том, как развивался
наш клуб, охватывая все больше
интересов его участников.
Объединившись на ниве любви к
поэзии и песне, со временем ста(
ли вместе путешествовать, катать(
ся на лыжах, плавать, играть в во(
лейбол, а недавно увлеклись и хо(
реографией. Прекрасным подар(
ком зрителям стала наша концер(

тная программа. Она началась с
завораживающей мелодии саксо(
фона, сопровождавшей слайд(
шоу, а продолжилась стихами,
песнями, танцами и юморесками
в исполнении наших участников.
Теплую и домашнюю атмосферу в
клубе на протяжении всех трех лет
с удовольствием создает его руко(
водитель – ветеран станции Коно(
топ Елена Бадай: она не дает ску(
чать нам – абсолютно разным лю(
дям, со своими жизненными ис(
ториями...», – читаем в благодар(
ном письме Марины РУЧИЦЫ и
других членов клуба «Вдохнове(
ние».

«Профком локомотивного
депо Сновск регионального фи(
лиала «Юго(Западная железная
дорога» порадовал своих акти(
вистов – приобрел всем желаю(
щим билеты на концерт ансамб(
ля «Лейся, песня!». Особенно
приятно было представителям
старшего поколения, ведь для

Подведены промежуточные итоги смотра(конкурса,
объявленного профкомом эксплуатационного вагонного

депо Батуринская  регионального филиала «Приднепровская
железная дорога» в начале 2017(го, на лучший цехком 

или профгруппу по содержанию санитарно(бытовых 
помещений и улучшению производственного быта 

Наталья КОРОВАЙНЮК, председатель профорганизации 
эксплуатационного вагонного депо Батуринская

Молодіжні ради профорганізацій провели низку
заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом, який відзначався 1 грудня: активісти
інформували колег, пасажирів і перехожих про це
соціально небезпечне захворювання та його про(
філактику, розповсюджували листівки і брошури
відповідної тематики. Акції відбулись у рамках
спільного проекту профспілки та Міжнародної ор(
ганізації праці та за підтримки міжнародного бла(
годійного фонду «Альянс громадського здоров’я»

рых к началу следующего года и
будут определены победители.

Спортивный праздник порадовал всех

Фото 
Екатерины ХИЖНЕЙ

В
ЕЖЕГОДНОМ турнире по спортивному боулингу приняла учас(
тие 31 команда с 21 предприятия Запорожского узла, в составе

многих из них были руководители и председатели профорганиза(
ций. В захватывающих соревнованиях кубок победителя, а также
второе и третье места достались представителям запорожских ди(
станции электроснабжения, моторвагонного депо и Хортицкой ди(
станции пути. Им вручены медали, грамоты и денежные призы. На(
граждены и лучшие спортсмены – начальник сектора по охране тру(
да, председатель первички моторвагонного депо А.Хижний, монтер
Хортицкой дистанции пути Н.Сердюк и электромеханик дистанции
электроснабжения М.Леонов.

Турнир проведен при поддержке профкомов и теркома профсоюза.

Леонид СВИДСКИЙ, инструктор(методист 
ДФСК «Локомотив» по Запорожскому региону

Т
РАДИЦИОН(
НО, в третий

четверг ноября,
наша молодежь
поддержала меж(
дународную ини(
циативу «День от(
каза от курения».
Активисты моло(
дежного совета
первички Лиман(
ского локомотив(
ного депо органи(
зовали акцию «Меняем сигарету на конфету!» и провели информа(
ционно(просветительские встречи с работниками: раздали агитма(
териал, расклеили плакаты и постеры о вреде курения. Социальный
опрос показал небольшую (надеемся – устойчивую!) тенденцию к
снижению числа курильщиков в наших рядах. Приятно, что со(
вместные усилия приносят пользу и позитив», – поделилась Елена
СЮР, председатель молодежного совета профорганизации.

«Меняем сигарету на конфету!»

Фото Натальи СЕРЫХ


