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В
ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА
ЦИФРИ

тис. грн. незаконно неви%
плачених або утриманих
коштів повернуто праців%
никам у 2016 році за ре�
зультатами роботи
профкомів структурних
підрозділів регіональної
філії «Донецька залізни%
ця», захищено права
2,6 тис. спілчан.

820

тис. грн. незаконно неви%
плачених або утриманих
коштів у 2016 році повер%
нуто залізничникам за по�
даннями правової інс�
пекції праці Ради проф�
спілки в Лиманській до�
рожній профорганізації.

533

«М
АЙЖЕ 40 % порушень, вияв%
лених правовими інспекто%

рами праці, стосуються нарахувань
доплат і надбавок до заробітної пла%
ти, загалом працівникам повернуто
210 тис. грн. Зокрема, приблизно
50 тис. грн. – відпускних; 47 тис. грн.
доплачено 21 залізничнику за розра%
хунком середнього заробітку; оплата
виробничого навчання з підготовки,
перепідготовки та підвищення квалі%
фікації працівників і керівництва ста%
жуванням становила 33,2 тис. грн.;
доплачено також 31,2 тис. грн. одно%
разової матеріальної допомоги
10 працівникам при переведені на
роботу в іншу місцевість; 22 тис. грн.
виплачено 301 працівнику за 408 го%
дин понаднормової роботи та 17 тис.
грн. повернуто 41 працівнику за про%
ведення стажування та професійно%
го навчання.

У результаті скасування трьох не%
законно виданих наказів поновлено
права 20 залізничників, яким повер%
нено 8,7 тис. грн. премії.

Протягом минулого року проведе%
но сім «Днів трудового права», на
яких розглядалися питання щодо
норм законодавства про працю, здій%
снювався особистий прийом спілчан. 

Проведено 13 семінарів з питань
трудового законодавства для фахів%
ців і профактиву структурних підроз%
ділів та навчання для новообраних
голів профорганізацій. 

Правові інспектори праці брали
участь у врегулюванні нестандартних
ситуацій, проведенні консультацій,
наданні практичної допомоги, вирі%
шенні спорів та здійсненні контро%
лю», – поінформувала головний
правовий інспектор праці Ради
профспілки у Лиманській дорожній
профорганізації Галина КАЙДАШ.

Н
А ПОЧАТКУ
Б Е Р Е З Н Я

відбувся тра%
диційний що%
місячний ін%
формаційний
день для голів
профорганіза%
цій прямого
п і д п о р я д к у %
вання Раді
профспілки, на
якому також
були присутні
учасники засі%
дання методо%
логічної ради з
бухгалтерсько%
го обліку та
ф і н а н с о в о ї
звітності Ради профспілки.

Про вирішення нагальних пи%
тань та актуальні проблеми сьо%
годення колег поінформували
Голова профспілки В.Бубняк та
його перший заступник О.Муше%
нок.

Фахівці Ради профспілки на%
дали інформацію щодо важли%
вих тем – оплати праці, медич%
ного обслуговування у клініч%
них лікарнях на залізничному
транспорті філії «Центр охоро%
ни здоров’я» ПАТ «Укрзалізни%

ця», статистичного звіту проф%
спілки за 2016 рік, розвитку
Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магіст%
раль», а також щодо фінансо%
вої діяльності неприбуткових
організацій.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

28 лютого члени Молодіжної
ради профспілки взяли участь у
семінарі спільного проекту Між%
народної організації праці та
нашої профспілки (стор. 4).
1 і 9 березня Голова профспіл%
ки В.Бубняк взяв участь у засі%
даннях правління ПАТ «Укрза%
лізниця».
1 березня відбулось засідання
Молодіжної ради профспілки
(стор. 2).
2 березня лідер профспілки
В.Бубняк та очільник «Укрза%
лізниці» В.Балчун розглянули
хід виконання Меморандуму,
укладеного між ПАТ «Укрзаліз%
ниця» і профспілкою 27 грудня
2016 року, протоколу зустрічі
представників сторін соціально%
го діалогу, що відбулась 2 люто%
го п. р., та обговорили інші ак%
туальні питання.
2 березня Рада профспілки
провела інформаційний день
для голів організацій прямого
підпорядкування (стор. 1).
2–3 березня відбулось засі%
дання методологічної ради з
питань бухгалтерського обліку
та фінансової звітності Ради
профспілки (стор. 3).
9 березня відбулася зустріч ві%
це%прем’єр%міністра України
С.Кубіва з керівництвом ПАТ
«Укрзалізниця», в якій взяв
участь Голова профспілки
В.Бубняк. Розглядалися питан%
ня щодо підвищення тарифів
на залізничні перевезення та
затвердження проекту фінан%
сового плану Товариства на
2017 рік (стор. 1).
9 березня завідувач відділу
організаційної та кадрової ро%
боти О.Гнатюк вивчав питання
за відповідними напрямками
діяльності у профорганізації
філії «Єдиний розрахунковий
центр залізничних переве%
зень» ПАТ «Укрзалізниця».
13 березня перший заступник
Голови профспілки О.Муше%
нок, завідувач відділу еконо%
мічної роботи, організації пра%
ці і заробітної плати С.Анісімо%
ва, провідний фахівець відділу
соціально%трудових відносин і
побутової роботи А.Єрмолен%
ко взяли участь у робочій зу%
стрічі з представниками ПАТ
«Укрзалізниця» щодо внесен%
ня змін до колдоговорів усіх
рівнів про заміну показника мі%
німальної заробітної плати.
13 березня перший заступник
Голови профспілки О.Мушенок і
правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова взяли
участь у зустрічі СПО об’єднань
всеукраїнських профспілок що%
до обговорення проекту Трудо%
вого кодексу України.РАЗОМ З  ПНПФ   «МАГІСТРАЛЬ»...

Стор. 2

Молодь 
обирає 
майбутнє

Н
А АДРЕСУ Голови профспілки
В.Бубняка надійшов офіційний

лист за підписом першого заступника
Глави Адміністрації Президента Укра%
їни В.Ковальчука, у якому повідомля%
ється: «Звернення профспілки заліз%
ничників і транспортних будівельників
України щодо необхідності врегулю%
вання тарифів на вантажні та паса%
жирські перевезення у сфері залізнич%
ного транспорту надіслано для розгля%
ду згідно з компетенцією до Кабінету
Міністрів України, який поінформує
Вас про результати».

У
ЗУСТРІЧІ взяв участь лідер
профспілки залізничників

і транспортних будівельників
України В.Бубняк.

Йшлося про необхідність під%
вищення тарифів на залізничні
перевезення та затвердження
проекту фінансового плану ПАТ
«Укрзалізниця» на 2017 рік.

У своєму виступі Голова
профспілки В.Бубняк наголо%
сив на тому, що через відсут%
ність продуманої політики
Уряду щодо розвитку заліз%
ничного транспорту, на жаль,
ефективно не вирішується
комплекс проблем, які існу%
ють у нашій галузі.

Не виконується п. 10 Закону
України «Про залізничний

транспорт», яким передбаче%
но надання державної під%
тримки. Навпаки, увесь цей
час основним принципом та%
кого підходу було вирішення
багатьох державно%економіч%
них проблем за рахунок
«Укрзалізниці». Тому замість
створення фонду інвестицій%
них ресурсів для реалізації за%
гально%галузевих завдань
сформувався борг у 47 млрд
грн., і «Укрзалізниця» в 2015
році вимушена була оголоси%
ти технічний дефолт.

Несправедливо занижена
цінність праці залізничників.

«Укрзалізниця» увесь цей
час намагається вишукувати
внутрішні резерви. Водночас

альтернативи підвищенню за%
лізничних тарифів зараз не%
має. «Це по%перше, – наголо%
сив В.Бубняк. – А, по%друге,
ми впевнені, що саме на дер%
жавному рівні потрібно ціле%
спрямовано вирішити такі
важливі питання, як:

компенсація «Укрзалізниці»
витрат на перевезення пільго%
вих категорій пасажирів;

зменшення для підрозділів
залізничного транспорту по%
датку на землю або його ска%
сування, як, приміром, в
Європі;

повернення ПАТ «Укрзаліз%
ниця» суми акцизу, що вхо%
дить у вартість дизтоплива, і
яка направляється на ремонт
автодоріг;

зменшення для товариства
(скасування) податку на чис%
тий прибуток;

сплата боргу «Укрзалізниці»
за ті роки, коли вона викону%
вала державні функції, та
вжиття інших ефективних за%

ходів», – зазначив Голова
профспілки.

Створення Національної
комісії регулювання транс%
порту може частково допо%
могти у врегулюванні тарифів
на вантажні перевезення. То%
му, запропонував лідер проф%
спілки, одним із рішень комп%
лексу проблем має стати під%
готовка Кабміном законопро%
екту «Про індексацію тарифів
на транспорті». Це дозволить
одночасно підвищувати скла%
дові тарифу у разі зростання
вартості газу, електроенергії,
металу та іншої продукції, яку
споживає «Укрзалізниця», –
резюмував Голова профспіл%
ки залізничників і транспорт%
них будівельників України
В.Бубняк.

За підсумками зустрічі ство%
рено робочу групу, до складу
якої увійшов Голова проф%
спілки В.Бубняк.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Робоча  зустріч  в  Кабінеті  Міністрів

На виконання Меморандуму 
між ПАТ «Укрзалізниця» 

і профспілкою залізничників і
транспортних будівельників 

України від 27 грудня 2016 року 
та протоколу зустрічі 

представників сторін соціального
діалогу 2 лютого п. р., 

підписаного 24 лютого, 
Голова правління ПАТ 

«Укрзалізниця» В.Балчун, 
член правління Ж.Марчек 

і Голова профспілки В.Бубняк 
підписали 9 березня п. р. спільну

постанову про внесення змін 
до Галузевої угоди...

Розділ 3.2. «Оплата, нормування пра%
ці та матеріальне стимулювання» Галу%
зевої угоди доповнити пунктами такого
змісту:

«3.2.29. На період дії режиму антите%
рористичної операції годинні тарифні
ставки і посадові оклади працівників за%
лізничного транспорту, які за рішенням
керівництва антитерористичної операції
залучалися до участі в забезпеченні її
проведення безпосередньо у районах, де
проходить така антитерористична опера%
ція, підвищуються на 50 відсотків за фак%
тично відпрацьований час у таких райо%
нах. Підвищення здійснюється за наяв%
ності підтвердних документів з Антитеро%
ристичного центру при Службі безпеки
України.

3.2.30. На період дії режиму антитеро%

ристичної операції встановити доплату
до годинних тарифних ставок і посадо%
вих окладів за роботу в районах прове%
дення антитерористичної операції пра%
цівникам, що виконують посадові
обов'язки в регіоні транспортної мережі
регіональної філії «Донецька залізниця»,
що знаходиться на підконтрольній укра%
їнській владі території у розмірі, який не
перевищує 50 відсотків, за фактично від%
працьований час в такому районі. Визна%
чення граничної межі району проведен%
ня антитерористичної операції прово%
диться за погодженням з Антитерорис%
тичним центром при Службі безпеки
України».

Документ опубліковано на сайті
www.zalp.org.ua

Внесено зміни до Галузевої угодиДО  УВАГИ!

Минулого тижня, 9 березня, відбулась зустріч першого
віце%прем’єр%міністра С.Кубіва з Головою правління
ПАТ «Укрзалізниця» В.Балчуном, членом правління

І.Василевським за присутності представників 
міністерств економічного розвитку та торгівлі 

і фінансів, Державної регуляторної служби

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

П.КАРАЧЕВЦЕВ
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

РІК В ІСТОРІЇ: 2009�й

Позиції зміцнюються в боротьбі
Як і прогнозувалось, рік розпочався із пошуку 

шляхів вирішення найболючіших проблем галузі.
Насамперед, це стосувалося зайнятості працівників

...I
БЕЗ ТОГО НЕПРОСТА СИТУАЦІЯ В ГАЛУЗІ ускладнювалася
ще й наданням преференцій на перевезення залізничним

транспортом продукції вугільного, гірничо%металургійного та хі%
мічного комплексів.

Такі кроки Уряду на тлі фінансово%економічної кризи викликали
соціальну напругу у трудових колективах, і у Зверненні вкотре бу%
ло висловлено застереження, що залізничники готові вдатися до
крайніх заходів, щоб захистити свої трудові права та інтереси.

Неповний робочий тиждень, масові відпустки без збереження
заробітної плати, скорочення штату працівників – усе це не вселя%
ло оптимізму в людей.

ДО  ТЕМИ
«Виходить, що в державі, принаймні, в Міністерстві економіки
вочевидь, є улюблені галузі, а є – менш, яким не потрібна до%
помога держави у скрутний час... Та яка там підтримка, коли
за рахунок нашої залізничної галузі вирішуються проблеми
інших!
Профспілка вже звертала увагу Уряду на несправедливість і
неприпустимість таких «перекосів», попередила ще раз, і в по%
дальшому вживатиме всіх заходів, щоб умови господарюван%
ня Укрзалізниці були не гірші, ніж в інших галузях економіки
України».

«Вісник профспілки», № 12 (527)* 26 червня 2009 р.

Середня заробітна плата одного працівника основної діяльнос%
ті за рік склала 2487 грн., а темп її зростання становить 1,9 % до
попереднього року, або 45,4 грн.

За розміром заробітної плати залізничники протягом року зай%
мали 9–10 місця серед галузей економічної діяльності України.

...Рік видався далеко не простим. Профспілці доводилося три%
мати оборону, як%то кажуть, по всіх фронтах.

Так, знову повторилася спроба держчиновників позбавити ме%
дичні заклади галузі бюджетного фінансування, а працівників –
конституційного права на медичне обслуговування.

В умовах, що склалися, цілком зрозуміло, що такі дії зумовили
ще більше невдоволення й обурення спілчан. Здавалося, що вла%
да просто провокує людей на акції непокори.

Рада профспілки запропонувала Кабінету Міністрів припини%
ти дії з цього приводу і попередила, що в іншому випадку не
тільки не стримуватиме залізничників, а й виступить організа%
тором масових акцій протесту задля захисту законних прав
працівників.

Результатом стало виконання вимоги профспілки – у про�
екті бюджету на 2010�й передбачено кошти на фінансування
галузевої медицини.

...Тим часом іде підготовка до реформування залізничного
транспорту.

Рада профспілки не погодила модель, запропоновану Міністер%
ством транспорту і зв’язку, яка передбачала створення єдиного
суб’єкта господарювання у формі державного підприємства.

Під час зустрічі 21 квітня Голови Верховної Ради Володимира
Литвина з керівниками профспілок, які діють у галузі, обговорено
реформування залізничного транспорту і висловлено думку, що
це питання має вирішуватися на законодавчому рівні, а не шляхом
прийняття рішень, наказів та постанов виконавчої влади.

Мінтрансзв’язку, залізничники, профспілки та науковці досягли
згоди, за основу взято проект реформування, розроблений Укрза%
лізницею за участі представників Ради профспілки.

Проте не все було так тривожно. Були цього року й позитивні
моменти.

Так, вдалося, наприклад, незважаючи на кризу, досягти згоди
з Укрзалізницею про підвищення тарифних ставок і посадо�
вих окладів на 3 % з 1 квітня 2009 року.

Шановні читачі! Нагадуємо, що у двох попередніх номе%
рах «ВІСНИК» розпочав публікацію історічних хронік з
нової книги, яку видано у грудні 2016 року та присвячено 
25%річчю профспілки у незалежній Україні.

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—21%22* 2016 р.
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Далі буде

Роботі Професійного недер%
жавного пенсійного фонду
«Магістраль» було присвя%
чено багато часу на засідан%
ні Молодіжної ради проф%
спілки 1 березня 2017 року.
Молоді залізничники отри%
мали нагоду поставити за%
питання інвестиційному
консультанту О.Ткачу і пра%
вовому інспектору праці Ра%
ди профспілки, секретарю
Фонду М.Абрамовій. Після
завершення обговорення
один з його активних учас%
ників – старший інструктор з
технічних засобів охорони
Полтавського загону воєні%
зованої охорони регіональ%
ної філії «Південна залізни%
ця», голова молодіжної ра%
ди Полтавської територіаль%
ної профорганізації П.Кара%
чевцев виявив бажання
укласти пенсійний контракт
на свою користь. Він розпо%
вів «ВІСНИКУ», що спонука%
ло його до такого кроку.

ПРЯМА МОВА
Павло КАРАЧЕВЦЕВ:

—У
КОЖНОГО З НАС є ді%
дусі та бабусі, і ми ба%

чимо, що держава не спромож%
на виплачувати їм гідну пенсію. 

Кілька років тому я поставив
собі питання: а чи зможу я за%
безпечити себе у пенсійному ві%
ці? Адже дефіцит державного
пенсійного фонду, значна част%
ка пенсіонерів серед населення,
підвищення пенсійного віку –
наші реалії роблять відповідь
очевидною...

Я звертався за порадами до
людей, які вже вийшли на пен%
сію, порівнював нашу пенсійну
систему з іноземними, читав те%
матичну літературу. Показово,
що у розвинутих країнах значну
роль у пенсійному забезпеченні
громадян відіграють саме не%
державні пенсійні фонди.

Як важливий інструмент пен%
сійної реформи їх розглядають
і в Україні, але, на жаль, вкрай
повільно, тому й неефективно. 

Проте відповідне законодав%
ство у нас розроблено, і недер%
жавні пенсійні фонди вже пра%
цюють. 

Один з них, Професійний не%
державний пенсійний фонд
«Магістраль», створено саме
для залізничників. Більше ін%
формації про його роботу я от%
римав вже після обрання голо%
вою молодіжної ради Пол%
тавської територіальної проф%
організації, на одному із засі%
дань президії теркому, здаєть%
ся, у жовтні 2016 року.

Зацікавився, став вивчати до%
даткову інформацію, зокрема,
матеріали на сайті профспілки
www.zalp.org.ua, ознайомив%
ся із книгою О.Ткача «Назустріч
майбутньому» і все більше схи%
лявся до думки про те, щоб ста%
ти вкладником Фонду. 

Звісно, виникло багато запи%
тань, були вагання, особливо
враховуючи нестабільну ситуа%
цію в країні.

Сумніви розвіялись після ши%
рокого обговорення на засідан%
ні Молодіжної ради профспіл%
ки питання недержавного пен%
сійного забезпечення і роботи
ПНПФ «Магістраль» з О.Ткачем

і правовим інспектором праці
Ради профспілки, секретарем
Фонду М.Абрамовою. Вони до%
кладно розповіли про принци%
пи роботу Фонду, зберігання й
інвестування коштів, результа%
ти діяльності, відповіли на всі
запитання.

Тому я впевнився у своєму
попередньому рішенні і того ж
дня уклав пенсійний контракт з
ПНПФ «Магістраль». 

Переконаний, що моє май%
бутнє залежить від мене, і роб%
лю крок вперед – внесок у його
забезпечення.

Знаю, що в грудні 2013 року
було відкрито індивідуальні
пенсійні рахунки для всіх заліз%
ничників, на які одразу було пе%
рераховано певні суми – від
51 грн. до 70 грн. Тож лишилося
вирішити декілька формаль%
ностей, і я сам почну відкладати
кошти на свій рахунок. За умо%

вами чинної Галузевої угоди,
внески на нього буде сплачува%
ти і роботодавець.

Також буду популяризувати
ПНПФ «Магістраль» серед ко%
лег, членів молодіжної ради, ін%
ших спілчан. 

Вже розповів про своє рішен%
ня у соціальних мережах: у гру%
пі нашої молодіжної ради і на
особистих сторінках. 

Планую обговорення цієї те%
ми на найближчому засіданні
молодіжної ради територіаль%
ної профорганізації. Адже про
такі питання, як заробітна пла%
та, професійний розвиток, пен%
сійне забезпечення, мабуть, за%
мислюється кожен. І саме за%
раз, коли від виру подій і змін в
економіці та соціумі інколи го%
лова йде обертом, потрібно ви%
значитися зі своїм шляхом і чіт%
ко йти до мети, не відкладаючи
на потім.

ПРОФЕСІЙНИЙ  НЕДЕРЖАВНИЙ   ПЕНСІЙНИЙ   ФОНД   «МАГІСТРАЛЬ»

21 квітня 2009 року

1
БЕРЕЗНЯ проведено чергове засідання

Молодіжної ради профспілки, у якому
взяли участь Голова профспілки В.Бубняк та
його перший заступник О.Мушенок.

Обговорено питання щодо ролі молодіж%
них рад усіх рівнів у реалізації Програми під%
тримки молодих членів профспілки на
2017–2021 роки, їх участі у звітній кампанії,
що проходить у первинках цьогоріч, популя%
ризації та розвитку інноваційних соціальних
проектів профспілки, удосконалення кому%
нікації між лідерами молодіжних рад проф%
органів усіх рівнів, заходах, які вживаються
для створення та подальшого розвитку
youtube%каналу профспілки.

Зокрема, після активної та творчої роботи
у групах спікери запропонували презентації
на теми: «Мотивація профчленства серед
молоді», «Навчання», «Комунікаційний роз%
виток», «Інформаційна діяльність». Модера%

тором виступив завідувач відділу організа%
ційної та кадрової роботи Ради профспілки
О.Гнатюк.

Великий інформаційний блок був присвя%
чений роботі Професійного недержавного
пенсійного фонду «Магістраль» та участі у
ньому спілчан. 

Перед молодіжною аудиторією виступив
інвестиційний консультант О.Ткач, автор
трьох книг про недержавні пенсійні фонди
та численних публікацій і патенту з питань ді%
яльності НПФ. До речі, слухачі мали чудову
можливість отримати від автора книги з ав%
тографом.

На численні запитання молодих активіс%
тів щодо участі у Фонді детально відповіли
також секретар ПНПФ «Магістраль», пра%
вовий інспектор праці Ради профспілки
М.Абрамова та радник Голови профспіл%
ки М.Сінчак.

Інф. 
«ВІСНИКА»

Фото 
Олени 
РОМАНОВОЇ

У  МОЛОДІЖНІЙ   РАДІ   ПРОФСПІЛКИ

Ініціативність — запорука успіху!

П
ІД ЧАС зустрічі Голова профспілки
В.БУБНЯК (праворуч) та його пер%

ший заступник О.МУШЕНОК щиро по%
спілкувалися з молоддю, обговорив%
ши найважливіші проблеми сьогоден%
ня. Йшлося, перш за все, про ефектив%
ний соціально%економічний захист
трудових прав та інтересів молодих
спілчан. Зокрема, жваво обговорюва%
лись питання, пов’язані з гідною опла%
тою праці залізничників, можливими
варіантами вирішення ще однієї акту%
альної теми – забезпечення житлом
молодих фахівців тощо.

Керівники профспілки поінформува%
ли про вирішення актуальних проблем,
що існують у галузі. Так, підписаний
24 лютого п. р. протокол за підсумками
зустрічі 2 лютого керівництва ПАТ
«Укрзалізниця» та профспілки за участі
голів дорожніх профорганізацій дає на%
дію на реалізацію першочергових вимог
профспілки у рамках постійного соціаль%
ного діалогу. Ознайомили також з по%
дробицями роботи над проектом нового
колективного договору Товариства, ін%
шими питаннями профспілкової діяль%
ності та відповіли на численні та різнома%
нітні запитання своїх молодих колег.

Члени Молодіжної 
ради профспілки...

ДО  ТЕМИ

Активна
робота 

у групах...

Стор. 4

Молодь обирає майбутнє —
свою додаткову пенсію разом з ПНПФ

На знімку О.ТКАЧ і П.КАРАЧЕВЦЕВ
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У
КОНОТОПСЬКІЙ колійній машинній
станції регіональної філії «Південно%

Західна залізниця» під час конференції тру%
дового колективу щодо виконання колдо%
говору у 2016 році наголошено, що праців%
никам надавались передбачені ним пільги і
гарантії, зокрема, матеріальну допомогу на
оздоровлення отримали всі працівники на
загальну суму понад 250 тис. грн.

Усіх залізничників було забезпечено
спецодягом і спецвзуттям. Адміністрація і
профком доклали зусиль для покращення
умов у вагоні%їдальні: придбано, наприк%
лад, необхідну побутову техніку та посуд.
Покращено виробничий побут, працівни%
ки користуються чайниками, мікрохвильо%
вими печами, холодильниками, обігріва%
чами тощо. У планах на поточний рік –
приділяти цьому напрямку спільної робо%
ти ще більше уваги.

Наталія КОЗІНА,
голова профорганізації Конотопської

колійної машинної станції

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ трудового колективу
локомотивного депо Щорс регіональ%

ної філії «Південно%Західна залізниця»
констатувалось, що дещо зріс обсяг пере%
везень та збільшилась програма ремонтів.
Збережено доплату за шкідливі умови пра%
ці згідно з результатами атестації робочих
місць, виплачувались інші доплати і над%
бавки.

Повністю виконано комплексний план
заходів з поліпшення умов праці.

Задоволені спілчани культурно%масо%
вою і спортивною роботою.

Проте гостро стоїть питання оздоров%
лення: частково потребу задовольняють
путівки до дитячих таборів «Зорька» і «Гор%
бок», медичного центру оздоровлення за%
лізничників «Хмільник», санаторіїв Трус%
кавця, але альтернативи «Променистому»
досі немає.

Профком продовжує контролювати ви%
конання колдоговору, в усіх питаннях ак%
тивісти знаходять підтримку Конотопсько%
го теркому профспілки.

Анна ПОЛЮШКО,
секретар, член профкому 

локомотивного депо Щорс

П
ІДСУМКИ виконання в Шевчен%
ківській дирекції залізничних пере%

везень регіональної філії «Одеська за%
лізниця» в 2016 році колдоговірних зо%
бов’язань, спрямованих на виконання
закону «Про охорону праці» і забезпе%
чення здорових і нешкідливих умов
праці, підбито на засіданні президії тер%
кому профспілки.

Відзначено, що на виконання відповід%
них комплексних заходів було виділено
813,6 тис. грн., але освоєно з них лише
96 %. Загалом фінансування заходів з при%
дбання спецодягу і спецвзуття, радіостан%
цій, меблів, побутових приладів, проход%
ження медкомісії, забезпечення працюю%
чих миючими засобами відбувалось нерів%
номірно: на конференціях трудових колек%
тивів неодноразово порушувались питан%
ня їх недофінансування у першому півріччі
минулого року.

За підсумками року так і лишилися ви%
конаними не в повному обсязі зо%
бов’язання щодо придбання кондиціоне%
рів, поповнення аптечок першої допомо%
ги, забезпечення мийними засобами і
молоком.

Президія Шевченківського теркому
профспілки зобов’язала керівництво ди%
рекції безумовно виконувати «Комплексні
заходи…» у 2017 році, а у випадку порушен%
ня термінів виконання – своєчасно пові%
домляти територіальний і дорожній комі%
тети профспілки.

ПРЕС�ЦЕНТР
Шевченківського теркому профспілки

На контролі — 
виконання колдоговорів

На 67 році пішов з життя колишній правовий
інспектор праці Ради профспілки на Південній
залізниці (Полтавський терком профспілки)

ЗАЙЦЕВ
Петро Володимирович.

У пам’яті колег він залишиться справжнім
фахівцем, сумлінним і принциповим спеціаліс%
том, який багато років свого життя присвятив
захисту трудових прав спілчан.

Рада профспілки залізничників і транспорт%
них будівельників України висловлює глибокі
співчуття рідним і близьким Петра Володими%
ровича.

Світла пам'ять…

Співчуваємо...

У
СІЧНІ ТА ЛЮТОМУ п. р. одночасно з випла%

тою заробітної плати працівникам проведе%
но індексацію грошових доходів у розмірі
4,3 %.

Індексації підлягають грошові доходи у межах
прожиткового мінімуму, встановленого для пра%
цездатних осіб, – 1600 грн.

В
ЮБИЛЕЙНЫЕ дни в профорганизации Крас%
нолиманского локомотивного депо вспомни%

ли всех, кто помогал ей пройти через испытания –
подъемы, спады и невзгоды: председателей,
профработников и активистов. Среди них –
К.Кордюков, П.Пащенко, В.Отрощенко, Ф.Коло%
мацкий, В.Рудь, М.Рогов, Н.Хандий, А.Литвинен%
ко, С.Горпинченко, В.Коровченко…

Сегодня профсоюзная защита особенно акту%
альна. И профком следит, чтобы соблюдались
трудовые права и социальные гарантии работни%
ков, улучшались условия их труда и производст%
венного быта.

Юрий РЕУЦКИЙ, 
председатель профорганизации 

Краснолиманского локомотивного депо

З
А ІНІЦІАТИВИ моло%
діжної ради первинки

та підтримки профоргані%
зації в пасажирському
вагонному депо Запоріж%
жя%1 регіональної філії
«Придніпровська заліз%
ниця» відбувся семінар
на тему «Гарантії та піль%
ги працюючих жінок», на
який було запрошено
спілчанок – працівниць
цехів і ділянок.

Розглянуто актуальні пи%

тання чинного законодав%
ства щодо праці жінок.

Адміністрація та проф%
ком щиро привітали учас%
ниць семінару, вручили їм
невеличкі подарунки та

пригостили чаєм і кавою з
солодощами.

Ольга БІЛОУС,
голова первинки 

пасажирського вагонного
депо Запоріжжя%1

Середня заробітна
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 5890,0
Транспорт у цілому 6503,0
Промисловість 6524,0

В галузях народного 
господарства 6008,0

Січень

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

З
А БАГАТОРІЧНУ плідну роботу щодо захисту со%
ціально%економічних прав та інтересів спілчан

нагороджено:

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 

В ПРОФСПІЛЦІ» –

МОЗГОВУ Тетяну Федорівну – голову профорга%
нізації Конотопської дистанції колії регіональної
філії «Південно%Західна залізниця».

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

2017 року становить 3200 грн.
Інформацію підготовлено за даними  управлін%

ня статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Від номера
до номера•

ПРОФІНФОРМ

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА

«За результатом розгляду подання головного
правового інспектора праці Ради профспілки в до%
рожній профорганізації Львівської залізниці Воло�
димира Шрамка чотирьом працівникам станції
Стефанешти Івано%Франківської дирекції залізнич%
них перевезень нараховано майже 6,5 тис. грн. за
відпрацьовані понад норму години роботи у люто%
му п. р., а черговій по станції Коломия повернуто
755 грн. премії, якої її було неправомірно позбав%
лено. Також заплановано виділення додаткових
обігрівачів для дотримання температурного режи%
му у приміщеннях станції Стефанешти, ремонт
стрілочного поста № 1, надання у найкоротші тер%
міни працівникам відпусток, заборгованих за по%
передні роки», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР дорож%
нього комітету профспілки Львівської залізниці.

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради
профспілки 22 лютого п. р. ухва%

лено постанову про створення мето%
дологічної ради з питань бухгал%
терського обліку та фінансової звіт%
ності.

2–3 березня проведено засідання
цього робочого органу Ради проф%
спілки, який діє на громадських заса%
дах. У ньому взяли участь головні
бухгалтери дорожніх комітетів,
об’єднаного комітету профспілки

Одеської дирекції залізничних пере%
везень, Київського територіального
комітету та голова ревізійної комісії
профспілки.

На першому засіданні було розроб%
лено Положення про оплату праці не%
звільнених працівників профспілко%
вих організацій.

Запропоновано внести зміни та до%
повнення до Положення про централі%
зоване бухгалтерське обслуговування
профспілкових організацій згідно 

із роз’ясненнями Державної фіскальної
служби України.

Перше засідання 
методологічної ради

Під час засідання
методологічної ради...

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

Світлана ПРОКОФ’ЄВА, завідувач відділу фінансової роботи–головний бухгалтер Ради профспілки

Різноманітні аспекти профспілкової роботи обго�
ворено на семінарі для активу первинки управління
регіональної філії «Одеська залізниця». Зокрема, пер%
ший заступник голови дорожньої профорганізації І.Со%
ловйов висвітлив питання щодо трудових відносин і кол%
договірної роботи, наголосивши на необхідності макси%
мального збереження соціальних пільг, гарантій і компен%
сацій. Йшлося також про необхідність підвищення заро%
бітної плати залізничникам і про те, якими мають бути дії
профкомів в умовах намагань роботодавців запровадити
скорочення чи оптимізацію чисельності, неповний робо%
чий день, роботу у вихідні і святкові дні.

Завідувач оргвідділу дорпрофсожу І.Юхимчук зосере%
дився на основних положеннях Статуту профспілки, пра%
вовий інспектор праці Ради профспілки в Одеській до%
рожній профорганізації В.Костовська – ролі виборних
профорганів та профактиву у захисті трудових прав спіл%
чан, а голова первинки М.Путь розповів про планування
роботи профгрупорга, порядок прийому в члени проф%
спілки тощо.

Михайло МУШТА, провідний інженер 
служби енергозбереження, член профкому первинки

На семінарі для профактиву локомотивного депо
Щорс регіональної філії «Південно�Західна залізни�
ця» правовий інспектор праці Ради профспілки в до�
рожній профорганізації О.Колядна (Конотопський
терком) надала вичерпну інформацію про роботу
профорганів і вимоги, які профспілка висуває до ад�
міністрації. Особливу увагу приділили виконанню зо%
бов’язань за Галузевою угодою і колдоговором. Бурхливо
обговорювались питання, які сьогодні найбільше турбу%
ють працівників: підвищення заробітної плати, намагання
безпідставного скорочення працівників шляхом зменшен%
ня фонду оплати праці тощо.

О.Колядна наголосила на необхідності надання праців%
никам гарантійних виплат за особливі умови праці, до%
плат, надбавок і премій, визначених колдоговором, своє%
часної та в повному обсязі виплати заробітної плати за час
відпустки. А профкому запропоновано включати до роз%
гляду на засіданнях питання дотримання адміністрацією
трудового законодавства та норм колдоговору, охорони
праці, умов виробничого побуту і частіше проводити ін%
формаційні дні в цехах.

Микола ЄРМАК, голова 
профорганізації локомотивного депо Щорс

Во время информационного семинара с молодеж�
ными лидерами встретились председатель Запорож�
ской территориальной профорганизации А.Семе�
рунь и специалисты теркома, рассказав об основных
направлениях работы профорганов, а также о роли
молодежи в профсоюзном движении. Интересное и
полезное практическое занятие провел технический инс%
пектор труда Совета профсоюза в Приднепровской до%
рожной профорганизации И.Собченко: ребята проследи%
ли путь от заявки до получения работниками спецодежды
и спецобуви, выяснили, какие при этом могут возникнуть
проблемы, и получили ответы на интересующие вопросы.

Поднимались также проблемы работы с физически и
морально устаревшим оборудованием, улучшения усло%
вий труда в помещениях с электрическим отоплением,
рассматривались соответствующие действия профактива.
Председатели молодежных советов узнали, как провести
дополнительное обучение по охране труда, чтобы пре%
дотвратить травматизм на рабочих местах.

Вслед за жаркими дискуссиями по охране труда, моло%
дежные лидеры обсудили с правовым инспектором труда
Совета профсоюза в Приднепровской дорожной профор%
ганизации Н.Филобок волнующий всех без исключения
вопрос повышения заработной платы. Были освещены
также темы оплаты больничных листов, учебных отпус%
ков, отображения в табуляграммах начислений и удержа%
ний.

После завершения насыщенной обучающей части ре%
бята одобрили план работы на 2017%й, внесли новые ин%
тересные предложения и распределили между собой
обязанности. Завершилась встреча обменом опытом ра%
боты.

Ольга УХНАЛЬ, оператор Запорожской дирекции
железнодорожных перевозок, заместитель председателя
молодежного совета территориальной профорганизации

З повним списком партне%
рів проекту, а також ін%
шою інформацією щодо
реалізації програми мож%
на ознайомитися на сайті
(http://zalp.org.ua/kartka/).

НАШІ  НОВІ  

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма
•

с. Татарів (Івано�Франківська обл.):
готельно�відпочинковий комплекс «Татарів

DeLuxe», вул. Незалежності, 709 – знижка 10 % на
проживання і меню при проведенні весіль, банкетів;
15 % – на проведення конференцій при проживанні
груп від 20 осіб, 10 % – до 20 осіб;

дитячий табір «Дитяча республіка DELUXE»,
вул. Незалежності, 709 – знижка 10 % на літні путівки.

На захисті прав жінок

ДО ТЕМИ

Первичке — 100 лет!
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Святкові заходи

П
РОТЯГОМ звітного періоду
профком Бахмацької дистанції

сигналізації та зв’язку регіональної
філії «Південно%Західна залізниця»
постійно здійснював громадський
контроль виконання зобов’язань за
колдоговором та захищав трудові
права і соціально%економічні інтере%
си спілчан. Загалом на виконання
колдоговірних зобов’язань у 2016%
му спрямовано майже 6 млн грн.

Значна увага приділялася дотри%
манню трудового законодавства,
особливо щодо надання у повному
обсязі щорічних та додаткових від%
пусток, соціальних гарантій та пільг
жінкам, які мають малолітніх дітей,
переведення на іншу роботу, розра%
хункам і забезпеченню різних видів
доплат, притягнення працівників до
дисциплінарної відповідальності.

Завдяки тому, що уповноваженого
представника профкому включено
до складу комісій з преміювання,

охорони праці, перевірки знань нор%
мативних актів з охорони праці та
безпеки руху, оптимізації кадрів, а го%
лова профкому є співголовою постій%
но діючої комісії з розподілу та видачі
путівок, вдається уникати багатьох
порушень. Проте не завжди дотри%
мувався порядок виплати заробітної
плати за дні перебування у відпустці,
не нараховується премія на різницю в
посадових окладах при тимчасовому
замісництві, при прямуванні праців%
ників до місця виконання робіт і в
зворотному напрямку поза межами
робочої зміни оплачується лише час
руху поїзда, а випадки порушення
працівниками трудової дисципліни
інколи розглядаються без участі
представника профкому.

Важливим напрямком роботи
первинки є інформаційна діяль%
ність. Для цього використовуються
селекторні наради, особисті зустрічі
зі спілчанами, сторінка Конотопсь%

кого теркому на форумі профспіл%
ки, найважливіша інформація роз%
міщується також на інформаційно%
му стенді. На 2017 рік передплачено
для працівників 120 примірників га%
зети «Вісник профспілки».

Пріоритетним напрямком лиша%
ється робота з молодими активіста%
ми, які беруть участь у заходах з по%
пуляризації здорового способу жит%
тя, залучаються до іншої громадсь%
кої діяльності.

Протягом минулого року оздо%
ровлено 25 залізничників і 17 дітей,
двох ветеранів, профкомом надано
матеріальну допомогу на лікування
32 працівникам і двом пенсіонерам.

Проводяться культурно%масові
заходи для спілчан та членів їхніх
родин.

Олександр ДЕМЧЕНКО,
старший електромеханік, голова

профорганізації Бахмацької
дистанції сигналізації та зв’язку

С
ПРАВЖНЄ свято весни для жінок%ветеранів
Олександрійської дистанції колії регіональної

філії «Одеська залізниця» влаштували профком і
рада ветеранів. Чоловіки подбали про те, щоб у всіх
присутніх був чудовий настрій: у їх виконанні звуча%
ли веселі гуморески, українські пісні, проводились
цікаві ігри та різноманітні конкурси. Кожна із жінок
пішла додому із святковим настроєм та букетом
весняних квітів.

Ірина КВАНТАЛІАНІ, інженер, 
голова профорганізації 

Олександрійської дистанції колії

Щ
ИРИМИ та теплими словами привітали зі
святом спілчанок локомотивного депо

Смородине регіональної філії «Південна заліз%
ниця» керівництво і профком. У нашому колек%
тиві 57 жінок – працівниці їдальні, будинку від%
починку локомотивних бригад, дільниці з ре%
монту будівель та устаткування, а також шанов%
ні ветерани. Завдяки їм залізничники завжди
мають смачні страви, охайні кімнати, чисту по%
стільну білизну і головне – привітні погляди й
чарівні усмішки. Подарунком для наших спілча%
нок стали концертні виступи аматорських ко%
лективів Тростянецького районного будинку ді%
тей та юнацтва.

Олег МАР’ЮК, голова профорганізації 
локомотивного депо Смородине

У
березні в приміщенні Козятинського вищо%
го міжрегіонального училища залізничного

транспорту відбувся концерт гурту «Лісапетний
батальйон», присвячений його 25%річчю. Орга%
нізував цей ювілейний захід Козятинський тер%
ком профспілки. Концерт пройшов на одному
подиху при повному аншлагу. Настрій гляда%
чам створювали не лише пісні, які лунали зі сце%
ни, але й дотепні жарти очільниці гурту Н.Фа%
ліон. Спілчани віддячили артистам бурхливими
оплесками. 

Олександр БАРД, ветеран праці

С
ВЯТКОВИЙ концерт подарували вихованці Лю%
ботинського будинку дитячої творчості та слу%

хачі Харківського центру професійної освіти регіо%
нальної філії «Південна залізниця». Глядачі із задо%
воленням слухали пісні, присвячені матерям, бурх%
ливими оплесками зустрічали виконавців бальних
танців.

Зоя ПІДЧЕНКО, голова профорганізації 
Харківського центру професійної освіти

П
ІД ЧАС ТРЕНІНГУ вони об%
мінялись позитивним до%

свідом просвітницької роботи
з питань ВІЛ/СНІДу в трудових
колективах, проаналізували
наявність ресурсів та можли%
востей для інформаційно%про%
філактичної діяльності в умо%
вах робочого середовища, за%
кріпили знання щодо форму%
вання толерантного ставлення
до ВІЛ%позитивних людей та
вироблення дій щодо недопу%
щення стигми та дискримінації
їх на робочому місці тощо.

За сприяння Київського
міського Центру профілактики
та боротьби зі СНІДом учасни%
ки тренінгу пройшли добро%
вільне консультування та тес%
тування.

Також було презентовано
Програму профілактики та
протидії ВІЛ/СНІДу в закладах

охорони здоров’я ПАТ
«Укрзалізниця», розроблену
філією «Центр охорони здо%
ров’я» Товариства спільно з
Радою профспілки. 

У семінарі взяли участь ко%
ординатор проектів МОП
Л.Савчук, асистент проекту
І.Голюк, довірений лікар%екс%
перт МОП В.Легков, тренер%
психолог Всеукраїнської нар%
кологічної асоціації К.Лепеха,
а також тренери проекту – го%
лови молодіжних рад: проф%
спілки – майстер локомотив%
ного депо Київ%Пасажирський
М.Гупалов; дорожніх проф%
організацій – Львівської – ін%
женер Львівської дистанції
зв’язку А.Юник, Південної –
сигналіст Харківської дистан%
ції колії М.Мироненко; тери%
торіальних профорганізацій –
Попаснянської – виконувач

робіт Попаснянської колійної
машинної станції А.Гурджиєв,
Полтавської – старший ін%
структор Полтавського загону
воєнізованої охорони П.Кара%
чевцев, Ужгородської – ін%
структор експлуатаційного ва%
гонного депо Ужгород І.Пет%
ращук, Знам’янської – інже%
нер станції Знам’янка І.Со%
кольцова; голова профоргані%
зації пасажирського вагонно%
го депо Ковель, заступник го%
лови Молодіжної ради проф%
спілки І.Колесник, оператор
договірного сектору Запорізь%
кої дирекції залізничних пере%
везень, заступник голови мо%
лодіжної ради територіальної
профорганізації О.Ухналь,
студент Українського держав%
ного університету залізнично%

го транспорту Д.Моісеєнков;
представники дорожніх проф%
організацій: провідний спеціа%
ліст дорпрофсожу Південно%
Західної залізниці, заступник
голови молодіжної ради до%
рожньої профорганізації
Є.Стемпковський, заступник
завідувача відділу дорпроф%
сожу Львівської залізниці
А.Корольков, провідний фахі%

вець  Лиманського дорпроф%
сожу Ю.Савостенок, провід%
ний фахівець дорпрофсожу
Придніпровської залізниці
Н.Сірих та координатор про%
екту – провідний фахівець
відділу соціально%трудових
відносин та побутової роботи
Ради профспілки А.Єрмо%
ленко.

Інф. «ВІСНИКА»

Спільний семінар

для молоді
Наприкінці лютого п. р. у рамках спільного проекту

Міжнародної організації праці (МОП) та профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
тренери зі складу членів молодіжних рад дорожніх і

територіальних профорганізацій взяли участь 
у тематичному семінарі%тренінгу.

И
ТОГИ работы по оздо%
ровлению членов проф%

союза в 2016 году подвел
Конотопский терком. Так,
44 путевки работникам бы%
ло выдано теркомом и
профкомами структурных
подразделений: по 18 – в
санатории Трускавца и Сва%
лявы, 8 – Моршина. Допол%
нительно профкомы приоб%
рели 136 семейных путевок
на море – в поселки Лазур%
ное и Железный Порт Хер%
сонской области. А через
администрацию предостав%
лено 47 путевок в санаторий
«Хмельник» и 22 – в «Свитя%
зянку».

За счет средств регио%
нального филиала «Юго%За%
падная железная дорога» по
48 путевкам пенсионеры
оздоровились в Хмельнике,
Клубивке, Трускавце и Мир%
городе.

ПРЕСС�ЦЕНТР 
Конотопского теркома

профсоюза

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Наразі в профорганізаціях відбуваються звітні конференції та збори...
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«Наша дистан%
ція – це маленька
сім'я, тож і свята від%
значаємо гуртом: ось і
цьогоріч напекли
смачних млинців та
влаштували святку%
вання масляної. Було
весело, смачно й теп%
ло!», – розповіла голо%
ва профорганізації Лю%
ботинської дистанції
колії Юлія ЯЛОВЕНКО.

А профком Запорізької дистанції сигналізації та
зв'язку організував для своїх спілчан і членів їхніх сімей
традиційну екскурсію у Петриківку: «Вони побачили понад
200 різноманітних розписів, відвідали також дивовижний
етнографічний комплекс «Козацька січ». Тож на масляну
було справжнє сімейне свято: всі брали активну участь у
конкурсах, хороводах та інших народних забавах, їх при%
гостили смачними млинцями з чаєм. Не давав нудьгувати
весь день і дітям, і дорослим фольклорний гурт, захопило
яскраве дійство спалення опудала Зими. Бажаючі стрибали

через багаття, щоб
бути здоровими весь
рік. Всі наші 48 ек%
скурсантів залиши%
лись задоволеними
чудовою мандрів%
кою», – сповістила
голова профорганіза%
ції Запорізької ди%
станції сигналізації та
зв'язку Людмила
МОКРЕНКО.

«Інженер Л.Губерна працює у ремонтному ва%
гонному депо ім. Т.Шевченка регіональної філії
«Одеська залізниця» вже 35 років, і цей величезний
виробничий досвід допомагає їй у громадській ро%
боті і наставництві. Та й у профкомі вона – перший
помічник, тож недарма її відзначено нагородами
первинки і теркому профспілки», – розповів началь%
ник відділу кадрів, голова первинки Віктор
ГОНЧАРЕНКО.

«У первинці у лютому провели шахові та шашкові
змагання за участі представників 14 цехових профгруп, а
переможці отримали нагороди і грамоти. Але найцікаві%
ші події відбулись на масницю: наші активісти привітали
спілчан смачними млинцями з медом, гарячим чаєм із са%
мовару, обрядовою українською музикою», – про це
дізнались  з листа голови профорганізації вагонного депо
Каховка Олега ВІННИКА.

«На початку березня в Черкасах у Всеукраїнському
чемпіонаті з боксу у ваговій категорії до 64 кг взяв участь
і наш спілчанин – інженер%технолог, кандидат в майстри
спорту М.Мороз. У напруженій боротьбі серед спортсме%
нів з усіх куточків України він посів почесне четверте міс%
це. Ми дуже пишаємося досягненнями колеги і щиро ба%
жаємо йому подальших перемог», – написала інженер,
голова профорганізації Олександрійської дистанції колії
Ірина КВАНТАЛІАНІ.

«Наші ветерани відвідали музей історії локомотив%
ного депо Смородине регіональної філії «Південна заліз%
ниця», який відкрився для гостей після реконструкції. На
знак вдячності екскурсоводу – голові ради ветеранів
О.Соколову вони вручили коровай і залишили записи у
книзі відгуків», – сповістив голова первинки Олег
МАР’ЮК.
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