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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

12–14 червня головний технічний інспектор праці Ради проф)
спілки В.Дорошенко здійснив перевірки стану охорони праці у
Харківському територіальному управлінні філії «Центр буді)
вельно)монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд».
13–14 червня головний правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Бєльченко вивчав стан дотримання трудового
законодавства у пасажирському вагонному депо Чернівці
філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».
13 червня завідувач відділу соціально)трудових відносин та по)
бутової роботи Я.Мальський взяв участь у засіданні комісії з ви)
рішення питань щодо надання працівникам, членам їхніх сімей
та пенсіонерам Товариства матеріальної допомоги на медичні
та інші цілі, а 14 червня – у зустрічі представників спільної комі)
сії для ведення колективних переговорів з розгляду окремих
проектів додатків до колдоговору ПАТ «Укрзалізниця».
13 червня правовий інспектор праці Ради профспілки М.Абра)
мова взяла участь у робочій зустрічі за участі заступника Мініст)
ра соціальної політики України М.Шамбіра з обговорення норм
законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України
щодо накопичувальної професійної пенсійної програми».
15 червня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засіданні
правління ПАТ «Укрзалізниця».
15 червня відбулась робоча зустріч Голови профспілки
В.Бубняка з в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцовим, під час якої обговорено порядок виплати пра)
цівникам   винагороди за підсумками роботи у 2017 році та ін)
ші соціально важливі питання.
18–22 червня завідувач відділу економічної роботи, органі)
зації праці і заробітної плати С.Анісімова у Львівській і Рів)
ненській дирекціях залізничних перевезень та виробничих
підрозділах регіональної філії «Львівська залізниця» вивчала
питання з оплати праці відповідно до введення в дію наказу
ПАТ «Укрзалізниця» від 27.04.2018 р., № 285.
19 червня перший заступник Голови профспілки О.Муше)
нок, завідувач відділу соціально)трудових відносин і побуто)
вої роботи Я.Мальський та провідний спеціаліст відділу еко)
номічної роботи, організації праці і заробітної плати О.Була)
він взяли участь у зустрічі представників спільної комісії для
ведення колективних переговорів з розгляду окремих проек)
тів додатків до колдоговору ПАТ «Укрзалізниця».
20–21 червня головний правовий інспектор праці Ради проф)
спілки М.Бєльченко вивчав стан дотримання трудового законо)
давства у пасажирському вагонному депо Одеса)Головна і на
вокзалі Одеса)Головна регіональної філії «Одеська залізниця».
20 червня провідний спеціаліст відділу економічної роботи,
організації праці і заробітної плати О.Булавін взяла участь в
установчому засіданні галузевої ради при міжнародній орга)
нізації роботодавців «Федерація залізничників України» з
розробки професійних стандартів та кваліфікацій у залізнич)
ній галузі, а 22 червня – у засіданні «круглого столу» з питань
реформування законодавства у сфері оплати праці в рамках
Національної тристоронньої соціально)економічної ради з
метою напрацювання сторонами соціального діалогу узгод)
жених пропозицій щодо подальших кроків у цьому напрямі.
21 червня Рада профспілки провела засідання профсекції
працівників відомчої воєнізованої охорони (подробиці — у
наступному номері «ВІСНИКА»).

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ за)
лізничників і транспорт)

них будівельників України
занепокоєна, що останнім
часом значно активізува)
лась діяльність політичних
партій, об’єднань, усіляких
груп, які у своїх заявах на)
магаються спиратися, зок)
рема, на підтримку окре)
мих профорганізацій й ак)
тивістів. І ні для кого не є та)
ємницею – така активність
пов’язана з наближенням
президентської та парла)
ментської виборчих кампа)
ній. Прикро, що деякі

профспілки піддались полі)
тичному впливу і викорис)
товують непросте станови)
ще працівників галузі ви)
ключно в інтересах цих по)
літичних сил.

Хоча окремі заяви щодо
розв’язання соціальних
проблем і збігаються із
прагненнями профспілки,
тобто з нашими вимогами
до роботодавців, виконав)
чої та законодавчої гілок
влади, однак це не означає,
що профспілка у повній мі)
рі поділяє або підтримує
політичні цілі і методи учас)

ників передвиборних пере)
гонів.

Усі дії профспілки заліз)
ничників і транспортних бу)
дівельників України спря)
мовані на забезпечення на)
дійного захисту трудових
прав та інтересів спілчан і з
цього приводу заявляємо,
що політичний вибір – це
особиста справа кожного
залізничника як громадя)
нина України. Ми також
повідомляємо, що проф)
спілка не підтримує жодну з
політичних сил. У нас є свої,
закріплені у Статуті та доку)

ментах з’їздів профспілки
програмні цілі, спрямовані
на поліпшення економічно)
го та соціального станови)
ща працівників, які ми по)
слідовно реалізуємо у рам)
ках постійного конструк)
тивного діалогу з керівниц
твом ПАТ «Українська
залізниця».

Варто наголосити: проф)
спілка проти будь)яких ме)
тодів, що призводять до
дестабілізації роботи заліз)
ничного транспорту. А кож)
ному спілчанину важливо
пам’ятати, що радикальні,

неправомірні дії, спрямо)
вані на так би мовити вирі)
шення гострих проблем із
залученням великої кіль)
кості людей, мають руйнів)
ну некеровану силу і вигідні
лише тим групам людей, які
лобіюють інтереси певних
політичних об’єднань. Рада
профспілки залізничників і
транспортних будівельни)
ків України закликає спіл)
чан не бути заручниками
політичної ситуації.

Робімо правильний ви)
бір і не піддаваймося на
провокації!

О
ТРИМАНО відповідь за підписом директо)
ра із стратегічного розвитку та інвестицій)

ної політики ПАТ «Укрзалізниця» А.Саболевсь)
кого та в. о. директора Департаменту локомо)
тивного господарства С.Павлова щодо розгля)
ду протокольних рішень засідання професійної
секції працівників локомотивного господарст)
ва 25 квітня п. р.

У листі, зокрема, наведено інформацію щодо
забезпечення локомотивних бригад товаро)
матеріальними цінностями.

Так, станом на 5 червня п. р. виробничими
підрозділами регіональних філій було отрима)
но запасних частин на 26,5% від річного плану.
З метою забезпечення виконання поточних ре)
монтів і програм відновлення експлуатаційного
парку локомотивів у першому та другому квар)
талах 2018 року спільно з регіональними філія)
ми було складено переліки запчастин, в яких іс)
нує гостра необхідність, і ці відомості спрямова)
но до Департаменту матеріально)технічного
забезпечення та філії «Центр забезпечення ви)
робництва» (відповідні листи від 1 лютого та
5 травня п. р.). На 5.06.2018 р. з 360 наймену)
вань поставлено гостродефіцітних запчастин за
162 позиціями.

За планом капремонту лінійного обладнання
тягового рухомого складу на локомотиворе)
монтних заводах за п’ять місяців поточного ро)
ку передбачалося відремонтувати 1117 од., про)
те фактично вдалося підготувати до роботи
739 од.

З метою забезпечення виробничих підрозді)
лів необхідними для виконання якісного ре)
монту запасними частинами, матеріалами та
капітально відремонтованим лінійним облад)
нанням проведено детальний розрахунок (по
кварталах, видах робіт у фізичному та грошо)
вому виразі) та розроблено пропозиції щодо
збільшення на 19,8% плану з ремонту основних
засобів загалом по локомотивному господар)
ству на 2018 рік та розподілом по регіональних
філіях.

У відповіді «Укрзалізниці» на адресу Ради
профспілки висловлено сподівання, що завдя)
ки спільним зусиллям в найближчий перспек)
тиві вдасться досягнути позитивних результатів
в роботі локомотивного господарства (повний
текст зазначеного листа надіслано членам
профсекції для подальшої роботи та інформу)
вання спілчан і опубліковано на сайті
www.zalp.org.ua).

«Під час перевірки Бахмаць)
кої дистанції сигналізації та
зв’язку правовим інспектором
праці Ради профспілки у до�
рожній профорганізації Пів�
денно�Західної залізниці
Оленою Колядною виявлено
порушення законодавства про
оплату праці. 
На виконання подання робото)
давцем було проведено перера)
хунок та коригування частини
середньої зарплати з урахуван)
ням коефіцієнта 23 працівни)
кам, яким під час щорічної від)
пустки у липні 2016)го підвище)
но годинні тарифні ставки та по)
садові оклади і повернуто
9,3 тис. грн.», – поінформував
ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ЗАЯВА  профспілки залізничників і транспортних будівельників України

ГАСЛО  2018)го: 
«ВІДПРАЦЬОВАНОМУ  ЧАСУ —
ГАРАНТОВАНУ  ОПЛАТУ!» 

Лист у номер
«У

ПРОФКОМ Криворізь)
кої дистанції колії пись)

мово звернувся монтер колії
О.Полатайко з приводу непра)
вильного, на його думку, на)
рахування заробітної плати за
час підміни основного праців)
ника.

За підтримки правового інс)
пектора праці Ради профспілки
в дорожній профорганізації
Придніпровської залізниці
(Криворізький терком) В.Ко)
ростельова члену профспілки
було надано всебічну допомо)
гу. Тож він отримав незаконно
не нараховані 4,3 тис. грн. до)
плати за час підміни основного
працівника – бригадира (звіль)
неного) з поточного утримання
колії.

Шановні спілчани, звертай)
тесь до своїх профспілкових ко)
мітетів, якщо вважаєте, що ваші
трудові права порушені. Наша
профспілка завжди допоможе!» –
прокоментував профлідер пер)
винки Криворізької дистанції
колії Юрій ШЕЛАМКОВ.

З
ВВЕДЕННЯМ в дію зазна)
ченого нормативного до)

кумента необхідно проаналі)
зувати стан його запровад)
ження в регіональних філіях,
філіях, виробничих підрозді)
лах. З цією метою розпоряд)
женням «Укрзалізниці» від
30.05.2018 р. (№ ЦЦУП)
10/627) було створено спіль)
ну робочу групу, до складу
якої увійшли представники
Департаменту оплати праці
та мотивації персоналу ПАТ і
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України. Їх завдання полягає
у проведенні роз’яснюваль)
ної роботи з причетними
працівниками щодо застосу)
вання норм Положення та
здійсненні аналізу пропози)
цій до нього.

Спільна робоча група роз)
почала свою діяльність.

На сьогодні питання щодо
впровадження Положення
розглянуто в філії «Рефриже)
раторна вагонна компанія»,
моторвагонному депо Фастів,
Київській та Козятинській ди)
рекціях залізничних переве)
зень, виробничих підрозділах
регіональної філії «Львівська
залізниця». Найближчим ча)
сом планується відвідати ви)
робничі підрозділи регіональ)
ної філії  «Одеська залізниця».
Подальший графік погоджу)
ється.

Під час роботи підтверди)
лися зауваження, які наша
профспілка висловлювала в
процесі опрацювання проекту
зазначеного Положення, але
які не були підтримані на засі)
даннях відповідної робочої
групи. Тож пропозиції, внесе)
ні на розгляд спільної робочої
групи, після їх узагальнення
будуть опрацьовані.

Відділ економічної
роботи, організації праці

та заробітної плати 
Ради профспілки

Слідкуйте за новинами на
сайті  www.zalp.org.ua

Впровадження Положення 
про оплату праці залізничників

Конструктивний 
підхід — рух вперед

28 червня — 

День 

Конституції 

України
Шановні спілчани!
Щиро вітаю з державним
святом – Днем Конституції!
Вже 22 роки минуло як було
прийнято Основний Закон
України – документ вищої
юридичної сили, який від�
крив громадянам широкі
перспективи для розвитку
країни, утвердив націо�
нальну свідомість і об’єднав
суспільство. В цей важливий
день бажаю усім нам енер�
гії, завзяття та оптимізму.

Шановні молоді спілчани,
вітаю вас зі святом!
Ваша невтомна енергія є
неабияким стимулом до
праці, а наполегливість і ба�
жання пізнавати щось нове
допомагають втілити у жит�
тя нові проекти й ідеї.
Миру, любові, добра та
будьте певні, що на вас че�
кає майбутнє, сповнене ці�
кавих і незабутніх моментів.

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова ФПТУ,

Голова профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України

24 червня  

відзначено 

День молоді

НА  КОНТРОЛІ

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ…

Наказом від 27.04.2018 р., № 285, реалізовано 
рішення правління Товариства від 24.04.2018 р., 
яким введено в дію Положення про оплату праці 
працівників ПАТ «Укрзалізниця».
Робота над Положенням тривала протягом двох років.
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2011�й

Гасло року: «Сильний лідер —
сильна профорганізація»

У круговерті подій минулих років профспілка 
знову підходила до свого чергового з'їзду... 

VI
СПАРТАКІАДА залізничників України у 2011 році пройшла
на Донецькій залізниці у місті Красний Лиман. Виборовши

впевнену перемогу у п’яти із шістьох дисциплін, «золотим» при)
зером стала збірна команда Донецької магістралі, другу і третю
сходинки посіли спортсмени Південної і Придніпровської заліз)
ниць.

Переможці шостої Спартакіади залізничників України взяли
участь у Всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників про)
мислової сфери і транспорту в Алушті 8–11 вересня.

Впевненими кроками профспілка наближалася до фінішу звітів
і виборів.

20 жовтня відбувся ІІІ Форум молоді профспілки.
Голова Молодіжної ради профспілки В.Коробенко відзвітував

про роботу за п’ять років. У своїй доповіді він акцентував увагу на
тих моментах, які вимагатимуть підвищеної уваги нового складу
Молодіжної ради у наступному періоді. Зокрема, це робота зі сту)
дентською молоддю, посилення активності у співпраці з профор)
ганами.

Делегати
поділилися
п о г л я д а м и
на розвиток і
п р о б л е м и
молодіжного
руху, висло)
вили низку
пропозицій
до керівниц)
тва проф)
спілки й
Укрзалізни)
ці. Приміром, порушено питання стану матеріально)технічної бази
галузевих навчальних закладів, забезпечення випускників пер)
шим робочим місцем, закріплення у галузі молодих працівників,
мотивації профчленства тощо.

Делегати Форуму обрали нове керівництво Молодіжної ради
профспілки, затвердили її склад і президію.

Лідером профспілкової молоді обрано голову молодіжної ради
Іловайської територіальної профорганізації, електромеханіка Іло)
вайської дистанції сигналізації та зв’язку Донецької залізниці
В.Песчанського, його заступником – голову профкому студентів,
завідувача лабораторії Одеського технікуму залізничного транс)
порту О.Прокопенка.

Третій Форум молоді ухвалив низку звернень до керівництва
Укрзалізниці, зокрема щодо зайнятості молоді і забезпечення
працівників, у тому числі молодих спеціалістів, житлом. 

На Форумі було запропоновано оголосити 2012)й «Роком молоді
в профспілці». 

Цю пропозицію підтримано на засіданні Ради профспілки.

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.; 1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.

Далі буде...
Фото на згадку

Делегати ІІІ Форуму молоді профспілки
2011 р.

ЗЗббііррннаа  ннаашшооїї  ппррооффссппііллккии  
ппооссііллаа  ттррееттєє  ззааггааллььннооккооммааннддннее  ммііссццее  іі  ввииббооррооллаа
««ззооллооттоо»»  уу  ззммааггаанннняяхх  зз  ввооллееййббооллуу,,  22001111 рріікк
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Я
К ПОВІДОМЛЯЛОСЬ,
31 травня п. р. Рада

профспілки провела
розширене засідання
профсекції працівни)
ків господарства при)
міських перевезень, яке відкрив Голова профспілки В.Бубняк.

З актуальних питань за напрямами діяльності колегам доповіли
фахівці Ради. Так, завідувач відділу охорони праці В.Дорошенко по)
інформував про стан виробничого травматизму у ПАТ «Укрзалізни)
ця» та закликав колег посилити контроль за забезпеченням праців)
ників літнім спецодягом та спецвзуттям. Завідувач відділу соціально)
трудових відносин і побутової роботи Я.Мальський зупинився на
питаннях щодо роботи над матеріалами проекту колективного дого)
вору ПАТ «Укрзалізниця» та вирішенням окремих проблем з органі)
зації оздоровчого процесу у цьому році. Правовий інспектор праці
М.Абрамова повідомила про дії Ради профспілки щодо поновлення
для окремих категорій працівників залізничного транспорту втраче)
ного права на пенсію за вислугу років. Провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організації праці і заробітної плати О.Булавін
окреслила низку важливих на сьогодні питань з оплати праці.

Перший заступник Голови профспілки О.Мушенок і фахівці Ради
відповіли на запитання присутніх.

Зосередилися на обговоренні нагальних проблем
«ВІСНИК» запропонував голові професійної
секції Ради профспілки, профлідеру первинки
моторвагонного депо Одеса)Застава І  Володи�
миру СКІБІ прокоментувати підсумки роботи.

«О
БГОВОРЕННЯ актуальних проблем відбулося за
участі в. о. директора Департаменту приміських па)

сажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця» С.Савалюка.
Ми підготували для принципової розмови з керівником
низку найважливіших питань.

Насамперед наголосили на необхідності підвищення за)
робітної плати всім залізничникам, особливо слюсарям з
ремонту рухомого складу, аби припинити відтік кваліфіко)
ваних кадрів. 

Висловлювалась пропозиція про необхідність віднов)
лення в повному обсязі заводських капітальних ремонтів
електропоїздів і дизель)поїздів та недопущення між ними
перепробігів.  

Вкрай загострене питання з організацією постачання
запчастин, матеріалів та інструменту для своєчасного й
якісного виконання ремонтів працівниками в умовах
депо.

Акцентували увагу і на інших нагальних питаннях. Це
стосується вирішення врешті)решт проблем із безпекою
праці провідників під час виконання ними професійних
обов’язків та супроводження приміських поїздів праців)
никами поліції.

Крім того, учасники засідання зауважили, що слід пору)
шити питання щодо оплати перевідпочинку провідникам в
пунктах оберту та їх підвозу до міста роботи у нічний час,
як це було зроблено для локомотивних бригад.

Йшлося також про забезпечення всіх працівників мо)
торвагонних депо України форменим одягом, спецодягом
і спецвзуттям.

За підсумками засідання профсекції ухвалено протокол,
який спрямовано до Департаменту приміських паса)
жирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця».

У ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

З
АСЕДАНИЕ профсекции
Одесского дорпрофсожа

работников локомотивного
хозяйства и пригородных пас)
сажирских перевозок 29 мая
прошло при участии директо)
ра регионального филиала
В.Еремина, главного инжене)
ра – первого заместителя ди)
ректора регионального филиа)
ла П.Чекалова, и. о. замести)
теля директора регионально)
го филиала по подвижному
составу и материально)техни)
ческому обеспечению С.Явор)
ского, заместителя директора
по финансово)экономичес)
ким вопросам О.Подлубного,
начальников служб – локомо)
тивной, финансово)экономи)
ческой, юридической, орга)
низации труда, заработной
платы и структур управления,
а также председателя дорож)
ной профорганизации А.Про)
копенко, его первого замести)
теля И.Соловьева и заведую)

щих отделами дорпрофсожа.
Вопросы с таким составом
участников обсуждались зло)
бодневные и наболевшие: о
материально)техническом
обеспечении производствен)
ных подразделений, действи)
ях администрации по уста)
новлению норм расхода топ)
лива, премировании работ)
ников за основные результа)
ты хозяйственной деятель)
ности, увеличении тарифных
ставок и сдельных расценок
работникам локомотивных
бригад за работу в жаркое
время года, эффективности
работы контролирующих ор)
ганов и бесконечных провер)
ках, которые приводят разве
что к массовому привлечению
работников к дисциплинар)
ной ответственности, а не вы)
полняют профилактические
меры, направленные на улуч)
шение технологической и тру)
довой дисциплины, необхо)

димости своевременного
оповещения о направлении в
командировки, решении
проблем с оздоровлением
железнодорожников и их де)
тей и другие темы.

Председатель профоргани)
зации локомотивного депо 
им. Шевченко М.Коцаба
предложил выработать со)
вместный алгоритм действий
в рамках социального парт)
нерства, его поддержали кол)
леги.

Директор регионального
филиала ответил на задан)
ные вопросы и заверил чле)
нов профсекции дорпроф)

сожа, что все вопросы будут
приняты во внимание.

Подытоживая заседание,
можно сказать, что состоялся
по)настоящему конструктив)
ный диалог. Протокол направ)
лен в соответствующие служ)
бы для реагирования на заме)
чания и предложения. Наде)
емся, что будут приняты дей)
ственные меры по урегулиро)
ванию ряда проблемных во)
просов.

Елена ТАРАН, 
председатель первички 

локомотивного депо 
Одесса)Сортировочная,

председатель 
профсекции дорпрофсожа

ХІ Спартакіада залізничників

З
ЦЬОГО приводу ухвалено
спільну постанову керів)

ництва ПАТ «Укрзалізниця» та
Ради профспілки залізнични)
ків і транспортних будівельни)
ків України.

У Спартакіаді беруть участь
працівники ПАТ «Укрзалізни)
ця». Традиційний спортивний
захід відбуватиметься у три
етапи: змагання у дирекціях
залізничних перевезень, регіо)
нальних філіях – серед пере)
можців першого етапу, фі)
нальні – серед переможців
другого.

Після завершення першого
етапу Спартакіади буде сфор)
мовано збірні команди, до
яких увійдуть працівники заліз)
ниць і виробничих підрозділів

(відділень) філій Товариства,
територіально розташованих у
межах цієї залізниці.

У регіональних філіях ство)
рено оргкомітети для прове)
дення перших двох етапів
Спартакіади, до яких можуть
увійти представники філій)
учасників. Затверджено склад
організаційного комітету ПАТ
«Укрзалізниця» з підготовки та
проведення фінальних зма)
гань. До 10 липня п. р. буде
сформовано склад суддівсь)
кої колегії для проведення фі)
нальних змагань.

Керівникам регіональних
філій, філій та головам проф)
організацій усіх рівнів реко)
мендовано забезпечити на)
лежні умови підготовки спорт)

сменів)залізничників та їхньої
участі в змаганнях. Також
профспілці вдалося домови)
тися з керівництвом «Укрза)
лізниці» про те, що працівни)
кам Товариства, які безпосе)
редньо залучені до тренуваль)
них зборів, надається до
5 оплачуваних календарних
днів, відповідно до чинного
законодавства України.

Затверджено Положення
про проведення фінальних
змагань, які відбудуться з 2 по
5 серпня п. р. у Харкові на базі
структурного підрозділу «Фіз)
культурно)спортивний клуб
«Локомотив» ім. Г.Кірпи» ре)
гіональної філії «Південна за)
лізниця».

Традиційно з переможців

ХІ Спартакіади залізничників
буде сформовано збірну нашої
профспілки для участі у Всеук)
раїнській міжгалузевій спарта)
кіаді трудящих промислової
сфери та транспорту, яку ФСТ
«Україна» планує провести у
вересні п. р. на Миколаївщині.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділу 

соціально)трудових відносин
та побутової роботи 

Ради профспілки 

Про хід ХІ Спартакіади за)
лізничників на всіх її етапах
повідомлятимуть друковані
та електронні інформаційні
ресурси ПАТ «Укрзалізни)
ця» та профспілки залізнич)
ників і транспортних буді)
вельників України.
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СС..ССААВВААЛЛЮЮКК ВВ..ССККІІББАА

Фото ООккссаанныы  ППИИССЛЛААРРЬЬ,,  
специалиста орготдела Одесского дорпрофсожа

проходитиме із семи видів спорту – армспорту, гирьового спорту, 
міні�футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів і шашок

Ожидаем конкретных мер
В  ПРОФСЕКЦИЯХ  ДОРПРОФСОЖЕЙ 
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Поділилися досвідом 
З

МЕТОЮ обміну досвідом робо)
ти відбулася зустріч голів

Одеської дорожньої профоргані)
зації, дорожньої профорганізації
Південно)Західної залізниці, тери)
торіальних профорганізацій і тех)
нічних інспекторів праці. Профспіл)
кові лідери відвідали два депо Оде)
са)Застава І – вагонне експлуата)
ційне і моторвагонне. Вони ознайо)
мились з історією цих виробничих
підрозділів.

Під час зустрічі обговорювались
виробничі проблеми, які на часі,
та питання профспілкової діяль)
ності.

Усі присутні погодилися, що для
згуртування і єдності профспілки
проведення таких зустрічей є дуже
корисним.

Текст і фото 
Галини ПЕРХАЛЮК, 

провідного фахівця 
оргвідділу 

Одеського дорпрофсожу

Профспілкові
працівники радяться 
та навчаються

У
РОБОТІ семінару)наради для бухгалтерів
первинок взяли участь голова Криворізь)

кої територіальної профорганізації А.Несте)
ренко, головний бухгалтер Н.Байбарак та інші
фахівці теркому.

Фінансовий відділ підготував для колег ме)
тодичні матеріали щодо змін у Податковому
кодексі України та нового Положення про ве)
дення касових операцій у національній валюті.
Акцентовано увагу на перехід до роботи з бан)
ками в форматі інтернет)банкінгу, що дозво)
лить оперативно користуватися комплексом
банківських послуг.

Також порушено питання щодо впровад)
ження нового Положення про оплату праці
працівників ПАТ «Укрзалізниця», зокрема, за)
пропоновано проаналізувати разом з профлі)
дерами первинок ситуацію із заробітною пла)
тою у виробничих підрозділах окремо за кож)
ною професією та надати вичерпну інформа)
цію до вищих профорганів для усунення недо)
ліків.

Також під час семінару)наради розглянуто
актуальні питання, пов'язані з проведенням
цьогорічної оздоровчої кампанії.

Вікторія ІВАНЮК, бухгалтер 
Криворізького теркому профспілки

ФФооттоо  ннааддаанноо  ттееррккооммоомм

В
ПЕРВЫЙ день работы (19
июня) в должности и. о. ди)

ректора регионального филиа)
ла «Одесская железная дорога»
С.Никулин принял участие в пе)
реговорах с руководством дор)
профсожа. Обсуждались во)
просы выполнения обяза)
тельств коллективного догово)
ра, заработной платы, оздоров)
ления работников и их детей.

В ходе встречи председа)
тель дорожной профоргани)
зации А.Прокопенко и его
первый заместитель И.Соло)
вьев акцентировали внима)
ние нового руководителя ре)
гионального филиала на зло)
бодневном в данный момент
вопросе – максимальном со)
хранении численности работ)
ников припортовых станций в
связи с переходом их во
вновь созданное производст)

венное подразделение «Ди)
рекция железнодорожных пе)
ревозок по организации и
взаимодействию портов и
припортовых станций», со)
хранении им доплат, надба)
вок и других социальных га)
рантий, предусмотренных
действующим коллективным
договором и трудовым зако)
нодательством.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Одесского дорпрофсожа

До моря! 

Н
А ПОЧАТКУ червня відбувся перший цього
літа заїзд дітей у позаміський комплекс «Бу)

ревісник» на березі Азовського моря, що у селищі
Урзуф.

Для 117 дітлахів наших спілчан було гостинно
відчинено двері оздоровниці. У супроводі голови
теркому С.Толмачова, профлідерів первинок По)
кровського, Волноваського і Маріупольського за)
лізничних вузлів та усіх причетних малеча виру)
шила безпечними маршрутами до морського
узбережжя.

ПРЕС�ЦЕНТР
Покровського теркому профспілки

Н
А ОДНОМУ
з останніх

засідань моло)
діжної ради
д о р о ж н ь о ї
профорганіза)
ції Придніп)
ровської заліз)
ниці за участі
заступника го)
лови дорожньої профорга)
нізації А.Лейка та фахівців
дорпрофсожу обговорено
актуальні профспілкові пи)
тання. Йшлося, зокрема,
про організаційні аспекти
діяльності первинок та на)

прями роботи молодіжних
рад.

Активісти запросили на за)
сідання молодіжної ради го)
ловного інженера – першого
заступника директора регіо)
нальної філії «Придніпровсь)

ка залізниця» С.Гавриленка,
який роз’яснив чимало проб)
лемних моментів.

Приємним доповненням
для молоді стала бесіда з ви)
кладачем Зонального на)
вчально)методичного центру
на тему «Самомотивація,
стресостійкість, психологія
спілкування» та цікава екс)
курсія, що відбулася у до)
рожньому музеї.

Текст і фото 
Наталії СЄРИХ,

провідного фахівця 
оргвідділу дорпрофсожу

Придніпровської залізниці

Н
А  ЗАСЕДАНИИ молодеж)
ного совета Лиманской

дорожной профорганизации
рассмотрен комплекс вопро)
сов, касающихся профсоюз)
ной деятельности, намечены
планы работы на второе полу)
годие 2018)го и разработана
программа некоторых мероп)
риятий. Запланировано, в
частности, провести тренинг
для молодых профлидеров
по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИДа на рабочих мес)
тах и другие мероприятия, на)
правленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

«Н
А ВИЇЗНОМУ семінарі для
молодих активістів, про)

веденому Конотопським терко)
мом профспілки, обговорено
важливі питання, з)поміж яких
про оздоровлення молодих пра)
цівників у цьогорічний літній пе)
ріод. Традиційно активісти до)
помагають наводити лад в кор)
пусах і на території дитячої оздо)
ровниці «Зорька». Цього разу до
нас долучилися представники
вагонного депо та колійної ма)
шинної станції Бахмач. Перед
заїздом дітлахів підготовлено 
4)й корпус «Зорьки» та прибра)
но територію», – повідомила

електромеханік Конотопської дистанції сигналізації та зв’язку, голо)
ва молодіжної ради територіальної профорганізації Алла ЦАРЮК.

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2018

Фото надано ППооккррооввссььккиимм  
і ППооппаасснняяннссььккиимм  ттееррккооммааммии

«Буревісник» — 
перлина 

Приазов’я

«Мирного лета
нашей ребятне!»
...П

ОЗАДИ трудности подготовительного пе)
риода нынешней оздоровительной кам)

пании. Только благодаря совместным усилиям
актива территориальных и дорожной профорга)
низаций при действенной поддержке Совета
профсоюза удалось достичь взаимопонимания с
руководством ПАО «Укрзалізниця». И уже
4 июня первых отдыхающих гостеприимно при)
нял «Буревестник». 14 июня открылась в Кремен)
ских лесах Луганщины детская здравница «Сос)
новая роща», а 18 июня – лагерь «Березка» на
лиманских берегах Северского Донца.

Что ж, лето 2018)го для 133 детей железнодо)
рожников Попаснянщины счастливо началось.
Пожелаем нашей ребятне, чтобы оно было
теплым, ласковым и мирным!

ПРЕСС�ЦЕНТР
Попаснянского теркома профсоюза

СОЦИАЛЬНЫЙ  ДИАЛОГ

ЛИСТ

Під час семінару<наради…

У дорожньому музеї...

Фото ООккссаанныы  ППИИССЛЛААРРЬЬ  

Від вдячних читачів…

«У
РЕМОНТНИХ цехах, експлуатаційній
дільниці, конторі локомотивного депо

Сновськ регіональної філії «Південно)Західна
залізниця» завжди з нетерпінням чекають на
черговий номер «ВІСНИКА», адже, на думку
наших спілчан, в газеті змістовно висвітлюють)
ся актуальні факти з профспілкового життя.

Вважаємо, зокрема, дуже корисною інфор)
мацію з первинок: можна дізнатися про щось
цікаве, повчитися один у одного та поділитися
досвідом в організації різноманітних заходів
тощо. Статті жваво обговорюються, часом ви)
кликають дискусії, що приємно спостерігати…

І наш профком йде назустріч читачам, перед)
плачуючи «ВІСНИК» у достатній кількості при)
мірників (до речі, багато хто з працівників чита)
ють профспілкову газету у родинному колі).
Дуже задоволені і наші пенсіонери, які отриму)
ють її вдома». Про це написала наш активний ав)
тор – секретар, член профкому первинки Анна
ПОЛЮШКО.

Дякуємо, друзі, за підтримку!

МОЛОДЬ   У   ПРОФСПІЛЦІ
Згуртувалися та попрацювали...

Татьяна БОРИСЕНКО, заведующая отделом организационной и кадровой работы
Лиманского дорпрофсожа
Фото Юлии САВОСТЕНОК, ведущего специалиста отдела организационной 
и кадровой работы Лиманского дорпрофсожа

ФФооттоо  ннааддаанноо  ммооллооддііжжннооюю  ррааддооюю

ППррооддооввжжеенннняя  ттееммии  ——  
уу  ннаассттууппннооммуу  ннооммеерріі  ««ВВІІССННИИККАА»»

Едем  в  «Сосновую  рощу»... 



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 12 (743)* 29 червня  2018 р.4

КОРИСНО  ЗНАТИ

Газета
«Вісник профспілки

залізничників і транспортних 
будівельників України»

Засновник і видавець —
Рада профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Реєстраційне свідоцтво 
КВ № 2661 від 3.07.1997 р.

Газета 
виходить 

двічі на місяць.

Індекс 94922
Головний редактор
Ольга АРТЕМ’ЄВА
Редакційна колегія:

Вадим БУБНЯК — 
Голова профспілки, 

голова редакційної колегії; 
Олександр МУШЕНОК —

перший заступник 
Голови  профспілки, 

заступник голови 
редакційної колегії;
Ольга АРТЕМ’ЄВА —

завідувач відділу інформації;
Світлана АНІСІМОВА —

завідувач відділу економічної 
роботи, організації праці 

і заробітної плати; 
Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо)
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози)
цією редакції. Листування з чита)
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали. 

№ 12 (743)* 29 червня 2018 р.

Тираж 
100 тис. 786 прим.

Розсилка 
електронної версії 

газети — 376 прим.:
е)mail — 301 прим.;

Lotus Notes — 75 прим.

Газету набрано 
і зверстано 

у відділі інформації 
Ради профспілки.

Адреса:
03049, м. Київ,

Повітрофлотський пр)т, 15 А
тел. 465)00)80 

тел./факс 465)00)78

Е)mail:  
visnykprof@gmail.com

Друк:

ТОВ «Поліпрінт»
(м. Київ, вул. Лугова, 1 А)

Замовлення  № 8301

Наступний номер вийде 
12 липня 2018 року

Інформаційні 
інтернет�
ресурси

профспілки

www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg

www.youtube.com/zalporgua

Порадували дітлахів До музею!

«У
КОНОТОПСЬКІЙ місь)
кій лікарні наші активіс)

ти організували збір книжок,
іграшок, одягу для дітей)сиріт
та дітей із малозабезпечених
сімей. Усі речі було передано
до міського виконкому в кабі)
нет гуманітарної допомоги», –
розповіла голова молодіжної
ради первинки лікарні Кате�
рина ФЕДЧУН.

«М
ОЛОДІЖНІ лідери ра)
зом з дітлахами пра)

цівників лиманських локомо)
тивного і вагонного депо, ди)
станції електропостачання взя)
ли участь у захоплюючій пізна)
вальній квест)грі, організова)
ній на базі міського центру
професійного розвитку персо)
налу. Відвідали також музей у
депо, де їм розповіли про істо)
рію технічної еволюції локомо)
тивів та про особливості робо)
ти машиністів.

В Бахмутській дистанції сиг)
налізації та зв’язку з нагоди свя)
та було організовано виїзну сі)
мейну екскурсію до «Фельдман
Екопарку», де діти сповна змог)
ли насолодитися розважаль)
ною програмою свята, а також
відвідати контактні зони зоо)
парку», – поділився враження)
ми інженер служби автома)
тики, телемеханіки та зв’язку
регіональної філії «Донецька
залізниця», в. о. голови моло)
діжної ради дорожньої проф)
організації Євген МЕДЯНИК.

«Д
ІТИ працівників волно)
ваських локомотивного

і вагонного депо, дистанцій
електропостачання, колії та
станції регіональної філії «До)
нецька залізниця» під час свя)
та, організованого первинка)
ми залізничного вузла, змогли
цікаво розважитися, взявши
участь в іграх, а також поласу)
вати морозивом і солодоща)
ми. Голови первинок О.Лі)
совський, В.Каранько, А.До)
рошенко та інші разом з юни)
ми художниками створювали
тематичні малюнки про захист
дітей, мир та залізницю, які
згодом були продемонстрова)
ні на виставці», – дізналися з
листа голів первинок: дистан)
ції колії – Світлани ГОЛОДОК
і станції – Інни СКОРУПСЬКОЇ.

«П
РОФКОМ Ко)
нотопської ди)

станції сигналізації та
зв’язку регіональної
філії «Південно)Захід)
на залізниця» нагоро)
див квитками на ви)
ставу та солодощами
за участь у конкурсі
його маленьких учас)
ників. Подякували та)
кож їхнім батькам за
те, що вони не зали)
шились осторонь і взяли
участь у позаробочому житті
колективу, долучившись до
заходу та зацікавивши дітей до
творчого проведення часу», –
повідомив старший електро)
механік, голова первинки ди)
станції сигналізації та зв’язку
Василь СКОТАР. 

«П
РОФКОМ Долинської
дистанції колії регіо)

нальної філії «Одеська заліз)
ниця» в дендропарку «Веселі
Боковеньки» організував за)
хоплююче свято для понад
50 дітей спілчан. Дітвора із за)
доволенням змагалася в іграх,
а в конкурсно)розважальній
програмі разом з ними тради)
ційно взяли участь їхні батьки. 

на території дистанції колії ма)
леча змагалась у «веселих
стартах», конкурсах та приго)
щалась смакотою, а ще щасли)
ва дітвора отримала різнома)
нітні подаруночки та морози)
во», – повідомила інженер з
підготовки кадрів, голова пер)
винки Ірина КВАНТАЛІАНІ.

«П
О ИНИЦИА)
ТИВЕ моло)

дежного совета
Знаменской тер)
р и т о р и а л ь н о й
профорганизации
проведен конкурс
на лучший дет)
ский рисунок, в
котором активное
участие приняли
дети работников
знаменского узла –
дирекции желез)
нодорожных пе)
ревозок, вагонно)
го ремонтного де)
по, дистанций сиг)
нализации и свя)
зи, электроснаб)
жения, станции –
в возрасте от 6 до
15 лет. Юные ху)
дожники не толь)
ко рисовали, но и
и з г о т а в л и в а л и
своими руками
разные поделки.
Талант всех участ)
ников был вознаг)
ражден подар)
ками», – подели)
лась инженер
станции Знамен)
ка, председатель
молодежного со)
вета территори)
альной профорга)
низации Ирина
ШВЕД.

У
СЕРЕДИНІ червня відбулася спартакіада серед колективів
Чернівецького вузла регіональної філії «Львівська заліз)

ниця», присвячена Дню Конституції України.
У змаганнях, які проведено на базі Чернівецького ФСК «Ло)

комотив» з настільного тенісу, армреслінгу, міні)футболу, во)
лейболу, гирьового спорту, шахів і шашок, взяли участь ва)
гонники, колійники, руховики, станційники.

Перше загальноко)
мандне місце виборо)
ла збірна пасажирсь)
кого вагонного депо,
друге – станції, на тре)
тій сходинці опинили)
ся колійники. Їм вруче)
но кубки і грамоти. Пе)
реможців в окремих
видах спорту нагороджено грамотами.

Приємно відзначити, що за спортсменів вболівали керівни)
ки виробничих підрозділів: пасажирського вагонного депо –
М.Марчук, станції – І.Микитюк, а також голова первинки ди)
станції колії В.Грицюк. Дякуємо за підтримку голові Івано)
Франківської територіальної профорганізації Б.Грицаку, го)
лові профкому станції Чернівці С.Семенович. Тож завдяки
дружній співпраці адміністрації і профорганізацій з енергій)
ним начальником ФСК «Локомотив», заслуженим працівни)
ком фізичної культури та спорту І.Ілікою, який заохочує заліз)
ничників до розвитку фізкультурно)оздоровчої роботи в тру)
дових колективах, спартакіада вдалася на славу.

А ми вже готуємось до наступних змагань і, до речі, дуже
чекаємо на участь у них команд локомотивного депо і дистан)
ції сигналізації та зв’язку…

Наталя ЛИЧУК,
адміністратор Чернівецького ФСК «Локомотив».

Новий партнер дисконтної програми
П

ЕРЕЛІК партнерів дисконтної програми профспілки по)
повнився компанією АЗК «АМІС Energy». Для наших спіл)

чан, які вирішать скористатися послугами мережі, діє знижка
3% від ціни реалізації непаливних товарів та послуг в магази)
нах «АМІС Energy», а також на бензин та дизельне пальне –
1,5 грн/л, скраплений газ – 0,5 грн/л.

Щоб скористатися знижкою, спілчани мають пред’явити
дисконтні картки або електронні профспілкові квитки.

Фото
автора

«М
ОЛОДЬ Запорізької те)
риторіальної профор)

ганізації завжди з відкритим
серцем організовує свята для
малечі. Цього разу дітей заліз)
ничників із багатодітних та не)
повних сімей запросили на екс)
курсію на нашу дитячу залізни)
цю, на території якої є зоопарк,
зимовий сад та акваріум. Після
поїздки дітлахи разом із бать)
ками відвідали макетний зал,
де черговий по станції Запо)

ріжжя I, голова молодіжної ра)
ди територіальної профоргані)
зації Є.Бабак розповів відвіду)
вачам чимало цікавого про
експонати», – написала опера)
тор Запорізької дирекції заліз)
ничних перевезень, заступник
голови молодіжної ради тери)
торіальної профорганізації
Ольга УХНАЛЬ. З листа дізна)
лися, що ініціаторами цього
чудового заходу були автор
повідомлення О.Ухналь і опе)

ратор поста цент)
ралізації станції За)
поріжжя)Вантаж)
на, голова моло)
діжної ради ліній)
них станцій Л.Ка�
рабань.

Різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня 
захисту дітей організували і провели профорганізації 

за активної участі активістів молодіжних рад

«У
ЧЕРВНІ близько ста школярів відвідали музей бойової
та трудової слави локомотивного депо Смородине

регіональної філії «Південна залізниця». Голова ради ветера)
нів О.Соколов провів цікаву екскурсію та відповів на усі запи)
тання дітлахів. Вони із задоволенням фотографувалися на
згадку», – сповістив голова первинки Олег МАР’ЮК.

Чекаємо на нових учасників…

Вітаємо чемпіонку!

ПРО  СПОРТ

В
ОДЕСІ на узбережжі Чорного моря 23 червня відбувся чем)
піонат України з плавання категорії «Мастерс». Першою по)

долала дистанцію 2,5 км Наталія Бідун – інструктор)методист
Криворізького ФСК «Локомотив» і, до речі, автор «ВІСНИКА».

«Для мене це дуже важливо, – поділилася чемпіонка, – бо
це був перший виступ на відкритій воді й одразу вдалий!».

Тішимося успіху, і далі буде переможно!

«Д
ІТИ працівників Олександрійської
дистанції колії регіональної філії

«Одеська залізниця» разом з батьками від)
відали військову частину, де їм розповіли
про її історію, показали військову техніку. А

На малечу чекали також солодкі пода)
рунки», – сповістила голова первинки проф)
організації Долинської дистанції колії
Наталія ЄВСТІГНЄЄВА.

Фото ТТееттяяннии  ББООРРИИССЕЕННККОО

Фото ООллееннии  ССУУХХООРРУУККООВВООЇЇ

Фото надано профкомом

Фото автора

Фото надано профкомом

ФФооттоо  ннааддаанноо  ааввттооррааммии

Фото надано 
молодіжною радою
територіальної 
профорганізації


