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Наполягаємо на підтримці залізничного транспорту з боку  держави

У листах зазначено:
«Залізнична галузь виконує поставлені

Урядом завдання. ПАТ «Українська заліз,
ниця» є основним перевізником вантажів
та пасажирів в державі і одним з найбіль,
ших платників податків до Державного
бюджету.

Уже понад 25 років залізниця здійснює
перевезення пільгових категорій населен,
ня, при цьому не отримуючи відшкодуван,
ня в повному обсязі з державного бюдже,
ту, як це визначено законодавством. З бо,
ку держави не забезпечується виконання
ст. 10 Закону України «Про залізничний
транспорт» щодо придбання рухомого

складу та утримання інфраструктури за ра,
хунок державного бюджету. Залізничники
за власні кошти будують мости, проклада,
ють колії, лінії електропередач та викону,
ють інші роботи, оскільки держава само,
усунулась від виконання своїх прямих
обов’язків за законом, залишивши
«Укрзалізницю» сам на сам із зазначеними
проблемами. Сьогодні власними силами
виконується черговий проект державного
значення – будівництво лінії швидкісного
сполучення з аеропортом Бориспіль.

Ключовою пропозицією профспілки що,
до включення до проекту Закону України
«Про державний бюджет України на

2019 рік» є необхідність передбачити кош,
ти на будівництво і реконструкцію магіст,
ральних залізничних ліній, об’єктів мобілі,
заційного призначення, придбання заліз,
ничного рухомого складу для перевезення
пасажирів у поїздах далекого та місцевого
сполучення, відповідно до ст. 10 Закону
України «Про залізничний транспорт».

Висловлюємо сподівання на підтримку
зазначеної пропозиції та порозуміння з
боку Уряду.

З повагою  В.БУБНЯК,
Голова Федерації профспілок 

транспортників України,
Голова профспілки залізничників

і транспортних будівельників України».

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Бубняк

спрямував листи 
на адресу Прем’єр,

міністра В.Гройсмана 
та Міністра інфраструктури 

В.Омеляна з проханням
посприяти у вирішенні

питання включення 
до законопроекту 
«Про державний 
бюджет України 

на 2019 рік» статей щодо
державної підтримки

залізничного транспорту.

П
ИТАННЯ вивчалось в
Сумській вагонній діль,

ниці, Запорізькому паса,
жирському вагонному депо,
вагонній дільниці станції
Хмельницький, пасажирсь,
кому вагонному депо Чернів,
ці, на станції Одеса,Головна
та вокзалах станцій Суми,
Дніпро, Хмельницький, Чер,
нівці, Одеса,Головна.

Слід зазначити, що у біль,
шості перевірених виробни,
чих підрозділів у цілому до,
тримуються вимог зазначено,
го наказу, норм Галузевої уго,
ди і колективних договорів
щодо матеріального стиму,
лювання, надання соціальних
пільг і гарантій, норм Закону
України «Про оплату праці»,
КЗпП України. Продовження
терміну дії контракту або
укладання на новий термін в
основному проводиться з до,
триманням вимог Положен,
ня, затвердженого наказом
ПАТ.

Проте в окремих виробни,
чих підрозділах протягом
тривалого часу спостеріга,
ються порушення чинного за,
конодавства та нормативної
бази Товариства. Питання
реалізації вимог норматив,
них актів щодо організації
цієї роботи залишається поза
увагою керівництва вироб,
ничих підрозділів та посадо,
вих осіб філії, відповідальних
за цей напрям роботи. Про це
свідчать масові порушення в
окремих виробничих підроз,
ділах вимог щодо строку дії
контрактів та організації ро,
боти відповідних комісій.

При визначенні строку дії
контрактів в окремих вироб,
ничих підрозділах зафіксова,
но факти використання лише
суб’єктивного фактору, а не
виробничого. Такі факти за,
фіксовано у пасажирських
вагонних депо Чернівці, Оде,
са,Головна та Запоріжжя,1.
Також і в кадровій політиці ін,
ших виробничих підрозділів.
Як наслідок, в перевірених
підрозділах більш як 1600
працівників працюють в ре,
жимі короткотермінових конт,
рактів. В окремих підрозділах

з різних причин до цього часу
користуються вказівками
служб пасажирських переве,
зень регіональних філій за
2011–2013 рр., які вже не від,
повідають вимогам прийня,
того наказу та втратили чин,
ність.

Більше того, деякі накази
щодо організації діяльності
Комісії відокремленого під,
розділу з укладення та аналізу
виконання умов контрактів
сформовані на підставі саме
цих розпоряджень, а в окре,
мих випадках і з посиланням
на неіснуючі вказівки і розпо,
рядження департаменту паса,
жирських перевезень без
будь,яких посилань на діючу
нормативну базу «Укрзалізни,
ці» з цього приводу. Не є ви,
ключенням і відсутність таких
комісій, що дозволяє окремим
керівникам виробничих під,
розділів приймати рішення
щодо строку дії контрактів в ін,
дивідуальному порядку поза
межами правового поля. Така
організація роботи з працівни,
ками, які працевлаштовуються
або вже працюють за контракт,
ною формою трудового дого,
вору, не сприяє формуванню
соціально стабільних трудо,
вих колективів, а навпаки
формує протестні наміри та
невдоволеність діяльністю як
правління Товариства, так і
профспілкових організацій
усіх рівнів.

Практично по всій мережі
перевірених виробничих під,
розділів не виконуються умо,
ви контрактів та п. 3.1.10 Галу,
зевої угоди стосовно зо,
бов’язання адміністрації за,
безпечувати працівника фор,
меним одягом для виконання
своїх посадових обов’язків.

Так, в більшості випадків
форменим одягом працівни,
ки не забезпечувались з
2014,го, а в окремих випад,
ках з 2016,го. Кошти за при,
дбання форменого одягу за
свій рахунок працівникам не
компенсуються у зв’язку з
відсутністю відповідного фі,
нансування зі сторони ПАТ.

У виробничих підрозділах
(за виключенням Сумської
вагонної дільниці) порушу,
ють трудові права і соціальні
гарантії начальників паса,
жирських поїздів, переважна
більшість яких (практично
80 %) працюють в режимі
короткотермінових контрак,
тів. Прикладом для організа,
ції такої неналежної кадрової
політики на місцях є діяль,
ність комісії з професійного
відбору кандидатів на посаду
начальника пасажирського
поїзда філії «Пасажирська
компанія».

Не є виключенням і пору,
шення трудових прав та соці,
альних гарантій начальників
вокзалів, які працюють за
контрактною формою трудо,
вого договору. Із деякими
працівниками, у тому числі з
тривалим стажем роботи на
залізничному транспорті пі,
сля закінчення строку дії кон,
тракту практикують укладан,
ня угод про продовження йо,
го дії на три–чотири місяці,
що не сприяє підвищенню
продуктивності праці цілих
трудових колективів та нор,
малізації соціальної складо,
вої в трудових колективах.

Неналежна організація ро,
боти зі сторони адміністрації
філії та виробничого підрозді,
лу щодо порядку застосуван,
ня контрактної форми трудо,

вого договору по всіх катего,
ріях працівників у випадку за,
хисту їхніх трудових і соціаль,
них прав в судовому порядку
неминуче призводить до не,
гативних наслідків для робо,
тодавця із матеріальними та
іміджевими втратами.

Варто зауважити, що ке,
рівники виробничих підроз,
ділів відповідально постави,
лись до зауважень, наданих
за підсумками перевірок. Так,
майже повністю усунуто на,
явні недоліки у всіх ви,
робничих підрозділах. Сфор,
мовано нові комісії, з члена,
ми яких проведено заняття із
вивчення нормативної бази,
яка регулює питання застосу,
вання контрактної форми
трудового договору, пере,
глянуто попередні рішення
комісій, на п’ятирічні конт,
ракти вже переведено окре,
мими угодами близько 500
залізничників, ще з 400 – такі
угоди будуть переукладені до
кінця поточного року. Праців,
никам повернуто більш як
7 тис. грн. за необліковані
надурочні години роботи та
технічні заняття. Внесено змі,
ни в колдоговори щодо на,
дання відпусток за особли,
вий характер праці тощо.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки

Р
ОЗГЛЯД питання «Про
застосування контракт,

ної форми трудового дого,
вору у філії «Пасажирська
компанія» ПАТ «Укрзаліз,
ниця» та заходи щодо по,
ліпшення ситуації» включе,
но до порядку денного засі,
дання президії Ради проф,
спілки 26 липня п. р.

Що  змінилося  за  більш  як  чотири  роки?..
12 грудня 2013,го підписано Угоду про врегулювання колективного 
трудового спору між профспілкою та Кабінетом Міністрів України. 

Одним із важливих рішень примирної комісії було приведення застосування 
контрактної форми трудового договору на залізничному транспорті у відповідність

до вимог законодавства України та забезпечення контролю за виконанням 
низки рекомендацій щодо порядку застосування цієї форми трудового договору. 
Як наслідок їх реалізації, наказом «Укрзалізниці» від 04.03.2014 р., № 056,Ц,/од,

затверджена Типова форма контракту та Положення про укладення контрактів 
з працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів

Відновлено

справедливість

З
А ЗВЕРНЕННЯМИ спілчан фахівцями Жмеринського теркому
профспілки проведено перевірку, і на вимогу правового інспек,

тора праці було скасовано незаконно виданий наказ, завдяки чому
поновлено право начальників і заступників начальників деяких стан,
цій – членів профспілки на отримання ними місячної премії.

У
ПРИМІЩЕННІ Ра,
ди профспілки 

17 липня п. р. відбулась
нарада з розгляду пи,
тання щодо особ,
ливостей створення
профорганізацій філії
«Енергоремтранс».

У заході взяли участь
голови первинок Вин,
ницького та Стрийського будівельно,монтажних поїздів, Лиманських
електромеханічних майстерень, Чаплинської майстерні та голів відпо,
відних дорожніх і територіальних профорганізацій. Обговорювалися
механізми реалізації постанови президії Ради профспілки від 24 трав,
ня п. р. «Про профспілкові організації філії «Енергоремтранс» ПАТ
«Укрзалізниця».

Наступний крок у роботі – організація та проведення установчої кон,
ференції зі створення об’єднаної профорганізації філії.

Інф. «ВІСНИКА».  Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

ДО  ВІДОМА

В
ІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ, ви,
даного Жмеринською ди,

рекцією залізничних перевезень
21 травня п. р., заступників на,
чальника станцій: Гречани –
О.Коханського, Гнівань –
С.Пеньківського та начальників
станції: Чорний Острів – І.Пасіч,
ника, Вендичани – Р.Кушніра,
Гайсин – В.Оріховського, Ярмо,
линці – Н.Котлінську, Волочиськ –
В.Скрипковського було притяг,
нуто до дисциплінарної відпові,
дальності за неналежний конт,
роль за обліком і використанням
електроенергії у березні 2018 ро,
ку, що призвело до перевитрат
електроенергії на експлуатацій,
но,виробничі потреби порівняно
з минулорічними показниками.

Працівників, таким чином,
адміністрація позбавила премії за
травень цього року.

Під час перевірки виявлено, що
у березні 2018,го станції вийшли

за рамки теоретичного ліміту,
встановленого дирекцією і регіо,
нальною філією, проте не було
враховано аномально низьку для
вказаного місяця температуру по,
вітря і те, що обігрів вищеперера,
хованих станцій здійснюється
електроопаленням. Слід також
зауважити на документальне під,
твердження, що керівництво цих
структурних підрозділів проводи,
ло роботу щодо зниження енер,
говитрат у попередні місяці – січні
та лютому.

Висновок такий: при обранні
виду стягнення до начальників і
заступників начальників зазначе,
них станцій керівництво дирекції
не врахувало низку факторів і
ступінь тяжкості вчиненого про,
ступку.

Справедливість було відновле,
но – новим наказом від 4 червня
2018 року адміністрацією було
скасовано попередній.

Василь ГОРІН, правовий інспектор праці 
Ради профспілки в дорожній профорганізації 

Південно,Західної залізниці (Жмеринський терком)

ФАКТ

КОМЕНТАР

ПРОФСПІЛКОВИЙ  КАЛЕНДАР: 
5 серпня

ЗЗіі  ссввяяттоомм,,

ппррооффссппііллккоо!!
Шановні 

спілчани, колеги!

Щиро вітаю вас із Днем
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України, який відзначатиD
мемо вже 15 років поспіль у
першу неділю серпня. 

Це свято уособлює єдність
наших профспілкових лав.
Тільки завдяки спільним зуD
силлям, разом можна досягD
ти успіху. Тож згуртуймося,
впевнено відстоюючи труD
дові права та інтереси
спілчан!

Прийміть найщиріші поD
бажання миру, злагоди, міцD
ного здоров’я, родинного
затишку.

З повагою
Вадим БУБНЯК,

Голова Федерації профспілок
транспортників України,

Голова профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 14 (745)* 26 липня  2018 р.

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7, 12—13* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2011Dй

Гасло року: «Сильний лідер —
сильна профорганізація»

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

У
РОБОТІ VI з’їзду, що відбувся 15 грудня 2011 року, взяли
участь представники структур, із якими профспілка веде со,

ціальний діалог, зокрема заступник Міністра інфраструктури
України Володимир Корнієнко, Генеральний директор Укрза,
лізниці Володимир Козак, керівники залізниць і підприємств
транспортного будівництва.

На з’їзді були також присутні представники всеукраїнських
профспілок і профоб’єднань транспортників, колеги з профспі,
лок залізничників країн близького та далекого зарубіжжя, зок,
рема з Азербайджану, Білорусі, Великобританії, Вірменії, Грузії,
Казахстану, Киргизії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Ро,
сії, Румунії, Сербії, Угорщини.

На початку заходу делегати і всі
присутні переглянули фільм про
роботу Ради профспілки за минуле
п’ятиріччя.

У звітній доповіді про діяльність Ради профспілки у
2007–2011 роках лідер профспілки Вадим Ткачов зауважив:

«Ефективна робота дає позитивні результати.
Активні дії із захисту трудових прав та соціально,економічних

інтересів працівників – найвагоміший доказ дієвості профорга,
нізації будь,якого рівня.

Наразі галузь реформується, і виникають нові проблеми.
Ми бачимо шляхи їх подолання».
У п’ятиріччя, що минуло, залізничників, як і всіх українців,

спіткали значні випробування – економічна криза, значне падін,
ня обсягів залізничних перевезень, політична нестабільність то,
що. Їх наслідки позначилися на роботі залізниць та підприємств
транспортного будівництва і добробуті працівників.

Проте було достатньо і досягнень, спрямованих на користь
спілчан.

Тарифні ставки та посадові оклади залізничників за цей час
підвищувались 14 разів, а середня заробітна плата зросла біль,
ше ніж удвічі.

За звітний період темпи зростання зарплати перевищили рі,
вень інфляції на споживчому ринку на 36 %.

З метою додаткового соціального захисту профспілка застра,
хувала з 2010 року всіх спілчан,працівників від нещасних випад,
ків на виробництві. За цей час сума виплачених постраждалим
страхових коштів становить 860,5 тис. грн.

ЦИТАТА

Вадим ТКАЧОВ, Голова профспілки:
«Протягом цього п’ятиріччя вдалося певною мірою при,
множити досягнутий рівень галузевих пільг та соціальних
гарантій, адже було внесено 25 змін і доповнень, спрямо,
ваних на підвищення соціального захисту працівників і пен,
сіонерів.
Кроком уперед є продовження дії чинної Галузевої угоди на
2012 рік. Тож завдяки конструктивному соціальному діалогу
збережено вагомий соціальний пакет».

Далі буде...
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ОФІЦІЙНО

Голова Федерації профспілок 
транспортників України, Голова профспілки

В.Бубняк 19 липня п. р. спрямував листи на
адресу Президента України П.Порошенка,
Голови Верховної Ради України А.Парубія 
та Прем’єр,міністра України В.Гройсмана.

В
ОФІЦІЙНОМУ зверненні Ради профспілки
йдеться про необхідність внесення змін до

Закону України «Про колективні договори і
угоди».

Профспілки, як найбільш масові громадські
організації, відіграють провідну роль у соці,
ально,трудових відносинах, зокрема у колек,
тивно,договірному регулюванні. Однак, відпо,
відно до чинного законодавства України, по,
ложення колективного договору поширюються
на всіх працівників підприємств незалежно від
того, чи є вони членами профспілок, а це звіс,
но не сприяє розвитку соціального партнерства
та вирішенню нагальних проблем, як в масш,
табах окремих підприємств, так і всього сус,
пільства.

Профспілка залізничників і транспортних буді,
вельників України вважає таку норму дискримі,
наційною по відношенню до тих працівників, які є
членами профспілки, оскільки вони особистими
коштами фінансують організацію, що представ,
ляє загальні інтереси з підготовки та укладення
колективного договору всіх працівників, у тому
числі й тих, хто не бере в цьому процесі участі.

У такий спосіб створюється правовий режим,
спрямований проти профспілок, оскільки стає
очевидним, що можна взагалі, не докладаючи
зусиль та не вкладаючи коштів, одержувати при
цьому в повному обсязі усі блага, встановлені ко,
лективним договором.

Тому профспілка звернулась до суб’єктів зако,
нодавчої ініціативи з пропозицією щодо внесен,
ня змін до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про колек,
тивні договори і угоди», виклавши перше речен,
ня в такій редакції: «Положення колективного
договору поширюються на працівників – членів
профспілки, яка є стороною колективного дого,
вору, і є обов’язковими як для роботодавця, так і
для таких працівників підприємства».

Демонстрація фільму. 
Керівники галузі та профспілки 

В.Козак і В.Ткачов

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ли,
манського дорпрофсожу

серед розглянутих питань –
дотримання трудового зако,
нодавства та охорони праці у
структурних підрозділах служ,
би локомотивного господар,
ства.

Під час проведеної напере,
додні перевірки виявлено по,
рушення прав спілчан.

Так, за п’ять місяців п. р. у
працівників локомотивних
бригад зафіксовано переви,
щення понаднормових годин
роботи.

Вирішено питання з усунен,
ня порушень у зв’язку з непра,
вильним розрахунком серед,
нього заробітку у депо
Слов’янськ, Лиман та Попас,
на: сімом призовникам на
строкову військову службу
вже виплачено недонарахова,

ну заробітну плату загалом
46,9 тис. грн.; працівникам
депо Волноваха, Лиман,
Слов’янськ, Попасна, По,
кровськ виплачено недоотри,
маних понад 50 тис. грн.

Встановлено порушення у
локомотивних депо Слов’янськ,
Попасна та на Авдіївському
експериментальному заводі
при нарахуванні премії за
основні результати госпо,
дарської діяльності. Як при,
клад, у депо Попасна сума не,
доплати за 2017–2018 роки
становить більш як 385 тис. грн.
У цьому ж депо зафіксовано
випадки недотримання відпо,
відних чинних вимог законо,
давства та Порядку здійснення
службових відряджень в ме,
жах України та за кордон пра,
цівників ПАТ «Укрзалізниця».
У депо Попасна і Лиман вста,

новлено порушення Тимчасо,
вого положення про додатко,
ве преміювання працівників
основних та гостродефіцитних
професій за виконання показ,
ників діяльності регіональної
філії «Донецька залізниця»:
додаткове преміювання з ве,
ресня по грудень минулого
року працівникам цих струк,
турних підрозділів проводи,
лось в межах норми робочого
часу (без урахування понад,
нормової роботи та роботи у
святкові і вихідні дні.

Працівникам локомотивно,
го депо Волноваха і Авдіївсь,
кого експериментального за,
воду не встановлено дифе,
ренційовані надбавки до та,
рифних ставок за високу про,
фесійну майстерність.

Керівному складу депо
Слов’янськ, Лиман та Попасна

за чергування у вихідні та свят,
кові дні не надано інших днів
відпочинку.

Існує заборгованість щодо
надання щорічних відпусток за
2016–2017 роки працівникам
депо Волноваха, Слов’янськ,
Попасна.

Тож на засіданні президії
дорпрофсожу визнано стан
трудового законодавства у
структурних підрозділах локо,
мотивного господарства як
незадовільний і для усунення
зауважень та розробки необ,
хідних заходів службі локомо,
тивного господарства вста,
новлено термін виправлення
ситуації до кінця липня п. р.

Галина КАЙДАШ,
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки 

у Лиманській дорожній
профорганізації

Профспілка звернулась до владних структур із пропозицією

«Дякуємо за змістовне 
спілкування  і  підтримку»

В рамках 
ХI  Спартакиады
железнодорожников…

ФФооттоо  ннааддаанноо  ККооннооттооппссььккиимм  ттееррккооммоомм

2011 р.

ДО  ТЕМИ
Як свідчить міжнародний
досвід, наприклад, у Бол,
гарії і Казахстані дія ко,
лективного договору по,
ширюється на робітників
та службовців, котрі є
членами профспілкової
організації, яка є сторо,
ною колективного дого,
вору, а інші працівники
можуть приєднатися до
колективного договору,
подавши письмову заяву
роботодавцеві й у проф,
спілку.

З а  з а к о н о д а в с т в о м
Швейцарії та Литви ко,
лективний договір поши,
рюється тільки на осіб, які
є членами профспілки,
що його уклала.

Порушення мають бути усунуті негайно

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

О
ЧЕРЕДНОЙ этап спартакиады регионального
филиала «Донецкая железная дорога», в кото,

ром участвовали 7 команд структурных подразде,
лений службы пути, состоялся 7 июля в Лимане.

Второе общекомандное место второй год под,
ряд занимает команда Попаснянской дистанции
пути, пополнив «копилку» наград победными бал,
лами в волейболе. В соревнованиях по армспорту
«серебро» в категории свыше 90 кг завоевал мон,
тер пути Е.Никитенко, а «бронзу» – монтер пути
И.Кравченко (весовая категория до 90 кг). В гире,
вом спорте отличился монтер пути В.Давыденко,
заняв третье место в категории свыше 90 кг, а в
дартсе третье – у распределителя работ дистанции
пути О.Шкуренко.

Анна БУНДЮК, председатель 
первички Попаснянской дистанции пути

НАПЕРЕДОДНІ

Ф
ІНАЛЬНІ змагання ХІ Спартакіади залізнични,
ків із семи видів спорту – армспорту, гирьо,

вого спорту, міні,футболу, волейболу, настільного
тенісу, шахів і шашок – проходитимуть з 2 по 5
серпня п. р. у Харкові на базі фізкультурно,спор,
тивного клубу «Локомотив» ім. Г.Кірпи регіональ,
ної філії «Південна залізниця».

ФФооттоо  ааввттоорраа

ПРИВІТАННЯ

Г
ОЛОВА Федерації профспілок транспортників України, Голова
профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Вадим Бубняк привітав з обранням на посаду Голови Наглядової
ради ПАТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера та висловив йому свою
повагу:

«Ми поділяємо Ваші погляди на діяльність Наглядової ради, яка
має будуватися на принципах прозорості, найвищих стандартів
доброчесності та залученні до процесу усіх зацікавлених сторін.

Сподіваємось на плідну співпрацю у вирішенні нагальних проб,
лем та вже найближчим часом чекаємо на зустріч із Вами з метою
обговорення питань, пов’язаних з підвищенням добробуту праців,
ників та їхнім соціальним захистом».

З
УСТРІЧ представників молодіж,
них рад Конотопської територі,

альної профорганізації і первинок
за участі головного технічного інс,
пектора праці Ради профспілки в
дорожній профорганізації Півден,
но,Західної залізниці А.Овсієнка,
заступника директора СК «Локомо,
тив» О.Бондаренка, помічника в.о.
начальника регіональної філії «Пів,
денно,Західна залізниця» А.Аба,
шидзе проведено за підтримки те,
риторіального комітету з метою об,
міну думками, обговорення проф,
спілкових та інших питань, а також
налагодження у подальшому про,
дуктивної співпраці в інтересах спіл,
чан.

Учасники заходу побували у ва,
гонному депо Конотоп, де ознайо,

милися з технологічним процесом
ремонту вагонів, оглянули інші ро,
бочі приміщення, виробничу тери,
торію, їдальню тощо. Того ж дня за,
вітали до клубу будинку науки і тех,
ніки, що у Ворожбі: цікавилися орга,
нізацією та проведенням культмасо,
вих заходів у колективах підрозділів
та на вузлі.

Дуже сподіваємося, що така спів,
праця буде корисною у роботі на,
ших молодіжних рад, бо майбутнє
залізниці залежить від кожного пра,
цівника.

Алла ЦАРЮК,
електромеханік 

Конотопської дистанції
сигналізації та зв’язку, 

голова молодіжної ради
територіальної профорганізації
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Н
А ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ
президиума Одесского дорож,

ного комитета профсоюза рас,
смотрен вопрос о ходе выполне,
ния предыдущего постановления
от 18.07.2017 г. «Об осуществлении
общественного контроля соблю,
дения трудового законодательства
в производственных подразделе,
ниях регионального филиала
«Одесская железная дорога» и ме,
рах по его улучшению».

В ходе обсуждения отмечено,
что вопросы по соблюдению тру,
дового законодательства и выпол,
нению обязательств колдоговоров
остаются приоритетными в работе
дорожных, территориальных ко,
митетов и профкомов первичных
организаций: постоянно контро,
лируются законность применения
руководителями дисциплинарных
взысканий к работникам, своевре,
менность предоставления отпус,
ков, выплата заработной платы за
время отпуска, работа в выходной
день и ее оплата и т. д.

Так, по требованию профкома
локомотивного депо Одесса,Сор,
тировочная в прошлом году было
отменено 19 незаконно изданных
приказов о привлечении 32,х ра,
ботников к дисциплинарной от,
ветственности, а в первом полуго,
дии 2018,го – четыре приказа о
привлечении к дисциплинарной
ответственности четырех работни,
ков. А по настоянию профкома ва,
гонного эксплуатационного депо
Одесса,Застава I в нынешнем году
отменен приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности
одного работника и досрочно сня,
ты дисциплинарные взыскания с
девяти железнодорожников, так,
же было отказано администрации
в даче согласия на привлечение к
дисциплинарной ответственности

работника, который является чле,
ном профкома.

Профком моторвагонного депо
Одесса,Застава I систематически
контролирует вопросы предостав,
ления отпусков, привлечения ра,
ботников к материальной и дис,
циплинарной ответственности и
другие, председатель первички
участвует во всех разбирательст,
вах, по результатам которых же,
лезнодорожников привлекают к
дисциплинарной или материаль,
ной ответственности. В 2018,м от,
менено одно дисциплинарное
взыскание и не допущено приме,
нение дисциплинарной ответст,
венности к двум деповчанам.

Значительная работа по контро,
лю за соблюдением трудового
законодательства проводится
объединенным профсоюзным ко,
митетом Одесской дирекции же,
лезнодорожных перевозок: четко и
принципиально контролируется за,
конность привлечения работников
к дисциплинарной ответственнос,
ти, сверхурочной работе и выпол,
нению производственных обязан,
ностей в выходной день и, соответ,
ственно, оплата труда за это время.

В ходе выполнения предыдуще,
го постановления президиума
дорпрофсожа был устранен ряд
нарушений, в том числе:

станция Черноморская теперь
ежемесячно подает в Одесскую
дирекцию железнодорожных пе,
ревозок табель для оплаты всех
допущенных часов сверхурочной
работы;

отменены приказы о незакон,
ном привлечении к дисциплинар,
ной ответственности работников
станций Черноморская, Одесса,
Пересыпь; с работников станции
Паромная досрочно снято четыре
дисциплинарных взыскания;

в Черкасской дистанции пути
произведены доплаты: 2,4 тыс.
грн. – за руководство стажировкой
руководителям и 749 грн. водите,
лям – за время прохождения
предрейсовых и послерейсовых
медосмотров и их нахождения в
командировке;

водителям путевой машинной
станции Цветково выплачена над,
бавка за классность на общую сумму
4,9 тыс. грн. и доплата за фактичес,
ки отработанное время (742 грн.).

Вместе с тем в результате по,
вторных проверок установлено,
что в отдельных производствен,
ных подразделениях не искореня,
ются должным образом наруше,
ния, в частности, в организации
режима труда и отдыха, оплаты
труда, предоставлении и оплате
отпусков.

К примеру, на станции Одесса,
Застава I выявлены неоплаченные
часы сверхурочной работы у де,
журных по станции, сигналистов,
составителей поездов за декабрь
2017,го и январь—апрель 2018,го.

Работникам Черкасской дистан,
ции пути в течение трех лет не
оплачиваются часы поездки до
места выполнения работ и в об,
ратном направлении, которые
осуществляются за пределами ра,
бочего времени.

В Каховской дистанции пути не
проводится компенсация за де,
журство в выходной день руково,
дящему составу, а квалифициро,
ванным работникам – оплата за
обучение и стажировку согласно
колдоговору дороги.

Не осуществляется оплата за вы,
полнение обязанностей временно
отсутствующего работника, совме,
щение профессий, увеличение
объема работы и т. д. в путевой
машинной станции Цветково.

В Черкасской дистанции пути
график отпусков работников
административного аппарата на
2018 год не согласован с профко,
мом и не доведен до их сведения
под роспись, они не уведомляются
письменно за две недели о дате
начала отпуска. Администрацией
также не приняты меры по устра,
нению замечаний по начислению
надбавки за класс квалификации
водителям за все отработанное
время. Задолженность по ежегод,
ным отпускам более двух лет за,
фиксирована на станциях Одесса,
Сортировочная, Балта, Одесса,Пе,
ресыпь, в Одесском восстанови,
тельном поезде, аппарате Одес,
ской дирекции железнодорожных
перевозок. С нарушением сроков
производится расчет с уволенны,
ми работниками в Каховской ди,
станции пути.

В Одесской дирекции продол,
жается практика заключения конт,
рактов не более чем на один год с
билетными кассирами, работаю,
щими свыше пяти лет в данной
должности и не имеющими дис,
циплинарных взысканий.

Несмотря на проведенную
администрацией немалую работу,
президиум дорпрофсожа решил
не снимать свое предыдущее по,
становление с контроля.

Всем причастным руководите,
лям рекомендовано приложить
максимум усилий для устранения
выявленных нарушений, повысить
качество и эффективность профи,
лактической работы, а выборным
профорганам – усилить со своей
стороны контроль за соблюдением
трудового законодательства.

Вера КОСТОВСКАЯ,
правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
в Одесской дорожной 

профорганизации

Тема актуальная, решение принято принципиальное

П
РЕДСТАВНИК з охорони праці Конотопсь,
кого теркому профспілки у дорпрофсожі

Південно,Західної залізниці – голова первинки
вагонного депо Конотоп Ю.Шиш разом із інже,
нером з охорони праці О.Дураковим та голо,
вою профкому Конотопської колійної машин,
ної станції Н.Козіною провели перевірку стану
утримання турних вагонів.

За її результатами відзначено, що лише один
із восьми вагонів обладнаний кондиціонером.
Опалення здійснюється дровами, електричного –
не передбачено. У кожному вагоні є кулери для
питної води, аптечки, постільні комплекти,
прання здійснюється на базі колійної машинної
станції. А от сушка для спецодягу і спецвзуття у
вагонах відсутня. Наступного року збігає термін
експлуатації вагона,їдальні...

Тож, зважаючи на виявлені перевіркою не,
доліки, керівництву колійної машинної станції
необхідно було продовжити роботу з приве,
дення турних вагонів до належного стану. Крім
того, після розгляду цього питання президією
дорожнього комітету профспілки з’явилася
можливість сподіватися на виділення керівниц,
твом регіональної філії коштів на ремонт і при,
дбання запчастин, обладнання, посуду, конди,
ціонерів тощо.

Минув час… На сьогодні можна констатува,
ти, що завдяки спільним зусиллям адміністра,
ції та профкому Конотопської колійної машин,
ної станції проведено: закупку для вагона,
їдальні необхідного посуду, матеріалів – для
ремонту підлогового покриття у турних ваго,
нах, деякі з яких планово відремонтовано (ви,
конано зварювальні роботи, фарбування то,
що), один турний вагон відправлено на капі,
тальний ремонт. І в подальшому необхідно
продовжувати забезпечувати фінансування,
необхідне для приведення турних вагонів до
належного санітарного стану.

ПРЕСDЦЕНТР 
Конотопського теркому профспілки

Чи є підстави 
для добрих 
сподівань?..

Від номера
до номера•

16 липня відзначено 
День бухгалтера

Г
ОЛОВА Федерації профспілок транспортників
України, Голова профспілки залізничників і

транспортних будівельників України В.Бубняк
привітав з професійним святом усіх працівників
фінансової сфери на залізничному транспорті:
«Ваші неабиякі зусилля та самовідданість завжди
спрямовані на підвищення ефективності фінансо,
во,економічної діяльності залізниці. Відповідальна
праця профспілкових бухгалтерів забезпечує зла,
годжену та продуктивну діяльність усіх наших ла,
нок. Зичу успіхів у всіх ваших справах, щастя, здо,
ров’я та благополуччя!» – йдеться у привітанні.

У
ЛІТНЮ по,
ру оздо,

ровниця «Лісо,
ва казка» зав,
жди наповнена
дитячим смі,
хом, весело,
щами, приго,
дами та іграми.

Кожен день
для малечі роз,
починається з
аеробіки і про,
довжується різ,
ними рухливи,
ми вправами.
Маленькі меш,
канці гостинно,
го табору ма,
ють змогу гра,
ти в настільні
ігри, перегля,
дати фільми та мультфільми,
стрибати на батуті, кататися
на гіробордах, а також відві,
дувати різноманітні гуртки – 
з шахів, брейк,дансу, деко,
ративно,прикладного мис,
тецтва.

Насичене щоденне життя

дітей супроводжується кон,
курсами, розважальними
шоу, концертами, навіть від,
відуванням планетарію. На те,
риторії «Лісової казки» всі ма,
ють змогу плавати в басейні.

У рамках олімпійського
дня серед хлопців та дівчат

проведено цікаву пізнаваль,
ну гру «Козацькі розваги»,
мета якої не лише фізичний
розвиток школярів, а й залу,
чення їх до національних тра,
дицій, звичаїв та обрядів, а
також виховання у молодшо,
го покоління загальнолюдсь,
ких цінностей і козацької мо,
ралі.

Здобуті знання, уміння, на,
вички і талант дітлахи із радіс,
тю демонструють на урочис,
тих заходах та щиро дякують
своїм вожатим та виховате,
лям за корисно проведений
час в оздоровчому закладі.

Іван АРТЕМЕНКО,
голова Куп’янської 

територіальної 
профорганізації

Фото ААннддррііяя  ППААЩЩЕЕННККАА,,
директора дитячого 
табору «Лісова казка»

ВСЕ  ПРО  ПРОЕКТ 
«ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПРОФСПІЛКОВИЙ 
КВИТОК»…

13 липня правовий інспектор праці Ради проф,
спілки М.Абрамова взяла участь у засіданні ро,
бочої групи Cпільного представницького органу
всеукраїнських профоб’єднань стосовно проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких за,
конів України щодо накопичувальної професій,
ної пенсійної програми».
17 липня відбулась нарада голів первинок струк,
турних підрозділів філії «Енергоремтранс» ПАТ
«Укрзалізниця», дорожніх і територіальних
профорганізацій з питання особливостей ство,
рення профорганізацій філії.
17 липня провідний спеціаліст відділу економіч,
ної роботи, організації праці і заробітної плати
О.Булавін взяла участь у засіданні галузевої ради
при міжнародній організації роботодавців «Фе,
дерація залізничників України» з розробки про,
фесійних стандартів та професійних кваліфікацій
у залізничній галузі.
18 липня завідувачі відділів фінансової та організа,
ційної і кадрової роботи С.Прокоф’єва і О.Гнатюк, а
також провідний спеціаліст відділу економічної ро,
боти, організації праці і заробітної плати О.Булавін
взяли участь у засіданні об’єднаного профкому фі,
лії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»,
надали відповідну інформацію з напрямів діяль,
ності та відповіли на запитання колег.
23 липня Голова ФПТУ, Голова профспілки
В.Бубняк обговорив з корпоративним секрета,
рем М.Молнарем питання щодо подальшої ро,
боти з Наглядовою радою ПАТ «Укрзалізниця» та
організації зустрічі з її Головою — Ш.Аджунером.
26 липня відбувається засідання президії Ради
профспілки (подробиці – у наступному номері
«ВІСНИКА»).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Проведено опитування

П
АРТНЕРИ соціального проекту профспілки
«Електронний профспілковий квиток» прове,

ли опитування спілчан, яким вже вручено елект,
ронні профспілкові квитки. За його результатами
з відповідей першого типу респондентів – тих,
хто активно користується карткою, дізналися, що
до переваг належать послуги: доступність та
зручність використання кредитного ліміту, відсут,
ність будь,яких комісій при отриманні готівки у
банкоматах, швидкий та безкоштовний переказ
коштів на картку, зручність сплати комунальних
послуг, повернення 1 % від усіх оплат карткою,
надання знижок тощо. На їхню думку, було б
добре, щоб кількість торгівельних точок та ме,
дичних закладів, де діють знижки за дисконтною
програмою профспілки, також збільшувалася.

51 % опитуваних, які вже отримали електрон,
ний профквиток, повідомили, що з умовами та
перевагами ознайомлені, але ще ними не скорис,
талися.

Матеріал до друку підготовлено 
за інформацією партнерів проекту

Десять днів у казці

Продовження теми — на стор. 4

ОЗДОРОВЛЕННЯ—2018

Додаткова пропозиція

П
АРТНЕР дисконтної програми «Медична ком,
панія ІНТО,САНА» пропонує власникам дис,

контних карток або електронних профспілкових
квитків скористатися додатковими знижками
10 % на послуги з рентгенографії та мамографії,
які надаються за адресою: м. Одеса, вул. Вар,
нерська, 2а.



Н
А АЗОВСЬКОМУ узбережжі
вже 45,й курортний сезон

приймає відпочивальників пан,
сіонат «Запоріжжя». На початку
серпня відбудеться черговий
заїзд, і заклад майже стовідсот,
ково заповниться залізничника,
ми із сім’ями. Спілчани у придбанні путівок користуються пільговими умовами.

Перед цьогорічним літнім сезоном, незважаючи на зміну підпорядкованості заліз,
ничних пансіонатів (перебуває на балансі Запорізького територіального управління
філії «Центр будівельно,монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ
«Укрзалізниця»), чимало було зроблено для підготовки закладу. Відремонтовано ін,
женерну мережу, корпуси, модернізовано систему охоронно,пожежної сигналізації
тощо. Зусиллями персоналу покращено благоустрій території, і колектив сподіваєть,
ся, що наступного сезону вдасться зробити набагато більше для привабливого відпо,
чинку родин залізничників.

Колектив закладу завдячує Запорізькому теркому за значну допомогу в організації
оздоровчого сезону.

П
АНСІОНАТ «Прибій», що знахо,
диться на балансі Запорізького те,

риторіального управління філії «Центр
будівельно,монтажних робіт та екс,
плуатації будівель та споруд» ПАТ
«Укрзалізниця», розміщений на Ара,
батській стрілці і гостинно приймає по,
над 3 тис. залізничників щоліта.

Спілчани мають можливість отри,
мати пільгові путівки на 7 або 11 днів з
триразовим харчуванням. Привітний
персонал, бібліотека, настільний теніс,

більярд та ігрова кімната для малечі – чудове доповнення відпочинку. Натомість тут
мріють про суттєве покращення умов, щоб працівники і члени їхніх родин з комфор,
том оздоровлялися на узбережжі Азовського моря.

Щирі слова вдячності від колективу пансіонату — Запорізькому та Криворізькому
теркомам за вагому допомогу в організації змістовного відпочинку залізничників.

Юрій ШВАЙКО, позаштатний кореспондент «ВІСНИКА». ФФооттоо  ааввттоорраа
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чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали. 
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П
ІДГОТОВКА до літньо,
го сезону для «Соко,

ла» – найбільшого дитя,
чого оздоровчого закладу
ПАТ «Укрзалізниця» –
розпочалася ще з грудня
минулого року. Тож зав,
дяки об’єднаним зусил,
лям керівництва регіо,
нальної філії «Придніп,
ровська залізниця», дор,
профсожу і теркому та За,
порізького територіально,
го управління філії «Центр
будівельно,монтажних
робіт та експлуатації будівель та споруд» було розроблено спільну програму
і виділено кошти та необхідні матеріали, щоб обладнати пожежною сигналі,
зацією усі будівлі і споруди та привести їх до відповідних санітарних норм.

19 червня «Сокіл»
прийняв першу змі,
ну дітлахів, а зараз
розпочалася вже
третя зміна, незаба,
ром – четверта…
Цього літа тут оздо,
ровляться майже
1800 дівчаток і
хлопчиків, які змо,
жуть провести час,
тину своїх канікул
разом з однолітка,

ми на березі теплого Азовського моря. Захоплююча і цікава розважальна
програма не дозволить школярам протягом двох тижнів нудьгувати і напов,
нить їх життєвою енергією та здоров’ям на цілий рік.

Андрій ХИЖНІЙ, фахівець з організаційно,масової 
та соціально,побутової роботи Запорізького теркому профспілки

Н
ЕЩОДАВНО цілий тиждень працівники Волноваської
дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця»

разом із сім’ями їздили до Ворохти (Карпати), яка зустріла
туристів хлібом,сіллю.

Наші спілчани підкорювали найвищу гору України – Го,
верлу, гору Хом’як, побували у Рахові, Івано,Франківську,
Чернівцях, Косові, Коломиї, Яремче, на гірськолижному
курорті «Буковель». Пройшли по фірмовому маршруту го,
телю «Ворохта», побували біля річки Прут, на горі П’ятихат,
ки та здійснили рафтинг по Чорному Черемошу. Каталися
верхи, подорожували велосипедами, змагалися в шашко,
вому турнірі тощо.

Ці незабутні враження та позитивні емоції надовго зали,
шаться в пам’яті і серцях людей.

Світлана ГОЛОДОК,
голова первинки Волноваської дистанції колії

Порыбачили и отдохнули

П
РОФКОМ Попас,
нянского вагоно,

ремонтного завода
не впервые проводит
полюбившиеся мно,
гим соревнования по
рыбной ловле. Участ,
ники, а некоторые и с
детьми, основатель,
но подготовились к
очередному выезду, потому что всем хотелось непремен,
но победить или удивить удачным уловом.

По решению судей награжден самый маленький рыбо,
лов – десятилетний Д.Бобровник, который приехал с па,
пой. Между взрослыми распределены грамоты, медали и
призы. Победителя – мастера А.Зеленого – наградили еще
и трехместной палаткой! Получили подарки самые актив,
ная и организованная профгруппы (к слову, жен азартных
рыбаков, одобряющих их увлекательное хобби, тоже по,
благодарили).

Всех участников накормили полевой кашей и шашлыка,
ми, а рыбу привезли домой!

Алла НЕИЗМАЙЛОВА,
председатель профорганизации 

Попаснянского вагоноремонтного завода

Фото ВВааддииммаа  ШШААШШЕЕЛЛЕЕВВАА,, инженера 
гражданской обороны, члена профкома

На азовському узбережжі…ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2018

ФФооттоо  ааввттоорраа

Незабутні  враження ЗЗ Е,mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

…З глибокою повагою до ве,
теранів війни та праці написали
голови первинок: Конотопської
дистанції колії – Тетяна МозD
гова, пасажирського вагонного
депо Бахмач – Анжела РожноD
ва (регіональна філія «Півден,
но,Західна залізниця») та від
імені колег голова профоргані,
зації Нікопольської дистанції
колії Любов Михайлова – про
заходи, що відбулися на заліз,
ничному вузлі (регіональна
філія «Придніпровська заліз,
ниця).

З листа голови первинки
Криворізької дистанції колії ре,
гіональної філії «Придніпровсь,
ка залізниця» Юрія ШеламкоD
ва дізналися, що на профспіл,
ковому обліку перебувають
178 пенсіонерів, з яких 12 учас,
ників Другої світової війни,
66 мають статус дітей війни, а
22 – з особливими потребами,
семеро – одинокі люди похило,
го віку. Профком підтримує тісні
зв’язки з ветеранською органі,
зацією і разом опікуються ко,
лишніми працівниками свого
виробничого підрозділу.

Про спільне святкування Дня
Перемоги з делегацією район,
ної організації ветеранів пові,
домила наш активний автор –
секретар локомотивного депо
Сновськ регіональної філії «Пів,
денно,Західна залізниця» Анна
Полюшко: «Гостям було влаш,
товано цікаву екскурсію до на,
шого музею, територією депо,
вони із задоволенням побували
у цехах та кузні і сфотографува,
лися на згадку». Вона також по,
ділилася враженнями щодо
проведення Конотопським тер,
комом профспілки конкурсу, в

якому охоче брали участь діти
залізничників: «Наші діточки
проявили свої таланти з малю,
вання, вишивки і навіть цікавої
розповіді. Всі учасники отрима,
ли заохочувальні подарунки –
набори для малювання та твор,
чості».

І про спорт…
«У Запорізькому пасажирсь,

кому вагонному депо відкрито
міні,спорткомплекс, тож відте,
пер всі бажаючі спілчани мо,
жуть його відвідувати, отриму,
ючи неабияке задоволення від
занять, а також брати участь у
масових заходах. Терком проф,
спілки подарував вісім карема,
тів для занять аеробікою та фіт,
несом», – про це прочитали у
листі фахівця з організаційно,
масової та соціально,побутової
роботи Запорізького теркому
Андрія Хижного. А інструктор,
методист ДФСК «Локомотив»
по запорізькому регіону Леонід
Свидський захоплююче розпо,
вів про регіональний волей,
больний турнір, який пройшов
у навчально,відновлювально,
му центрі Запорізької дирекції
залізничних перевезень та вда,
ло збігся із 35,річчям спортком,
плексу. Під час урочистостей від
теркому профспілки було вру,
чено пам’ятні медалі ветеранам
локомотивного депо Запоріж,
жя ІІ, найкращим гравцям попе,
редніх турнірів та громадським
інструкторам виробничих під,
розділів, чиї команди – незмін,
ні учасники всіх змагань: «Се,
ред дев’яти команд перемож,
цями ювілейного турніру стали
волейболісти Хортицької ди,
станції колії, вони отримали ку,
бок, а призери – грамоти і ме,

далі. Змагання відбулися завдя,
ки фінансовій підтримці Запо,
різького теркому і профкомів
первинок виробничих підрозді,
лів», – сповістив автор.

«Яскравою грою порадували
глядачів,вболівальників ко,
манди попаснянських дистан,
цій колії і сигналізації та зв’язку,
вагонного депо регіональної
філії «Донецька залізниця» під
час районного турніру з міні,
футболу, що проходив на стадіо,
ні «Локомотив» у парку культу,
ри та відпочинку залізнични,
ків», – повідомила провідний
фахівець Попаснянського тер,
кому профспілки Наталія НайD
дьонова.

З гордістю розповідає про до,
сягнення вихованців легкоатле,
тичної секції інструктор будинку
науки і техніки Конотопської ди,
рекції залізничних перевезень
Тетяна Мазура: «Вісім юних
спортсменів добре виступили,
покращили свої попередні ре,
зультати під час проведення
всеукраїнського турніру з легкої
атлетики за участі більше тисячі
дітей. Ще четверо продемонст,
рували високий рівень на чем,
піонаті України з легкоатлетич,
ного двоєборства серед школя,
рів, а Л.Голубовська виборола
«срібло» зі стрибків у довжину з
розбігу. Пишаємося!»

«Профком Конотопської ди,
станції електропостачання ре,
гіональної філії «Південно,За,
хідна залізниця» організував
для спілчан подорож до старо,
давнього Чернігова, до якої до,
лучилися і наші ветерани. Заві,
тавши до міста, що зберегло
стару архітектуру, ми спершу
відвідали Давньоруське горо,
дище (Вал) з комплексом обо,
ронних споруд, потім вирушили
до Спасо,Преображенського та
Борисоглібського соборів. А ще
нам дуже пощастило побачити
унікальну експозицію «Корони
світу», – поділилася враження,
ми від цікавої та змістовної по,
їздки голова первинки СвітлаD
на Бурковська.

У травні—червні пошта «ВІСНИКА» накопичила багато ін,
формації про відзначення свят, дозвілля, спорт тощо і, до речі,
тішимося, що останнім часом зросла кількість дописувачів, у
тому числі нових авторів. Ми уважно ставимося до усіх ваших
повідомлень, наші шановні друзі,читачі, тому прикро, що че,
рез брак газетної площі не змогли надрукувати у попередніх
номерах всі отримані листи. Натомість вирішили опублікувати
огляд пошти, щоб щиро віддячити вам за підтримку та увагу до
профспілкового видання.

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм


