
ІСНИК
ПРОФСПІЛКИ

Наймасовіша профспілкова газета в Україні

залізничників і транспортних будівельників України

Офіційний сайт профспілки
www.zalp.org.ua

Газета видається 
з 16 серпня 1996 р.

Індекс 94922
№ 21 (752) 

15 листопада 2018 р. В
З метою врахування прав та
інтересів працівників, недо#

пущення звуження гарантованих
Конституцією України прав і сво#
бод в сфері пенсійного забезпе#
чення та запобігання можливим
негативним наслідкам для без#
пеки громадян, що користуються
послугами залізничного транс#
порту та інших галузей економі#
ки, мають бути невідкладно ви#
рішені дві проблеми:

1) відновлення права до�
строкового виходу на пенсію
особам, які на момент на�
брання чинності Закону Укра�
їни «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів
України щодо підвищення
пенсій» від 03.10.2017 р.,
№ 2148�VIII, працювали на
посадах (роботах), які давали
право на пенсію за вислугу

років, але не мали тоді або не
мають зараз повної вислуги
років;

2) запровадження обов’яз�
кової участі у накопичуваль�
ній професійній пенсійній
програмі (через професійні
або корпоративні недержавні
пенсійні фонди) осіб молодше
35 років, які працюють на під�
приємствах, в організаціях і
установах залізничного
транспорту, цивільної авіації,
охорони здоров’я та інших га�
лузей економіки на роботах,
виконання яких призводить
до втрати професійної праце�
здатності або придатності до
настання віку, що дає право
на пенсію за віком, за Перелі�
ком таких посад (робіт), за�
твердженим Кабінетом Мініс�
трів України

бригадири магістральних заліз#
ниць, зайняті на поточному утри#
манні, ремонті колій та штучних
споруд на дільницях з інтенсив#
ним рухом поїздів,
електромонтери і електроме#

ханіки контактної мережі ма#
гістральних залізниць,
майстри (шляхові, мостові, ту#

нельні) магістральних залізниць,
зайняті на поточному утриманні,
ремонті колій і штучних споруд на
дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
машиністи автомотрис і мото#
возів,
машиністи і помічники маши#
ністів паровозів і парових кра#
нів на залізничному ходу,
машиністи і помічники маши#
ністів тепловозів,
машиністи і помічники маши#
ністів електровозів,
машиністи і помічники маши#
ністів дизель#поїздів,
машиністи і помічники маши#
ністів електропоїздів (секцій),
машиністи#інструктори локо#

мотивних бригад,
механіки рефрижераторних

поїздів (секцій),
монтери колії магістральних
залізниць, зайняті на поточ#
ному утриманні, ремонті ко#
лій і штучних споруд на діль#
ницях з інтенсивним рухом
поїздів,

оглядачі вагонів магістральних
залізниць, зайняті на пунктах
технічного (технічного і комер#
ційного) обслуговування ваго#
нів станцій позакласних, 1 та 2
класу,
оглядачі#ремонтники вагонів

магістральних залізниць, зай#
няті на пунктах технічного (тех#
нічного і комерційного) обслу#
говування вагонів станцій по#
закласних, 1 та 2 класу,
поїзні диспетчери і старші по#
їзні диспетчери,
регулювальники швидкості ру#
ху вагонів, 
ремонтники штучних споруд

магістральних залізниць на
дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
складачі поїздів,
слюсарі по ремонту рухомого

складу магістральних заліз#
ниць, зайняті на пунктах техніч#
ного (технічного і комерційно#
го) обслуговування вагонів
станцій позакласних, 1 та
2 класу,
чергові по станціях позаклас#

них і 1 класу, зайняті прийман#
ням, відправленням і пропус#
канням поїздів на дільницях
магістральних залізниць з
особливо інтенсивним рухом,
чергові та оператори сорту#

вальних гірок на станціях поза#
класних і 1 класу тощо.

Підтримайте 
петицію!

Спілчани, під�
тримаймо пети�
цію, не залишай�
мося байдужи�
ми! Адже тільки
разом, об’єднав#
шись, можна до#
сягти мети і повер#
нути можливість
отримувати пен#
сію за вислугу ро#
ків та відстояти не
тільки свої, а й
права наступних
поколінь!

На сайті електронних петицій КМУ
розміщено петицію № 41/001868�18еп ДО  УВАГИ!

«

«

Із петиції «Про пенсійне забезпечення 
працівників, які раніше користувалися 
правом на пенсію за вислугу років»

Спілчани, не будьмо байдужими,

кожен наш голос — ВАЖЛИВИЙ!

Збір підписів 
триватиме 

до 9 грудня 2018 року
Зібрано 3607 голосів
із 25 000 необхідних

14,4%

На 13 листопада п. р.
за петицію  «Про пен�
сійне забезпечення
працівників, які рані�
ше користувалися
правом на пенсію за
вислугу років» віддали
свій голос 3607 осіб із
25 тис. Звертаємо вашу
увагу, що це лише 14,4%
з необхідної кількості
голосів.

Порушено гарантоване Конституцією України право
громадян на пенсію за вислугу років, яких тільки серед
залізничників більш як 43 тисячі працівників.

З
ГІДНО із Постановою Кабінету Міністрів від 12 жовтня 1992 р.
№ 583, до професій і посад робітників локомотивних бригад і

окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють органі#
зацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транс#
порті та в метрополітенах і користувалися правом на пенсію за вислу#
гу років, зокрема належать:

ДО  ТЕМИ

!

!

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

31 жовтня завідувач відділу
організаційної і кадрової ро#
боти О.Гнатюк здійснив пере#
вірки та провів зустрічі з
профактивом у пасажирсько#
му вагонному депо Харків, а
1 листопада – у первинці
вокзалу Харків#Пасажирсь#
кий.

6 листопада проведено інфор#
маційний день для профактиву
із використанням системи веб#
конференцій профспілки.

7 листопада правовий інспек#
тор праці М.Абрамова взяла
участь у слуханнях з питань
стану дотримання в Україні
прав профспілок, які відбулися
у Комітеті Верховної Ради
України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсій#
ного забезпечення.

13 листопада у засіданні пре#
зидії Федерації профспілок
транспортників України взяли
участь Голова ФПТУ і проф#
спілки В.Бубняк та перший за#
ступник Голови профспілки
О.Мушенок.

13 листопада у форматі веб#
конференції відбулася нарада
керівників, фінансових фахів#
ців, причетних спеціалістів
профорганів усіх рівнів, членів
робочої групи (від нашої
профспілки) щодо узгодження
єдиної профспілкової позиції
стосовно проекту Положення
про корпоративне замовлення
на санаторно#курортне ліку#
вання, оздоровлення і відпо#
чинок для працівників, членів
їхніх сімей та пенсіонерів в ПАТ
«Укрзалізниця».

«У жовтні п. р. за результа#
тами перевірок профкомом
первинки Хутір#Михайлівсь#
кої дистанції колії регіональ#
ної філії «Південно#Західна
залізниця» усунуто низку по#
рушень.

Так, було донараховано та
виплачено 45 працівникам
понад 4,5 тис. грн. винагоро#
ди за підсумками роботи в
2017#му у зв’язку зі зміною
протягом минулого кален#
дарного року розміру посадо#
вого окладу (місячної тариф#
ної ставки) з розрахунку та#
рифної ставки або посадово#
го окладу станом на 31 грудня
2017 року.

Прибиральнику виробни#
чих приміщень виплачено не#
донарахованих до його заро#
бітної плати з січня по вере#
сень п. р. понад 3 тис. грн.

Чотирьом працівникам до#
нараховано до одноразової
матеріальної допомоги у
зв'язку з виходом на пенсію та
виплачено 39,4 тис. грн.

Донараховано та виплаче#
но монтеру колії понад 3 тис.
грн. одноразової матеріаль#
ної допомоги у зв'язку з на#
родженням дитини.

Загалом з початку цього
року спілчанам повернуто
незаконно утриманих або
недоплачених коштів на су#
му 112,4 тис. грн., захищено
трудові права та інтереси
145 членів профспілки», –
поінформувала голова пер#
винки Хутір#Михайлівської
дистанції колії Марина
ДЕМЧЕНКО.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Н
А ПОЧАТКУ листопада Рада профспіл#
ки провела черговий інформаційний

день для голів організацій прямого підпо#
рядкування та профактиву профспілки у
форматі веб#конференції із підключенням
майже 30 студій у дорожніх, територіаль#
них, об’єднаних комітетах (до участі в
інформдні, як завжди, запрошуються голо#
ви молодіжних рад профорганізацій усіх
рівнів).

Голова профспілки В.Бубняк поінформу#
вав про нагальні проблеми сьогодення, над
якими працює Рада профспілки, та надав
слово завідувачам відділів. Вони повідоми#
ли колег про поточну роботу за напрямами
діяльності. 

Йшлося, насамперед, про актуальні пи#
тання з оплати праці, зокрема працівників
основних виробничих професій у госпо#
дарствах, та показники роботи «Укрзаліз#
ниці» за 9 місяців 2018 року. Так, план з на#
вантаження вагонів виконано на 96 %, ван#
тажообігу – на 94,1 %, транзитних переве#
зень – на 82,9 %, пасажирообігу – на
106 %. Середньомісячна заробітна плата
працівників Товариства становить 10353
грн., що на 36,7 % більше ніж за відповід#
ний період минулого року.

Надано інформацію щодо розтлумачен#
ня деяких нормативних актів та підсумків
діяльності правової інспекції праці Ради
профспілки за 9 місяців п. р. Наголошено,

що за цей період  захищено трудові права
та інтереси понад 13 тис. спілчан.

Наведено статистичні дані щодо вироб#
ничого травматизму в «Укрзалізниці» за 10
місяців п. р.

Повідомлено також про стан забезпе#
чення форменим одягом працівників ком#
панії та роботу над новим Порядком облі#
ку форменого одягу, знаків розрізнення та
розрахунків за них, а також про проблеми
з реалізацією програм соціальної підтрим#
ки окремих категорій працівників Товарис#
тва; питання бухгалтерського обліку в
профорганізаціях; ситуацію із підписанням
електронної петиції «Про пенсійне забез#
печення працівників, які раніше користува#
лися правом на пенсію за вислугу років»;
питання обліку членів профспілки, хід об#
міну паперових профквитків на електронні
тощо.

Усі бажаючі мали можливість поставити
запитання, на які отримали відповіді Голо#
ви профспілки В.Бубняка та фахівців Ради.

У
ДНІПРОВСЬКОМУ мо#
торвагонному депо що#

року відзначають «День ма#
шиніста», на якому урочисто
посвячують колег у машиніс#
ти та помічники машиністів.
8 листопада 2018#го тепло
привітали 12 працівників, які
від профорганізації отрима#
ли подарунок – слюсарний
інструмент і традиційні для
цієї події пам’ятні дипломи.

Під час заходу голова пер#
винки І.Москаленко та за#
ступник начальника депо О.Овадович ще раз привернули увагу присутніх на ганебний закон,
яким, незважаючи на відповідальну та важку працю, працівників їхніх професій було позбав#
лено права користуватися можливістю дострокового виходу на пенсію за вислугу років. Вони
звернулися до спілчан підтримати петицію Ради профспілки, розміщену на сайті електронних
петицій Кабміну. Учасники зібрання активно відгукнулися, і того ж дня за допомогою фахівця
дорпрофсожу проголосували 26 працівників депо.

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу Придніпровської залізниці

ФОТОФАКТ

Фото  ННааттааллііїї    ССЄЄРРИИХХ,, провідного спеціаліста 
відділу оргмасової та побутової роботи дорпрофсожу

ППіідд  ччаасс
ппііддппииссаанннняя
ппееттииццііїї......

Інформаційний день для
профактиву
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РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ…

З  ПОШТИ  «ВІСНИКА»

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7, 12—14, 16, 18—19* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2012�й

Рік молоді у профспілці.
Створення СПО профоб'єднань

Профспілка безпосередньо бере участь у підготовці 
до реформування галузі, визначивши основним

пріоритетом принциповий захист прав 
та гарантій спілчан у складний період змін

Д
ОКОРІННА зміна порядку оплати проїзду залізничників
у службових потребах викликала чимало нарікань з бо#

ку працівників.
Виявилось, що залізницями та підприємствами не повною

мірою було враховано специфіку роботи і не вжито необхід#
них заходів для своєчасної оплати проїзду за службовими
потребами.

Особливо гостро ця проблема постала для працівників із
роз’їзним характером роботи. Неодноразово і профоргані#
зації, і залізничники зверталися до Ради профспілки з про#
ханням вирішити це питання. Тож Генеральний директор
Укрзалізниці В.Козак зобов’язав усіх причетних переглянути
діючий порядок і наголосив, що кожен випадок і звернення
працівників щодо незадовільного стану оплати за проїзд у
службових потребах буде розглядатися ним особисто з
прийняттям відповідних рішень.

Рада профспілки висловила сподівання, що таке рішення
нарешті поставить крапку в цій наболілій проблемі.

Ще одне питання назріло у зв’язку із реформуванням – по#
дальша доля оздоровчих закладів.

Під час семінару#наради з організації дитячого оздоров#
лення, що проходив в азовському «Урзуфі» 15–16 травня під
головуванням першого заступника Голови профспілки
М.Сінчака за підтримки адміністрації та дорпрофсожу До#
нецької залізниці, було прийнято звернення до керівництва
галузі, начальників та підприємств:

«Звертаємось до керівництва Укрзалізниці, залізниць, під#
приємств із закликом дотримуватись позиції щодо немож#
ливості відчуження та приватизації об’єктів соціальної
сфери залізничного транспорту, зберегти оздоровчі закла#
ди у галузі, забезпечити їх фінансування, господарське
утримання та ефективне функціонування задля покращен#
ня стану здоров’я працівників та членів їх сімей».

2
Запропоновано 
важливі доповнення 
до законопроекту

Далі буде

Г
ОЛОВА ФПТУ і профспілки В.Бубняк 30 жовтня п. р.
взяв участь у засіданні урядового комітету з питань

соціальної політики та гуманітарного розвитку, на яко#
му розглянуто низку питань, у тому числі законопроект
«Про внесення змін до окремих законів України щодо
накопичувальної професійної пенсійної програми».

В.Бубняк запропонував внести зміни до статті законо#
проекту, яка передбачає можливість для працівників,
які раніше користувалися правом на пільгову пенсію,
брати участь у накопичувальній професійній пенсійній
програмі лише у разі, якщо дана норма буде затверд#
жена колективними договорами та угодами. Однак це
питання потрібно вирішувати не на локальному
рівні, наголосив лідер профспілки, а закріпити у зако�
нодавчій площині, тому що це стосується трудових
прав та інтересів понад двох мільйонів працівників. 

При цьому він наголосив, що не зрозуміло, чому во#
діям тролейбусів і трамваїв право дострокового вихо#
ду на пенсію збережено, а працівники залізниці цієї
пільги були позбавлені. Це нелогічно, оскільки, примі#
ром, машиністи та їхні помічники продовжують пра#
цювати на локомотивах, зношення яких досягає
100 %. Тому Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк за#
пропонував включити до категорій учасників накопи#
чувальної професійної пенсійної програми професії
окремих категорій працівників, які безпосередньо
здійснюють організацію перевезень і забезпечують
безпеку руху на залізничному транспорті та в метропо#
літенах і користувалися раніше правом на пенсію за
вислугу років.

Від законопроекту 
до закону: крок за кроком
Р

АДА профспілки 14 верес#
ня п. р. звернулася до

Прем’єр#міністра України
В.Гройсмана з пропозицією
підтримати законопроект
№ 6677 і винести його на го#
лосування на поточній сесії
Верховної Ради. Нагадуємо,
що у разі набрання ним стату#
су Закону, з’явиться можли#
вість доповнити пенсійні ви#
плати працівникам із солідар#
ної системи виплатами з дру#
гого рівня – накопичувальної
системи загальнообов’язко#
вого державного пенсійного
страхування, а також запрова#
дити професійне пенсійне за#
безпечення, що створить умо#
ви для відновлення пенсій за
вислугу років, та стимулювати
подальший розвиток третього
рівня – недержавних пенсій#
них фондів.

У відповіді за підписом за#
ступника міністра соціальної
політики М.Шамбіра зазначе#
но, що Міністерством опра#
цьовано та подано Кабміну на
розгляд законопроект «Про
внесення змін до деяких зако#

нодавчих актів України щодо
накопичувальної професійної
пенсійної програми», яким пе#
редбачається з 1 січня 2019 ро#
ку запровадити накопичуваль#
ну систему пенсійного страху#
вання за професійними про#
грамами. Учасниками накопи#
чувальної професійної пенсій#
ної програми стануть застра#
ховані особи віком до 35 ро#
ків, які зайняті на роботах зі
шкідливими та важкими умо#
вами праці за списками № 1 і
№ 2 і за результатами атестації
робочих місць та інших робо#
тах, що дає право на призна#
чення пенсії за віком на пільго#
вих умовах.

Законопроектом передбача#
ється також за рішенням робо#
тодавців і погодженням проф#
спілками або їхніми об’єднан#
нями чи іншими уповноваже#
ними органами (представни#
ками) залучати до участі у на#
копичувальній професійній
пенсійній програмі осіб, поса#
ди (роботи) яких зазначено у
колективних договорах та уго#
дах, наведено у відповіді.

Н
А ЗАСЕДАНИИ дор#
профсожа 6 ноября с

участием главного инже#
нера – первого заместите#
ля директора региональ#
ного филиала С.Гаврилен#
ко и его заместителя – на#
чальника технической
службы А.Бабенко обсуж#
ден вопрос готовности хо#
зяйства и кадров Приднеп#
ровской железной дороги к ны#
нешнему осенне#зимнему пе#
риоду.

В своих докладах представи#
тели администрации отметили,
что за данными на 30 октября
структурными подразделения#
ми план мероприятий выпол#
нен на 99,6 %, освоено
435,8 млн грн.

Так, отремонтировано 30 
тыс. м2 крыш производствен#
ных и санитарно#бытовых по#
мещений, что значительно пре#
высило прошлогодние показа#
тели, причем большая часть ра#
бот выполнена собственными
силами (почти во всех струк#
турных подразделениях были
сформированы ремонтные
бригади). Работа в теплые
осенние дни активно продол#
жается.

Подготовлено 49 пунктов
обогрева, 133 душевых, 16 по#

мещений для сушки спецодеж#
ды, 317 гардеробных мест.

Почти в полном объеме за#
куплена спецодежда, в частнос#
ти на 100 % – костюмы «Гудок»,
«Зима», «Путеец», «Энергетик»,
утепленные куртки и брюки,
жилеты сигнальные со светоот#
ражающей полосой, а до конца
ноября намечено выполнить
план по обеспечению железно#
дорожников зимней спецобу#
вью (на момент проверок заяв#
ки по закупке, к примеру, утеп#
ленных сапог были выполнены
только на 83 %).

На контроле руководства ре#
гионального филиала и дорож#
ного комитета профсоюза и та#
кой важный вопрос, как выпла#
та компенсации работникам и
пенсионерам на приобретение
бытового угля. На это запла#
нировано выделить более
1,8 млн грн.

Заместитель председателя
дорожной профорганизации –
главный технический инспек#
тор труда Совета профсоюза
на Приднепровской железной
дороге А.Лейко акцентировал
внимание профработников и
актива на принципиальном
подходе к осуществлению об#
щественного контроля за бес#
компромиссным выполнени#
ем программы по улучшению
производственно#бытовых
условий железнодорожни#
ков.

По итогам обсуждения раз#
работаны совместные с адми#
нистрацией мероприятия по ре#
ализации критических замеча#
ний и предложений, высказан#
ных участниками заседания
дорпрофсожа.

ПРЕСС�ЦЕНТР
дорпрофсожа 

Приднепровской 
железной дороги

Н
АПРИКІНЦІ жовтня п. р. на засіданні президії
теркому профспілки за участі головного інжене#

ра Знам’янської дирекції залізничних перевезень
регіональної філії «Одеська залізниця» О.Компаній#
ця з#поміж інших розглянуто актуальне питання що#
до роботи в осінньо#зимовий період. Було зазначе#
но, що проведено комплекс підготовчих робіт у ви#
робничих підрозділах, зокрема, своєчасно відре#
монтовано службово#технічні та побутові примі#
щення.

Водночас залишається невирішеним таке важли#
ве питання, як укомплектування штату провідних
працівників для роботи в зимових умовах, особли#
во в дистанціях колії. Акцентувалася увага на тому
факті, що через відсутність матеріалів досі не закін#
чений ремонт деяких виробничих, службово#тех#
нічних і побутових приміщень та покрівель буді#
вель. Йшлося також про проблеми із забезпеченням
працівників у повному обсязі спецодягом, спецвзут#
тям та іншими засобами індивідуального захисту,
милом. Виявилося, що на час перевірок в деяких
підрозділах не весь автотранспорт був повністю під#
готовлений до роботи в зимовий період, не завезе#
но необхідну кількість вугілля для опалення окремих
виробничих і побутових приміщень, околодків.

Вказавши на конкретні недоліки, члени президії
Знам’янського теркому профспілки запропонували
керівникам дирекції та виробничих підрозділів
вжити невідкладних заходів для термінового ви#
правлення ситуації, а профкомам первинок – про#
контролювати забезпечення належних умов праці та
побуту під час роботи залізничників взимку.

Олександр ОХРІМЕНКО,
технічний інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

ВАЖЛИВО  ЗНАТИ

Р
ОЗГЛЯД петиції, яка набрала необхідну
кількість підписів громадян на її підтрим#

ку, здійснюється невідкладно, але не більше
ніж протягом десяти робочих днів, про що
публічно оголошується на Урядовому порталі
у відповідному розділі з відповідним обґрун#
туванням, а також надсилається відповідь ав#
тору (ініціатору) петиції.

ДО  ТЕМИ

Н
АГАДУЄМО, 11 вересня п. р. на сайті Кабінету Міністрів було розміщено
електронну петицію «Про пенсійне забезпечення працівників, які раніше

користувалися правом на пенсію за вислугу років».
Детальніше про це – на сайті www.zalp.org.ua,  youtube#каналі профспілки
www.youtube.com/zalporg, у «ВІСНИКУ», cторінці у соцмережі Фейсбук
www.facebook.com/ zalporg.
Кожен  з вас, шановні читачі, може підтримати нашу спільну вимогу
до Уряду!

Принципиально,  ответственно,  конструктивно Працювати 
у належних умовах!

М
ОЛОДІЖНА рада Ко#
нотопської територі#

альної профорганізації
вирішила віддати призові
кошти від участі у конкур#
сі, що проводила Рада
профспілки, зі створення
мотиваційних коротко#
метражних відеороликів
за актуальними напряма#
ми профспілкової діяль#
ності на лікування синочка
однієї із працівниць Коно#
топської дистанції сигна#
лізації та зв’язку регіо#
нальної філії «Південно#
Західна залізниця». До
збору коштів також долу#
чилися інші працівники,
проте коштів все одно не
вистачає.

Усім, у кого є можли#
вість допомогти малень#
кому хлопчику одужати,
повідомляємо номер
картки його мами:

4149 4991 0394 8814 (ПриватБанк) 
Орлова Ольга Вікторівна

Алла ЦАРЮК,
електромеханік

Конотопської дистанції
сигналізації та зв’язку,

голова молодіжної ради 
територіальної

профорганізації

З милосердям…

Фото ННааттааллььии  ССЕЕРРЫЫХХ,, ведущего специалиста отдела 
оргмассовой и социально/бытовой работы дорпрофсожа



У
ЧУДОВІЙ ЗАЛІ Козятинського вищого
професійного училища залізничного

транспорту відбулися урочистості та концерт
з нагоди професійного свята. До привітань
керівництва дирекції залізничних переве#
зень, територіального комітету профспілки
та об’єднаної ради ветеранів приєдналися
представники держадміністрації та інші гості.

Кращих працівників нагороджено почес#
ними грамотами та подяками.

Згодом усім присутнім гурт районного бу#
динку культури «Струни серця» подарував
чарівні українські пісні, а родзинкою заходу
став виступ народного артиста України
П.Зіброва.

Свято промайнуло, але залишило по собі
незабутні спогади…

Олександр БАРД, ветеран праці

Ц
ЬОГОРІЧ колектив Смородинської ди#
станції колії регіональної філії «Пів#

денна залізниця», який складається з по#
над 400 залізничників, відзначив 140#річ#
чя, тож і професійне свято в ювілейному
2018#му відбулося тепло, урочисто, із на#
городами. Так, десятьом трударям за ва#
гомий внесок у роботу залізничного транс#
порту вручено грамоти, а ще п’ятьох пра#
цівників було відзначено грамотами від
райдержадміністрації, районної та міської
рад.

Святковий настрій залізничникам подарува#
ли вихователі і вихованці палацу дітей та юнац#
тва м. Тростянець, які підготували концерт.

Лілія СУГАК, голова первинки 
Смородинської дистанції колії

Д
ЛЯ СПІЛЧАН Волноваської ди#
станції колії День залізничника

пройшов досить незвично – на глиби#
ні 300 м під землею. Саме там відбула#
ся екскурсія для членів профспілки та
членів їхніх сімей, на якій вони змогли
побачити унікальні соляні шахти спе#
леосанаторію «Соляна симфонія», що
у Соледарі.

Світлана ГОЛОДОК,
голова первинки 

Волноваської дистанції колії

Д
УШЕВНО, по#домашньому затишно
відсвяткували День залізничника в

Олександрійській дистанції колії регіональ#
ної філії «Одеська залізниця». Наші кращі
робітники за свою сумлінну працю отрима#
ли подяки від адміністрації, а профком ор#
ганізував для спілчан  концерт за участі ар#
тистів міського палацу культури.

Ірина КВАНТАЛІАНІ, 
інженер з підготовки кадрів, 

голова первинки 
Олександрійської дистанції колії

Т
ЕПЛИМ осіннім днем сотні мешканців
Попасної вийшли на міську площу,

адже до нас завітав мандрівний фести#
валь «З країни в Україну», який до того
побував у восьми містах Луганської і До#
нецької областей – Рубіжному, Щасті,
Сватовому, Торецьку, Дружківці, Волно#
васі, Авдіївці та Вугледарі. І дуже приєм#
но, що ця подія відбулася саме у День
залізничника!
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ВІДЛУННЯ  СВЯТА  —  
ДНЯ  ЗАЛІЗНИЧНИКА

ГАСЛО  2018#го:  «ВІДПРАЦЬОВАНОМУ  ЧАСУ — ГАРАНТОВАНУ  ОПЛАТУ!»
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Індекс споживчих цін у вересні 2018 року —
101,9 %, з початку року – 105,6 %.

Інформацію підготовлено за даними
управління статистики «Укрзалізниці»  та
Держкомстату.

Від номера
до номера•

Д
ЛЯ ЧЛЕНІВ профспілки, які користуються
послугами мобільного оператора lifecell з

1 листопада п. р. відбулися зміни окремих та#
рифних планів. Так, «Стандартний», «Стандарт#
ний 100», «Стандартний 120», «Сім’я 25» та
«Народний акція» припиняють свою дію. Втім,
абонентів, які користувалися ними, буде пере#
ведено на інші програми: «Стандартний» – на
«Партнер 60», «Стандартний 100» – на «Парт#
нер 120», «Стандартний 120» – на «Партнер
170» тощо. Усім спілчанам – учасникам проф#
спілкової корпорації lifecell, які були абонента#
ми якогось з вказаних вище тарифних планів,
надається можливість до 24 листопада 2018 ро#
ку без додаткової оплати його змінити та обра#
ти інший.

Зауважимо, що оплачені та нараховані за
попереднім тарифом пакети послуг зберіга#
ються відповідно до строків їх дій.

Детальніше — на сайті  www.zalp.org.ua

Зміни тарифних планів 
для абонентів профспілкової
корпорації lifecell

Новий партнер 
дисконтної програми

Системний підхід дає результат

Підсумували 
роботу…
Р

ЕЗУЛЬТАТИ роботи за останні 2,5 роки
проаналізовано на 32#й звітній конфе#

ренції Рівненської територіальної профор#
ганізації, яка об’єднує 88 організацій чи#
сельністю 3317 працюючих залізничників та
309 непрацюючих пенсіонерів. За звітний
період до профспілки вступили 183 молодих
залізничники, з яких 113 – працівники ліній#
них станцій, але це втричі менше ніж за ми#
нулий звітний період.

Наголошувалося, що на сьогодні склалася
критична ситуація з укомплектуванням шта#
ту робітничих професій через значну плин#
ність кадрів. У зв’язку із цим виникла необ#
хідність залучати працівників до роботи у
вихідні дні і, приміром, за 9 місяців 2018#го
за таку роботу їм було доплачено майже
50 тис. грн.

За звітний період здійснено 27 перевірок,
за якими виявлено 78 порушень, складено
23 акти та внесено роботодавцям 23 подан#
ня. Виявлені порушення було усунуто. Зага#
лом працівникам повернуто незаконно
утриманих або недонарахованих коштів на
суму понад 160 тис. грн.

У вересні п. р. спільним рішенням теркому
і адміністрації після напрацювань та обгово#
рень на засіданні президії територіального
комітету було прийнято та введено в дію з
1 жовтня 2018 року зміни до додатка «Пра#
вил внутрішнього трудового розпорядку
власне ВСП «Рівненська дирекція залізнич#
них перевезень», що дало змогу упорядку#
вати графіки робочого часу на станціях, чіт#
ко визначити час початку та закінчення ро#
бочих змін, а також перерв для відпочинку
та харчування.

За звітний період із 29 звернень спілчан
24 вирішено позитивно, за чотирма надано
роз’яснення, в одному випадку було відмов#
лено. До розгляду комісії з трудових спорів
направлено дев’ять звернень, з яких вісім
затверджено на користь спілчан.

Оздоровлено понад 700 залізничників і
членів їхніх сімей. Проводилась також актив#
на робота із залученням членів профспілки
до фізкультурно#спортивних і культурно#ма#
сових заходів, створено умови для змістов#
ного дозвілля спілчан та членів їхніх сімей.

Регулярно проводилося навчання з проф#
активом, впроваджено систему інформу#
вання голів профкомів та профгрупоргів че#
рез створену групу у мобільному додатку то#
що. Профкомам на місцях надавалася прак#
тична допомога з різних питань статутної ді#
яльності.

На конференції роботу Рівненського тер#
кому профспілки визнано задовільною, за#
тверджено звіт ревкомісії.

Анатолій ПРОТАЩУК,
голова Рівненської 

територіальної профорганізації

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 10979,7 10701,9
Придніпровська 10924,6 9945,1
Південна 10417,4 10017,2
Південно#Західна 11820,7 10773,9
Одеська 11389,1 10553,9
Львівська 11377,5 10380,2
По регіональних філіях 11197,2 10392,5
По філіях 11403,4 10238,4
По ПрАТ 10136,7 9138,8
По ПАТ «Укрзалізниця» 11224,8 10325,4  

З початку
2018 р.Вересень

Залізничний транспорт 11250,0 10352,9

Транспорт у цілому 10250,0 9679,0
Промисловість 9817,0 9289,0

В галузях народного 
господарства 9042,0 8605,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 9 10
галузей економіки

Вересень З початку
2018 р.

Д
О партнерів дисконтної програми проф#
спілки у листопаді п. р. приєдналося ТОВ

«ЮНІС» – ексклюзивний дистриб’ютор каво#
машин Kaffit.com.

Для спілчан – власників дисконтних карток
або електронних профспілкових квитків діє 
знижка  7 % на придбання обладнання та окре#
мих сортів кави.

Київ, вул. Лук’янівська, 79. Детальніше –
http://zalp.org.ua/kartka

З
А СУМЛІННУ працю та з нагоди Дня заліз#
ничника наказом ПАТ «Укрзалізниця» на#

грудним знаком «За заслуги. Укрзалізниця» 
І ступеня нагороджено ЗУБРЕЙ Тетяну Іванівну –
заступника голови об’єднаної профорганізації
Одеської дирекції залізничних перевезень
регіональної філії «Одеська залізниця».

Вітаємо з нагородою

Т
АКУ нагороду від Дніпровського обласного
об’єднання профспілок урочисто вручено

голові Запорізької територіальної профоргані#
зації О.Семеруню за успішно проведену оздо#
ровчу кампанію влітку цього року: у «Соколі»
відпочили 1800 дітей працівників регіональної
філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрза#
лізниця».

Андрій ХИЖНІЙ, фахівець 
з організаційно#масової та соціально#

побутової роботи Запорізького теркому

Вручено Почесний диплом

Ф
АХІВЦІ Конотопського тер#
кому разом з профкомами

первинок систематично здійсню#
ють перевірки дотримання адмі#
ністрацією трудового законодав#
ства щодо робочого часу та часу
відпочинку, оплати праці, право#
мірності накладання дисциплі#
нарних стягнень, виконання ро#
ботодавцями рішень профспіл#
кових органів і подань правової
інспекції праці.

Під час перевірок правовим ін#
спектором праці надавалась
практична та рекомендаційна
допомога головам і членам
профкомів, представникам адмі#
ністрації (працівникам відділів
кадрів, економістам, нормуваль#
никам та іншим фахівцям) з
окремих норм колдоговорів, по#
ложень з преміювання тощо.

За результатами проведених

перевірок у 17 виробничих під#
розділах:

нараховано та виплачено у
повному обсязі виробничу пре#
мію 690 працівникам на загаль#
ну суму майже 2,3 млн грн.;

поновлено трудові права
26 спілчанам, яким додатковою
угодою продовжено термін дії
контрактів на 5 років;

відмінено чотири накази щодо
притягнення до дисциплінарної
відповідальності, а працівникам
повернуто невиплаченої вироб#
ничої премії на загальну суму
14,2 тис. грн.;

проведено виплату матеріаль#
ної допомоги на оздоровлення
трьом залізничникам на суму
4,7 тис. грн.;

поновлено трудові права не
звільнених від основної вироб#
ничої діяльності п’ятьом головам

профорганізацій та проведено
виплату коштів на загальну суму
33 тис. грн. за виконання ними
обов’язків в інтересах трудового
колективу;

124 працівникам проведено
перерахунок та коригування час#
тини середньої заробітної плати
з урахуванням коефіцієнта у
зв’язку з підвищенням годинних
тарифних ставок та посадових
окладів з 01.07.16 р. на загальну
суму 63,9 тис. грн.;

199 працівникам, які відзначили#
ся під час усунення наслідків сти#
хійного лиха взимку (снігові заме#
ти), виплачено премію за сумлінну
працю на залізничному транспорті,

забезпечення безперебійної робо#
ти регіональної філії та графіка ру#
ху поїздів у період складних ме#
теорологічних умов (снігопаду) на
загальну суму 249 тис. грн.;

поновлено трудові права
344 спілчан, яким нараховано та
виплачено доплати за роботу у
важких і шкідливих, особливо
важких і особливо шкідливих
умовах праці згідно з атестацією
робочого місця за фактично від#
працьований час на загальну су#
му 112 тис. грн.

Олена КОЛЯДНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації
Південно#Західної залізниці

За підсумками роботи, проведеної за 9 місяців 2018 року, 
працівникам структурних підрозділів було повернуто 

незаконно невиплачених понад 2,7 млн грн.
Захищено трудові права та інтереси 1397 членів профспілки

Д
ЛЯ ПРАЦІВНИКІВ і вете#
ранів#залізничників За#

порізька територіальна проф#
організація влаштувала свят#
ковий концерт в академічно#
му обласному театрі молоді.
Для глядачів артисти викона#
ли улюблені пісні різних по#
колінь і продемонстрували
майстерну акторську гру у
фрагментах різних вистав.
Урочисто вручено грамоти
кращим працівникам.

З нагоди професійного свята відбулися урочистості, 
спортивні змагання та інші різноманітні заходи. 

Про це повідомлення з місць…

ПРЕС�ЦЕНТР Запорізького теркому профспілки

Стор. 4

ФФооттоо  ннааддаанноо  ааввттоорроомм
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З
АВДЯКИ спільній співпраці місцевих активістів,
серед яких чимало членів нашої профспілки,

попасняни мали змогу завітати до 19#ти «майдан#
чиків#вагонів» потягу, відкривши для себе щось
нове і цікаве на «шляху з країни в Україну». Це істо#
рія і сучасність, мистецтво, музика, світлини, вина#
ходи, традиційні ремесла – весь спектр унікальнос#
ті нашої країни.

…Історія Попасної, як міста, починалася із заліз#
ничної станції. І сьогодні підприємства ПАТ «Укрза#
лізниця» та вагоноремонтний завод забезпечують
роботою понад чотири тисячі містян.

Під час святкування з нагоди Дня залізничника
почесними грамотами та грошовими преміями за
сумлінну працю було відзначено наших профакти#
вістів. Нагороди в номінаціях «Ветеран праці»,
«Гордість залізниці» та «Майбутнє залізниці» їм
вручили голови первинок.

Теплі слова та щирі побажання залізничникам та
їхнім сім’ям висловлювали керівництво району і
міста, територіального комітету профспілки, гро#
мадських об’єднань.

Святковий концерт розпочали самодіяльні ко#
лективи та виконавці, юні спортсмени, а ввечері на
всіх чекало феєричне шоу за участі музичних гуртів
з різних міст України та Канади…

Місто і станція з однаковою назвою – Попасна –
зустріли ще одне професійне свято на честь людей,
що їх створили та розбудовують задля себе, на#
щадків і мирного майбутнього нашої Батьківщини!

Текст і фото  ПРЕС�ЦЕНТРУ
Попаснянського теркому профспілки

У
ТУРНІРІ з волейболу, присвяченому професій#
ному святу, на майданчику зустрілися команди

козятинських локомотивного та вагонного екс#
плуатаційного депо, які впевнено вийшли у фінал,
виборовши у суперників перемогу за підгрупами.
За результатами захоплюючої гри перше місце

у працівників вагонного експлуатаційного депо,
друге – локомотивного, а третє дісталося команді
Козятинської дистанції колії.

Текст і фото надано ПРЕС�ЦЕНТРОМ
Козятинського теркому профспілки

У
ЗМАГАННЯХ за кубки з міні#футболу та волей#
болу, що проведено Чернівецьким ФСК «Локо#

мотив» з нагоди Дня залізничника, взяли участь ва#
гонники, колійники, зв’язківці та студенти транс#
портного і кооперативного економіко#правового
коледжів.

У загальнокомандному заліку перше місце за ре#
зультатами змагань з міні#футболу здобула коман#
да Чернівецького транспортного коледжу, друге –
пасажирського вагонного депо, третє – дистанції
сигналізації та зв’язку.

У наполегливій боротьбі кращою виявилася во#
лейбольна команда кооперативного економіко#
правового коледжу, на другому та третьому місцях –
студенти#транспортники та представники Черні#
вецького міськвідділу управління ДСНС України у
Чернівецькій області.

Переможці і призери нагороджені кубками, ме#
далями та грамотами.

Вдячні за підтримку у проведенні змагань Івано#
Франківському теркому профспілки.

Наталя ЛИЧУК, адміністратор 
Чернівецького ФСК «Локомотив»

ФФооттоо  ааввттоорраа

Т
АКИЙ квест#фестиваль проведено наприкінці
літа за ініціативи департаменту з управління

персоналом та соціальної політики ПАТ «Укрза#
лізниця» у дитячій оздоровниці «Зорька». Пред#
ставники Конотопської дистанції сигналізації та
зв’язку – начальник дільниці зв’язку Р.Лагошний
та автор цього листа розповіли малечі про робо#
ту дистанції, призначення спеціальних пристроїв
та обладнання, а також про важливість професії
її працівників. Цікавими виявилися спеціально
привезені макети, муляжі, схеми, графіки, об#
ладнання, спецодяг. Далі на дітей чекали пізна#
вальні майстер#класи з користування апарату#
рою, випробування, змагання, яскраві конкурси
та концерт.

«Життя залізниці 
юними кроками»

Н
ЕЩОДАВНО станція Краматорськ регіональ#
ної філії «Донецька залізниця» відзначила

150#річний ювілей. З цієї нагоди відбулися уро#
чистості. Слова привітань, яскраві музичні номе#
ри артистів#аматорів будинку культури «Буді#
вельник»… А серед подарунків особливу увагу
привернула книжка з історії станції, автором якої
став голова профорганізації А.Годований.

ПРЕС�ЦЕНТР
Лиманського дорпрофсожу

ВІДЛУННЯ  СВЯТА  —  ДНЯ  ЗАЛІЗНИЧНИКА

У редакційній пошті багато листів із
розповідями наших читачів про за#
ходи з нагоди Дня ветерана та
Міжнародного дня людей похило#
го віку…

Цікаво було, зокрема, на Волно#
ваському вузлі регіональної філії
«Донецька залізниця», у локомотив#
ному депо Сновськ регіональної філії
«Південно#Західна залізниця» та
Смородинській колійній машинній
станції.

Голови первинок станції Волнова#
ха Інна СКОРУПСЬКА та Волно#
васької дистанції колії Світлана ГО�
ЛОДОК розповіли, що на початку
жовтня разом з головами інших пер#
винок і рад ветеранів війни та праці

було організовано виїзд пенсіоне#
рів#залізничників у «Форест Парк»
Великоанадольського лісу. Чудова
погода, яскраві барви, святкова му#
зична програма та смачні страви
створили усім гарний настрій.

Від голови профкому локомотив#
ного депо Сновськ Миколи ЄРМА�
КА дізналися, що у них завжди
пам’ятають і піклуються про пенсіоне#
рів. От і цього року профактив вручив
їм продуктові набори, а ветеранська
організація міста підготувала урочис#
тий захід. За сумлінну працю у вете#
ранському русі від міської влади го#
лові ради ветеранів локомотивного
депо Сновськ В.Полюшку вручено
Почесну грамоту.

В октябре
представите#
лей ветеран#
ской органи#
зации регио#
нального фи#
лиала «Южная
железная до#
рога» пригла#
сили на оче#
редную экс#
курсию. Ее они
ждали с нетер#
пением, потому что была намечена
поездка в Чугуевскую усадьбу#музей
великого художника И.Репина, где
удалось сохранить все таким, как и
было много лет назад: обстановку,
предметы быта, картины, эскизы…
А еще они с удовольствием побыва#
ли в картинной галерее современных
художников и посетили эко#парк.

Пенсионеры#железнодорожники
признательны руководству регио#
нального филиала, дорожной проф#
организации за то, что о них заботят#
ся и не забывают. Благодаря таким
мероприятиям у нас есть возмож#
ность познать что#то новое, интерес#
ное, просто отдохнуть, пообщаться.

Виктор ПОЛЯНЕЦКИЙ, 
ветеран труда

Голова ради ветеранів Сморо#
динської колійної машинної станції
Антоніна АЛЕКСЄЄВА сповістила
про приємну зустріч, організовану у
підрозділі для пенсіонерів станції.
Спочатку їм розповіли про позитивні
зміни, що відбулися останнім часом,
потім вони відвідали відремонтовані
цехи і побутові приміщення, побачи#
ли нові деревообробні верстати в
столярному цеху, сучасну автотрак#
торну техніку тощо. А ще на них чекав
святковий стіл, організований проф#
комом, за яким лунали теплі слова
подяки за їхню багаторічну працю.
Ветерани, у свою чергу, теж підготу#
валися і створили композиції з квітів
та фруктів, власноруч вирощених на
присадибних ділянках.

Захід виявився захоплюючим для дітей заліз#
ничників, які отримали багато нових вражень та
емоцій. Впевнені, що ці знання знадобляться їм у
майбутньому виборі професії.

Алла ЦАРЮК,
електромеханік Конотопської дистанції

сигналізації та зв’язку, голова молодіжної
ради територіальної профорганізації

УУ  ««ФФоорреесстт  ППааррккуу»»
ВВееллииккооааннааддооллььссььккооггоо  ллііссуу

ФФооттоо  ннааддаанноо  ааввттооррааммии  ппооввііддооммллеенннняя

ФФооттоо  ааввттоорраа

Під час вручення нагород...

ФФооттоо  ннааддаанноо  ааввттоорроомм


