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ДДДД Хроніка подій

12–13 березня головний право�
вий інспектор праці Ради проф�
спілки М.Бєльченко вивчав стан
дотримання Закону «Про відпуст�
ки» в Київській дирекції залізнич�
них перевезень.
13 березня у ході робочої зустрі�
чі Голова профспілки В.Бубняк і 
в. о. Голови правління ПАТ
Є.Кравцов обговорили питання
щодо повного введення у дію до
1 квітня п. р. Положення про
оплату праці працівників ПАТ
«Українська залізниця», непри�
пустимість необґрунтованого
скорочення персоналу, а також
вирішення проблем, пов’язаних з
підготовкою і проведенням цього
року оздоровлення працівників,
їхніх дітей та пенсіонерів галузі.
14 березня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засіданні
Спільного представницького ор�
гану всеукраїнських профспілок,
під час якого підсумовано резуль�
тати минулорічної роботи СПО на
національному рівні та розгляну�
то проект основних заходів на
2018�й, йшлося також про хід ко�
лективних переговорів з укладен�
ня Генеральної угоди на новий
строк. Розглянуто низку інших пи�
тань профспілкової діяльності у
сучасних умовах.
14 березня завідувач відділу со�
ціально�трудових відносин і по�
бутової роботи Я.Мальський
взяв участь у робочій зустрічі з
питань організації оздоровлення
працівників ПАТ «Укрзалізниця»
та членів їхніх сімей.
14–16 березня проведено семі�
нар для фінансових працівників
профспілки з питань організації,
методології бухгалтерського об�
ліку та введення оновленої облі�
кової політики (стор. 3).
15 березня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор�
ганізації праці і зарплати О.Була�
він взяла участь у засіданнях
профспілкової і тристоронньої
робочих груп з підготовки розді�
лу Генеральної угоди «З питань
оплати праці».
16 березня відбулося засідання
Молодіжної ради профспілки
(стор. 3).

Профспілка  наполягає  на
дотриманні законодавства

Рада профспілки
звернулася до керів�
ництва ПАТ «Укрза�
лізниця» щодо припи�
нення неправомірного
процесу оптимізації
персоналу. Офіційною
підставою для прове�
дення таких заходів є
розпорядження за під�
писом директора з
управління персоналом
та соціальної політики
Є.Козака та ряд інших.
Крім того, на місця спря�
мовано не зареєстровані
у встановленому поряд�
ку додаткові пропозиції
привести штат до фінан�
сового плану Товарист�
ва на друге півріччя п. р.
При цьому забезпечен�
ня виконання робіт мен�
шою чисельністю пла�
нується не за рахунок
раціоналізації робочих
місць, впровадження
нової техніки, техноло�
гій та організаційно�тех�
нічних заходів, а за ра�
хунок інтенсифікації ро�
біт шляхом застосування
внутрішнього сумісницт�

ва, суміщення професій,
розширення зони обслу�
говування тощо.

Такі заходи виклика�
ють сумніви щодо їх об�
ґрунтованості та невдо�
волення у трудових ко�
лективах.

Відповідно до пункту
3.4.1 Галузевої угоди
«Укрзалізниця» взяла на
себе зобов’язання у ви�
падку скорочення обся�
гів робіт зменшення чи�
сельності працівників
проводити, в першу чер�
гу, шляхом природної
плинності кадрів та тим�
часового обмеження
прийому на роботу, а
звільнення працівників

за скороченням штату
або чисельності застосо�
вувати лише як вимуше�
ний захід, їх працевлаш�
тування провадити на
підприємствах, в органі�
заціях, установах галузі у
порядку, передбачено�
му чинним законодавст�
вом.

Крім того, пунктом
3.4.5 Галузевої угоди
передбачено подання
профкомам на вивіль�
нення працівників за
скороченням штату або
чисельності надавати з
технологічним та еконо�
мічним обґрунтуванням,
які на даний час відсутні.

Одноосібне прийнят�

тя таких рішень та дове�
дення контрольних за�
вдань зі зменшення чи�
сельності працюючих
без попередньої зміни
штатних розписів здійс�
нюють фінансово�еко�
номічні служби регіо�
нальних філій, посилаю�
чись на вказівки фінан�
сових департаментів
ПАТ та консолідований
фінансовий план, за�
тверджений Кабміном.
При цьому до уваги не
беруться зобов'язання
за чинними Галузевою
угодою і колдоговорами
щодо участі в таких
заходах відповідних
профорганів.

У Зверненні на адресу
Прем’єр�міністра України
В.Гройсмана наголошено, що
профспілка вкотре звертає
увагу Уряду на необхідність
врегулювання на державному
рівні питань, які забезпечать
стабільну і безпечну роботу
залізничного транспорту краї�
ни. Адже з моменту прийняття
Закону України «Про залізнич�
ний транспорт» держава не за�
безпечила його виконання щодо
статті 10, в якій визначено, що бу�
дівництво і реконструкція магіст�
ральних залізничних ліній, об’єк�
тів мобілізаційного призначення,
придбання залізничного рухомо�
го складу для перевезень паса�
жирів здійснюється у встановле�
ному порядку за рахунок коштів
державного бюджету. Не забез�
печується і покриття коштів, ви�
трачених на надання послуг з пе�
ревезення громадян за пільгами,
визначеними для них державою.

В усьому світі пасажирські пе�
ревезення є збитковими і доту�
ються державою, а «Укрзалізни�
ця» з року в рік замість отриман�
ня коштів на ці цілі від Уряду по�
винна виділяти їх із власних до�
ходів. Тільки за попередній рік
збитки від пасажирських переве�
зень складають більше 10 млрд
грн., які могли б бути інвестовані
у власний розвиток на оновлення
рухомого складу та інфраструк�
тури. Проте для цього маємо за�
лучати значні суми кредитних ре�
сурсів, які черговим тягарем ля�
жуть на плечі трудових колекти�
вів залізничників, підкреслюється
в офіційному листі Голови проф�
спілки В.Бубняка до очільника
Уряду В.Гройсмана.

Минуло два роки з часу утво�
рення ПАТ «Українська залізни�
ця» та роботи в нових умовах,

але нічого з боку державних ор�
ганів управління у ставленні до
залізничного транспорту не змі�
нено. Хоча всі розуміють, що це
стратегічно важливий об’єкт еко�
номіки, від стабільного та ефек�
тивного функціонування якого
залежить економічна безпека
держави. У затверджених фінан�
сових планах Кабінет Міністрів
не передбачив для «Укрзалізни�
ці» ні звільнення від податку на
прибуток, ні від інших податків,
які б могли бути використані на
найскоріше оновлення рухомого
складу, будівництво нових магіс�
тралей, розвиток інфраструктури
(зношеність основних виробни�
чих фондів становить більше
90 %).

Вимагає врегулювання і питан�
ня тендерних закупок для потреб
«Укрзалізниці», які сьогодні з бо�
ку несумлінних учасників здатні
блокувати роботу залізничного
транспорту та завдати збитків не
тільки Укрзалізниці, але й еконо�
міці України.

Заслуговує уваги Кабміну і пи�
тання соціально�економічного
захисту працівників галузі, наго�
лошено у Зверненні профспілки.
Сьогодні, як ніколи за останні
25 років, залізничний транспорт
має значний відтік кваліфікова�
них кадрів і, в першу чергу, це
пов’язано з низьким рівнем
оплати праці. І хоча за останні
два роки правлінням ПАТ прий�
мались відповідні рішення щодо
підвищення тарифних ставок і
посадових окладів, але ці дії не
мали суттєвого впливу на доходи
залізничників. Так, за підсумками
минулого року середня заробітна
плата у Товаристві склала
7886 грн., що тільки на 11 % ви�
ще показника по України і це
13 місце серед галузей економіки

(до речі, за підсумками січня
2018 року – 8 місце – ред.).

У той же час на державному
рівні приймаються законодавчі
акти, які передбачають місячну
оплату праці керівників, що у
сотні разів перевищує показник
середньої зарплати по Това�
риству. Це вносить непорозу�
міння і соціальну напругу у тру�
дові колективи, які всі разом
працюють на забезпечення
ефективної роботи галузі.

Тож з метою створення умов
для стабільної роботи залізнич�
ного транспорту, як головної
транспортної артерії країни, збе�
реження соціальної злагоди у
трудових колективах профспіл�
ка запропонувала на рівні
Кабінету Міністрів України
забезпечити:

«виконання статті 10 Закону
України «Про залізничний
транспорт»;

покриття з державного бюд�
жету України витрат, понесе�
них «Укрзалізницею» за пере�
везення пільгових категорій
пасажирів;

надання ПАТ «Українська
залізниця» преференції щодо
сплати податків до держбюд�
жету, а кошти, які залишаться 
у розпорядженні Товариства,
направити на оновлення рухо�
мого складу та інфраструкту�
ри;

на законодавчому рівні
вдосконалити систему тендер�
них закупівель».

На нараді голів дорожніх і територіальних
профорганізацій, що відбулась 6 березня п. р.,
було звернуто увагу на запущений поза межами

правового поля процес оптимізації штатних
розписів у регіональних філіях та філіях, 

тож Голова профспілки В.Бубняк надіслав
відповідного листа на адресу в. о. Голови

правління ПАТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова. 

Ухвалено також рішення звернутися 
до Прем’єр�міністра України В.Гройсмана 

з приводу вирішення гострих проблем 
залізничної галузі.

Про це – сьогодні у «ВІСНИКУ»...

Президія Ради проф�
спілки на засіданні 22
лютого п. р. затвердила
«Заходи із посилення
громадського контро�
лю на всіх рівнях за ви�
користанням робото�
давцями робочого часу
працівників та його
оплатою» (як повідом�
лялось, президія 23 лис�
топада 2017�го ухвалила
рішення про проведення
2018 року під гаслом
«Відпрацьованому часу –
гарантовану оплату!»).

З
МЕТОЮ підвищення
ефективності роботи

щодо захисту трудових і
соціально�економічних
інтересів спілчан профор�
ганізаціям усіх рівнів не�
обхідно активізувати ро�
боту з посилення гро�
мадського контролю за
використанням і оплатою
робочого часу, залучен�
ням працівників до робо�
ти у вихідні, святкові та
неробочі дні, надурочний
час у відповідності до
норм законодавства.

Заплановано, зокрема:
провести нараду проф�

працівників та активу всіх
рівнів із використанням
системи веб�конференцій
профспілки на тему «Гро�
мадський контроль за до�
держанням законодавст�
ва України про працю»;

дорожнім і територі�
альним комітетам проф�
спілки організувати серію
навчальних семінарів для
голів первинок щодо ро�
боти профкомів із забез�
печення громадського
контролю за дотриман�
ням трудового законо�
давства та особливостей
вивчення й аналізу мате�
ріалів з цього питання;

один раз на півріччя
розглядати на засіданнях
профспілкових комітетів
усіх рівнів питання вико�
ристання робочого часу
працівників, а на засідан�

нях професійних секцій –
особливості обліку робо�
чого часу та його оплати у
господарствах Товарист�
ва;

протягом року провес�
ти перевірку використан�
ня робочого часу в ПАТ
«Укрзалізниця» (в усіх
регіональних філіях та фі�
ліях, їх виробничих під�
розділах);

продовжити практику
проведення на залізнич�
них вузлах «Днів трудо�
вого права»  з питань ви�
користання робочого часу;

підготувати та розміс�
тити на Youtube�каналі
профспілки тематичний
відеоролик щодо прав та
гарантій для молодих
спілчан;

правовим інспекторам
праці Ради профспілки
постійно надавати прак�
тичну допомогу первин�
кам у питаннях дотри�
мання адміністрацією за�
конодавства в частині
обліку робочого часу та
його оплати;

активізувати роботу
Контакт�центру – спіль�
ного проекту профспілки
і Центру соціальних по�
слуг, для чого провести
роз’яснювальну роботу в
колективах щодо мож�
ливості його викори�
стання.

Протягом всього часу
регулярно публікувати�
муться матеріали цієї те�
матики на сторінках газе�
ти, сайті, інших офіційних
інформаційних ресурсах
профспілки, а також у
вісниках профорганів
різних рівнів, сторінках
профорганізацій на на�
шому сайті тощо.

Повний текст «Захо�
дів...» у рамках проведен�
ня 2018 року під гаслом
«Відпрацьованому часу –
гарантовану оплату!» роз�
міщено на сайті профспіл�
ки www.zalp.org.ua

На захисті 
трудових 

прав спілчан

•

У
КВІТНІ заплановано проведення засідання Ради профспілки, під
час якого розглядатимуться підсумки виконання Галузевої угоди

за 2017 рік та інші питання профспілкової діяльності; напередодні
відбудеться засідання її президії, про що детальніше — у наступному
номері «ВІСНИКА».

НАПЕРЕДОДНІ

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«На вимогу правового інспек�
тора праці Ради профспілки в
Одеській дорожній профорга�
нізації Віри Костовської протя�
гом минулого року спілчанам по�
вернуто незаконно утриманих або
недоплачених майже 250 тис. грн.
Захищено трудові права 250 заліз�
ничників, про що надіслано
130 персональних повідомлень.

Було перевірено 29 виробни�
чих підрозділів регіональної фі�
лії, виявлено 178 порушень тру�
дового законодавства. Робото�
давцям спрямовано 21 подання
(20 виконано в повному обсязі,
при цьому скасовано 11 незакон�
но виданих наказів про притяг�
нення працівників до дисціплі�
нарної відповідальності, одного
незаконно звільненого залізнич�
ника поновлено на роботі). Під
час особистого прийому В.Кос�
товська надала членам проф�
спілки 245 юридичних консуль�
тацій, розглянула 17 письмових
звернень працівників і пенсіоне�
рів», – поінформувала головний
правовий інспектор праці Ради
профспілки в Одеській дорожній
профорганізації – завідувач
юридичною консультацією дор�
профсожу Наталія РАКОВИЧ.

У Зверненні до в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова 
Рада профспілки висунула ряд вимог:
«1. Призупинити дію розпоряджень ЦЦУП�10/213 від 16.02.2018 р. і 
ЦЦУП�10/285 від 22.02.2018 р. та ряд інших вказівок з цього приводу за підпи�
сом директора з управління персоналом та соціальної політики ПАТ «Укрзаліз�
ниця» Є.Козака.

2. Провести службове розслідування з цього приводу, встановити осіб, які не
дотримались норм Галузевої угоди, Закону «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» і притягнути їх до дисциплінарної відповідальності.

3. Провести з відповідними виборними органами профспілки попередні
консультації з цього приводу».



«День трудового права»
Д

НЯМИ за участі правового інспектора
праці Ради профспілки на Південно�За�

хідній залізниці Василя Горіна (Жмеринський
терком) проведено «День трудового права» у
Вінницькій дистанції колії регіональної філії.

У заході взяли участь керівники, фахівці, на�
чальники дільниць і майстри дистанції, праців�
ники, профактив первинки – загалом майже
50 колійників.

Спілчан цікавили питання щодо підсумково�
го обліку робочого часу, оплати надурочних го�
дин для змінних працівників, оплати праці за
суміщення професій та інші. Надано також
роз’яснення з окремих положень Закону Украї�
ни «Про відпустки».

Під час дискусії з актуальних проблем сьо�
годення присутні отримали вичерпні відпові�
ді від правового інспектора праці та вислови�
ли побажання якомога частіше організовува�
ти та проводити такі інформативно насичені
зустрічі з трудівниками та представниками
адміністрації.

ПРЕС�ЦЕНТР
Жмеринського теркому профспілки

П
ИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Лі�
карняної каси вирішуються

на конференціях, засіданнях
правління та наглядової ради.

Внаслідок зростання цін на
медикаменти, обстеження, ви�
роби медичного призначення
збільшуються витрати на ме�
дичне обслуговування, зокре�
ма, хіміотерапію, кардіохірур�
гію, ендопротезування кульшо�
вих суглобів, металоостеосин�
тез, операції з приводу катарак�
ти та лікування гепатитів. Зага�
лом ці витрати збільшились на
30,6 % і становлять 4,3 млн
грн., для їх покриття розмір що�
місячних членських внесків у
2017�му збільшено до 75 грн. За
рахунок цього збільшено ліміти
витрат на медикаменти та об�
стеження від 25 % при захво�
рюваннях терапевтичного і хі�
рургічного профілю до 75 % –
при кардіохірургічних втручан�
нях, проведенні хіміотерапії та
лікуванні гепатитів. Введено
компенсацію при амбулаторно�
поліклінічному лікуванні на об�
стеження МРТ, КТ, УЗД. Збіль�
шено граничну суму відшкоду�
вань до 75 тис. грн.

За підсумками 2017�го на раху�
нок Лікарняної каси надійшло
35 млн грн. членських внесків,
витрачено – 34,5 млн грн.:
88,2 % — на лікування, а 2,5 млн
грн. (7,2 %) – на придбання ме�
дичного обладнання і 1,6 млн грн.

(4,2 %) – на діяльність організа�
ції. За зверненням медичних за�
кладів надано дозволи на понад�
лімітні витрати на суму 1,5 млн
грн. щодо 638 осіб, адже іноді для
завершення лікування ці суми
сягають 20 тис. грн. і більше.

Після реформування галу�
зевих медичних закладів
зросла кількість випадків, а,
відповідно, і витрат на ліку�
вання в не уповноважених
медичних закладах: у мину�
лому році вона збільшилась
на 20 % (2893 випадки), на
33,3 % зросли витрати на лі�
кування, виплачено 8,6 млн
грн. компенсації.

Члени Лікарняної каси отри�
мували медичну допомогу в
238 медичних закладах. 

За рік надійшло 2893 справи
на компенсацію витрат.

У 2017�му майже 500 осіб от�
римали компенсацію понад
5 тис. грн., у тому числі 104 осо�
би – понад 10 тис. грн., 65 осіб
– від 20 до 35 тис. грн., 23 осо�
би – від 35 до 75 тис. грн.

Встановлено порядок пові�
домлення членів Лікарняної ка�
си по кожному випадку відмо�
ви в компенсації або виплати її

не в повному розмірі, а також
про причини.

У зв'язку із реформуванням
залізничних медзакладів
особливого значення набуло
питання забезпечення меди�
каментами, адже це – до
70 % коштів від загальних ви�
трат на лікування. Тож укла�
дено договори з медичними
закладами та аптечними уста�
новами у всіх регіонах діяль�
ності залізниці на безготівко�
вий відпуск медикаментів для
членів Лікарняної каси, що лі�
куються в уповноважених за�
кладах, якщо вони відсутні в
лікарні.

Наглядовою радою здійсню�
вався контроль за виконанням
рішення конференції, критич�
них зауважень і пропозицій,
висловлених делегатами. 

Так, розширено програму
надання медичної допомоги
при інтенсивній терапії, ліку�
ванні очних захворювань із за�
стосуванням сучасних техноло�
гій, амбулаторного лікування.

До Лікарняної каси прийнято
членів сімей залізничників, які за�
гинули в зоні АТО без сплати
членських внесків, їхніх дітей взя�
то на обслуговування в дитячу по�
ліклініку Львівської клінічної лі�
карні на залізничному транспорті.

Приймались рішення щодо
придбання вкрай необхідного
медичного обладнання для
Львівської клінічної лікарні на за�
лізничному транспорті, амбула�
торії локомотивного депо Львів�
Захід та поліклініки пасажирсько�
го вагонного депо Львів. Загальні

витрати на обладнання станов�
лять 2,5 млн грн.

Кожний працівник чи пенсіо�
нер отримує часткову компенса�
цію членських внесків у розмірі
25 грн. згідно з колдоговором,
таке рішення прийнято керів�
ництвом залізниці та дорпроф�
сожем. Спільним представниць�
ким органом профспілок прово�
диться робота щодо передба�
чення у колективному договорі
ПАТ «Укрзалізниця» компенса�
ції 50 % членських внесків та їх
перерахування Лікарняній касі
на рівні внесків до страхових
компаній, а також сприяння
створенню корпоративної Лі�
карняної каси Товариства.

Позитивним в роботі Лікар�
няної каси є прозорість, її ді�
яльність висвітлюється через
газету «Львівський залізнич�
ник», інформаційні стенди, під
час зустрічей з профактивом і
трудовими колективами. Про
довіру до цієї організації свід�
чить і те, що в 2017�му до Лікар�
няної каси долучилися майже
2,5 тис. осіб при значній плин�
ності кадрів і зменшенні чи�
сельності штату залізниці.

Лікарняна каса – це спільний
соціальний проект керівництва
залізниці та профспілки, спіль�
на відповідальність за її діяль�
ність. Усі керівні органи діють
на громадських засадах. Три�
ває робота з підвищення ефек�
тивності діяльності організації.
За рішенням конференції, що
відбулася 24 лютого п. р., здійс�
нюються заходи щодо розши�
рення програми надання ме�
дичної допомоги членам Лікар�
няної каси.

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожньої 

профорганізації Львівської
залізниці, голова наглядової

ради Лікарняної каси

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4* 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... 

П
РОФСПІЛКОВА робота йшла своєю чергою... Внесено зміни та
доповнення до Положення про регулювання робочого часу та

часу відпочинку особового складу воєнізованої охорони залізнич�
ного транспорту.

У наказі Укрзалізниці № 223�Ц визначено, що всі години з мо�
менту заступання на службу (проходження інструктажу, отриман�
ня завдання, зброї) включаються до робочого часу.

Також визначено, що час для повернення наряду резервом,
знаходження у вартовому приміщенні при очікуванні супровод�
ження поїзда зараховується до робочого часу в повному обсязі.

У зв’язку із введенням єдиного соціального внеску на загально�
обов’язкове соціальне страхування Рада профспілки надала низку
пропозицій та зауважень до проектів документів Фонду соціаль�
ного страхування з тимчасової втрати працездатності. Майже усі
вони були враховані при прийнятті відповідних постанов.

Відбулися засідання професійних секцій Ради профспілки, на
яких розглянуто організаційні питання, обрано нових голів, їх за�
ступників та секретарів.

Вперше склад профсекцій було сформовано до з’їзду, а голів
профсекцій делеговано до складу Ради профспілки.

Поступово вирішувались раніше порушені питання, завершува�
лись розпочаті справи, адже наближалась кульмінація звітно�ви�
борної кампанії – VI з’їзд профспілки.

Протягом року звіти і вибори
пройшли в усіх профорганіза�
ціях.

Президія Ради профспілки
підбила підсумки огляду�кон�
курсу на кращу первинну
профорганізацію щодо ство�
рення належної організації
праці, правового та соціаль�
но�економічного захисту пра�
цюючих жінок у рамках оголо�
шеного Радою профспілки
«Року забезпечення трудових
прав та соціальних гарантій
жінок під гаслом «Жінкам –
гідну працю!».

Переможців нагороджено
дипломами та цінними пода�
рунками.

Триває ро�
бота із запро�
вадження не�
д е р ж а в н о г о
пенсійного за�
б е з п е ч е н н я .
Керівництвом
Донецької за�
лізниці укладе�
но контракт з
ПНПФ «Магіст�
раль» і перераховано понад 1 млн грн. на рахунок Фонду. Кошти
розподілено по персональних пенсійних рахунках працівників
структурних підрозділів.

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...
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Засідання профсекції працівників господарства 
приміських пасажирських перевезень, 2011 рік

Про ефективність роботи правової інспекції праці  
Ради профспілки переконливо свідчить діаграма 
за два п’ятирічні періоди...

На виконання
подань
правової
інспекції 
праці Ради
профспілки
роботодавцями
повернуто
працівникам
незаконно
утриманих
або
недоплачених
коштів
(млн грн.)

99,,22
2001 —

2006 рр.
2007 — 2011
(9 міс.) рр.

3344,,99

В організації та вирішенні питань медичного обслуговування
спілчан важливу роль відіграє Лікарняна каса Львівської за�
лізниці, створена за участі дорожньої профорганізації та за
ініціативи Ради профспілки.

Зі зміною статусу відомчих медичних закладів постало пи�
тання щодо подальшого обслуговування членів Лікарняної
каси. Для вирішення цієї проблеми було укладено договори
із комунальними лікарнями у всіх регіонах діяльності заліз�
ниці, а всі уповноважені медзаклади забезпечені електрон�
ною базою даних про членів Лікарняної каси.

Членами Лікарняної каси є понад 42 тис. осіб, 94,4 % 
з них – працівники Львівської залізниці та підрозділів

ПАТ, решта – члени їхніх родин та пенсіонери.

Медичну допомогу в 2017 році отримали 16743 особи.

Покращення медичного обслуговування — через Лікарняну касу

ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО: 
все про проект «Електронний
профспілковий квиток»
П

РОДОВЖУЄМО підвищувати фі�
нансову грамотність власників

електронних профспілкових квитків. Ця
публікація – про загальні правила без�
печного користування банківськими
картами…

Дехто з вас або ваших друзів чи
знайомих, можливо, вже отримували
дзвінки з різноманітних «установ» із
проханням негайно повідомити їм
карткові реквізити, нібито щоб запо�
бігти блокуванню картки. На жаль,
одержавши ці дані, шахраї дуже
швидко отримують доступ до коштів
власника картки і можуть вільно ско�
ристатися ними для оплати товарів та
послуг, інтернет�покупок. 

Рекомендацій, як цьому запобігти,
небагато, вони прості та зрозумілі, але
нехтувати ними не варто.

Отже, даємо для читачів «ВІСНИКА»
важливі поради, як безпечно користу�
ватися банківською карткою та які
правила розрахунків онлайн існують.

Пам’ятайте, що представники бан�
ку чи платіжних систем в жодному разі
не просять повідомити їм телефоном,
електронною поштою або у SMS�пові�
домленні номер картки, термін її дії,
паролі, СVV�код, знаючи які, можна
розраховуватися онлайн та навіть зняти
гроші у банкоматі.

Якщо у вас змінюються контактні
дані, своєчасно повідомляйте про це
банку, щоб представники контакт�
центру у разі потреби могли зв’язатися
з вами. Втративши картку, треба як�
найшвидше повідомити про це банк –
картку терміново заблокують і шахраї
не зможуть скористатися вашими
коштами.

Ваша картка – це ваш персональ�
ний фінансовий інструмент: не переда�
вайте її третім особам, не повідомляйте
паролі та карткові реквізити нікому, на�
віть близьким. На зворотному боці кар�
тки ви знайдете три цифри CVV�коду –
це код доступу до розрахунків в інтер�
неті. Його також не можна повідомляти
стороннім особам!

Якщо ви знімаєте гроші у банкома�
ті, слідкуйте за тим, щоб на ньому не
було жодних додаткових незнайомих
пристроїв.

Налаштоване SMS�інформування –
повідомлення про рух коштів на карт�
ці – допоможе контролювати ваші гро�
шові операції. У разі виявлення сумнів�
них операцій необхідно терміново за�
телефонувати до банку для блокування
картки.

Звертайте увагу на адресу сайту, на
якому бажаєте розраховуватися: вона
має починатися з https://. Якщо при
введенні CVV�коду цифри «не маску�
ються», бажано відмовитися від прове�
дення операції на цьому сайті.

Отримавши картку – електронний
профспілковий квиток, зарплатну карт�
ку тощо, змініть PIN�код. Його не варто
писати на картці чи зберігати у нотатках
у гаманці чи сумці. Змінювати код треба
щонайменше щороку.

Сподіваємось, що ці прості правила і
рекомендації не лише допоможуть вам
бути з фінансами на «ти», а й, головне,
убезпечать ваші гроші на картці, адже
попереджений – означає озброєний (у
нашому випадку – корисними фінансо�
вими знаннями).

Матеріал до друку 
підготовлено за інформацією 

партнера проекту

Фото ВВаассиилляя  ГГООРРІІННАА
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Від номера
до номера•

Видано нові брошури

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ підготувала і видала в елек�
тронному форматі чергові, 52�й та 53�й випус�

ки – збірники документів із серії «Нормативна ба�
за діяльності профспілки». Матеріали розраховані
на використання профорганами всіх рівнів, проф�
працівниками та активом.

«Інструкція з організації діловодства в
профорганізаціях профспілки залізничників і
транспортних будівельників України» (випуск
№ 52) та випуск № 53 – «Облікова політика
профспілки залізничників і транспортних буді�
вельників України» розміщено на сайті
www.zalp.org.ua у розділі «Документи».

Обговорили перспективу
розвитку соціального проекту

У
ПРИМІЩЕННІ Ради профспілки 13 березня
відбулась нарада з координаторами проекту

«Електронний профспілковий квиток» у дорожніх
профорганізаціях. Учасники разом із завідувачем
відділу організаційної і кадрової роботи О.Гнатю�
ком обговорили низку питань, пов’язаних з по�
дальшим його розвитком, намітили першочергові
завдання у цьому напрямку.

Н
А БАЗІ навчально�методичного центру федерації проф�
організацій Чернігівської області (ФПУ) 14–16 березня

Рада профспілки провела семінар�нараду фінансових праців�
ників з питань організації і методології бухгалтерського облі�
ку та введення оновленої облікової політики в профспілці. У
заході взяли участь фінансові працівники дорожніх, терито�
ріальних, об’єднаних та первинних профорганізацій.

Викладачі навчально�методичного центру прочитали лекції
та разом зі слухачами розглянули зміни у законодавстві. Наші
фахівці відпрацювали практичні завдання щодо ведення бух�
галтерського обліку у неприбуткових організаціях, пройшли
повний курс семінару�практикуму підвищення кваліфікації
бухгалтерів профспілки залізничників і транспортних буді�
вельників України «Облік і фінансова робота» та отримали
відповідні сертифікати.

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

П
ЕРЕД аудиторією молодіжного
активу виступив лідер профспіл�

ки В.Бубняк. Жвава бесіда відбулась
у форматі щирого, зацікавленого
діалогу, адже всі учасники отримали
корисну інформацію. З одного боку –
щодо перспективи вирішення на�
гальних проблем, які існують у галузі
та про що постійно наголошується
під час проведення всіх заходів (пов�
ного введення у дію нового Поло�
ження про оплату праці залізнични�
ків, не завжди продуману оптиміза�
цію персоналу, щонайшвидшу ухва�
лу колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця», своєчасне й якісне
забезпечення не лише спецодягом та
іншими засобами індивідуального
захисту, але і відповідними матеріа�
лами для виконання безпосередньо
виробничих завдань тощо) і мотива�
ційних чинників профчленства. З ін�
шого – представники профспілкової
молоді поділилися думками щодо
розв’язання окремих актуальних пи�
тань цього спектру проблем, зокре�
ма з приводу отримання конкурент�
ної заробітної плати, забезпечення

житлом (приміром, переобладнан�
ня об’єктів, що є на балансі «Укрза�
лізниці» і які підходять для цього, на�
дання молодим фахівцям безвідсот�
кових позик тощо), оздоровлення
дітей та інше. 

Голова профспілки відповів на
запитання своїх молодших колег,
подякувавши за їхню принципо�
вість у відстоюванні трудових прав
працівників, розуміння поточної си�
туації в нашій галузі, а також висло�
вив упевненість в тому, що, об’єд�
навши зусилля, можна домогтися
бажаної перемоги у вирішенні най�
важливіших соціально�економіч�
них проблем на користь усіх заліз�
ничників.

В.Бубняк повідомив також про
початок роботи з адміністрацією
щодо виплати працівникам «13�ї
зарплати» – винагороди за підсум�
ками діяльності Товариства в 2017
році. Тож  профспілка тримає на по�
стійному контролі всі питання, що
входять до її компетенції .

Детальнішу інформацію щодо
поетапного впровадження Поло�

ження про оплату праці присутнім
надала провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати Ради проф�
спілки О.Булавін.

На зустріч з профспілковою мо�
лоддю була запрошена також за�
ступник директора з управління
персоналом та соціальної політики
ПАТ «Укрзалізниця» О.Безпалько. У
ході бурхливого спілкування йшло�
ся, зокрема, про роботу над колек�
тивним договором і перспективою
його затвердження, що має забез�
печити надійні гарантії соціального
захисту працівників, членів їхніх ро�
дин і пенсіонерів�залізничників.

Вирішено також організаційні пи�
тання. Так, було задоволено прохан�
ня М.Гупалова про зняття повнова�
жень голови Молодіжної ради проф�
спілки. Новим лідером обрано голову
первинки пасажирського вагонного
депо Ковель І.Колесник. Відтепер за
посадою вона представлятиме інте�
реси молоді у складі центральних
виборчих органів (Ради профспілки
та її президії).

Піклуємось
про інтереси спілчан
З

А ПОДАННЯМИ технічної інс�
пекції праці в 2017 році поліп�

шено умови праці та виробничий
побут у приміщеннях вагоно�ре�
монтних депо Полтава і «Харків�
Сортувальний», дистанції сигналі�
зації та зв’язку Лозова та Куп’янсь�
кої дистанції енергопостачання,
на що роботодавцем витрачено
понад 400 тис. грн. Було ліквідо�
вано заборгованість щодо моло�
ка, яке видається причетним пра�
цівникам за шкідливі умови праці,
на суму 520 грн. Також за наполя�
ганням профактиву і технічних інс�
пекторів праці вирішено питання з
приводу безоплатного забезпе�
чення питною водою залізнични�
ків Ромоданського вузла.

З метою соціального захисту
спілчан дорпрофсожем Південної
залізниці минулого року було ви�
плачено 76,5 тис. грн. матеріаль�
ної допомоги постраждалим в на�
слідок нещасних випадків на ви�
робництві.

Олександр ПРОКОПЧУК,
головний 

технічний інспектор праці 
Ради профспілки 

в дорожній профорганізації
Південної залізниці

Програма вже діє
П

ІД ЧАС засідання Козятинсь�
кого теркому за участі голів

усіх первинок територіальної
профорганізації, присутні були
детально ознайомлені з «Програ�
мою покращення умов праці пра�
цівників…»

Це комплекс заходів, спрямо�
ваних на створення гідних умов
праці та виробничого побуту для
залізничників регіональної філії
«Південно�Західна залізниця».
Йдеться про їхнє якісне обслуго�
вування у медпунктах; забезпе�
чення добротним, сучасним спец�
одягом, спецвзуттям, іншими за�
собами індивідуального захисту;
оновлення душових, роздяга�
лень, кімнат приймання їжі, а та�
кож їдалень; забезпечення пра�
цівників виробничих цехів пит�
ною водою тощо.

Така всебічна програма прий�
мається вперше, і впевнені, що
разом здобудемо позитивних
змін в її реалізації. Вже є позитив�
ні новини. Приміром, у Козя�
тинському локомотивному депо
відремонтовано виробничу
їдальню, яку забезпечено всім не�
обхідним для роботи, зокрема
придбано новий холодильник,
посуд, інший інвентар.

Сьогодні представники з пи�
тань охорони праці теркомів
профспілки разом з головами
первинок тримають на постійно�
му контролі виконання даної про�
грами.

Андрій ОВСІЄНКО,
головний 

технічний інспектор праці 
Ради профспілки 

в дорожній профорганізації
Південно�Західної залізниці

ОХОРОНА  ПРАЦІ

Про пріоритети…

Індекс споживчих цін у січні — 101,5 % , у лютому —
100,9 %, з початку 2018 року — 102, 4 %.

Фінансові фахівці радяться та навчаються

Створено молодіжну раду 

П
ОДВЕДЕНЫ итоги смотра�кон�
курса «Лучший молодежный

совет первичной профорганиза�
ции», который проводился в 2017
году. Победителем стал совет пер�
вички Лиманской дистанции сиг�
нализации и связи. А поскольку
конкурс проводился впервые, пре�
зидиум дорпрофсожа решил по�
ощрить всех участников USB�нако�
пителями и другими призами.

На заседании молодежного со�
вета Лиманской дорожной проф�
организации ребята сформирова�
ли план работы на нынешний год,
уделив основное внимание моти�
вации профчленсва, коммуника�
ции среди молодежи и, конечно
же, обучению активистов.

Состоялась презентация первых
двух мотивационных видеороли�
ков, подготовленных молодеж�

ным советом Славянского коллед�
жа транспортной инфраструктуры
на конкурс, который проводится
Советом профсоюза до 31 мая
2018 года. Хотелось бы подклю�
чить к реализации творческих за�
думок и ребят из других первичек…

Татьяна БОРИСЕНКО,
заведующая отделом 

организационной и кадровой 
работы Лиманского дорпрофсожа

Итоги.  Обучение.  Мотивация!

Середня зарплата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 9426,6

Транспорт у цілому 9481,0
Промисловість 8318,0

В галузях народного 
господарства 7711,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 8
галузей економіки

Січень
2018 р.

Під час семінару/практикуму…

ФФооттоо  
ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

ФФооттоо  
ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

ФФооттоо  
ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Фото  Володимира МАРЧУКА

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ 

П
ІД ЧАС ЗАСІДАННЯ Молодіжної ради
профспілки, яке відбулось у розшире�

ному форматі 16 березня п. р., його учас�
ники обговорили, перш за все, питання,
що сьогодні, на їхню думку, найважливіші
для вирішення. Йшлося насамперед про
гідну оплату праці, надійний соціальний
захист, у тому числі забезпечення житлом
тощо, що є переконливою мотивацією для
сумлінної та ефективної роботи на заліз�
ничному транспорті.

Н
А УСТАНОВЧІЙ конференції 20 березня п. р.
створено молодіжну раду об’єднаної

профорганізації філії «Центр з ремонту та екс�
плуатації колійних машин» ПАТ «Укрзалізни�
ця». ЇЇ головою обрано Ю.Янковську – бухгал�
тера, голову молодіжної ради первинки Ки�
ївського центру механізації колійних робіт.

Фотофакт

Фотофакт

Н
ИЗКУ першочергових питань розглянуто 15 бе�
резня на засіданні об’єднаного профкому філії

«Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».
Йшлося, зокрема, про підсумки виконання колдо�
говорів у структурних підрозділах, організацію
оздоровлення спілчан і членів їхніх сімей влітку то�
що. У засіданні взяв участь і виступив завідувач від�
ділу організаційної і кадрової роботи Ради проф�
спілки О.Гнатюк.

Донецька (Лиман) 9857,7 9978,3
Львівська 9000,7 9186,1
Одеська 9238,6 9475,5
Південна 8994,7 9051,9
Південно�Західна 9282,3 9359,2
Придніпровська 8798,2 9054,0
По регіональних філіях 9153,7 9310,6

Залізниця З початку
2018 р.Лютий

Інф. «ВІСНИКА»
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12 квітня 2018 року

ний для них час. Коли на нашу
землю прийшла біда, саме проф�
лідери взялися підримувати зем�
ляків. Наші колеги – голова пер�
винки Попаснянської дистанції
сигналізації та зв’язку Л.Клеймьо�
нова в січні–березні 2015�го стала
«народним комендантом» бом�
босховища в будівлі дистанції;
А.Гурджиєв як волонтер допома�
гав літнім мешканцям міста отри�
мувати хліб, воду та ліки; колиш�
ній профгрупорг ІОЦ, а тепер пен�
сіонер О.Матуліс піклувався про

мешканців бомбосховища у при�
міщенні колишнього відділення
дороги…

І сьогодні жодне важливе пи�
тання не розглядається без участі
наших профактивістів – організа�
ція надання гуманітарної допомо�
ги, масових святкових заходів чи
спортивних змагань, наведення
чистоти і порядку в рідному місті
тощо.

Люди вдячні за таку турботу.
ПРЕС�ЦЕНТР Попаснянського

теркому профспілки

Завжди перші
Інформаційні 

інтернет�
ресурси

профспілки

www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg

www.youtube.com/zalporgua

З
МЕТОЮ формування позитив�
ного ставлення до нашої проф�

спілки Попаснянський терком весь
час тісно співпрацює з органами
місцевого самоврядування. До того
ж, депутатом міської ради обраний
електромеханік дистанції сигналі�
зації та зв’язку, голова молодіжної
ради теркому А.Гурджиєв, а голова
Попаснянської територіальної
профорганізації А.Канзеба другий
строк поспіль очолює громадську
раду при райдержадміністрації.

Ця та інша діяльність дозволяє
на ділі доводити здатність проф�
спілки допомагати людям у скрут�

АКТУАЛЬНО
Устраняя недостатки,
движемся вперед

В
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ завершена кам�
пания по подведению итогов выполне�

ния обязательств колдоговоров в 2017 году. В
работе конференций трудовых коллективов
принимали участие специалисты региональ�
ного филиала «Донецкая железная дорога»,
Лиманского дорпрофсожа и Попаснянского
теркома.

Делегаты отметили, что, несмотря на ряд
специфических проблем нашего региона,
колдоговоры в целом выполняются. Общие
же проблемы невыполнения или неполного
выполнения отдельных пунктов касаются
обеспечения железнодорожников спецодеж�
дой, спецобувью и другими СИЗ, форменной
одеждой, бытовым топливом, молоком.

Действующие колдоговоры были продле�
ны на 2018�й до принятия коллективного до�
говора ПАТ «Укрзалізниця».

Делегатам конференции трудового кол�
лектива регионального филиала, которая со�
стоится в Лимане, поручено довести до све�
дения ее участников и, главное – до адми�
нистрации, высказанные на местах критичес�
кие замечания по выполнению обязательств
дорожного колдоговора в прошлом году, и
настаивать на устранении недостатков.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Попаснянского теркома профсоюза

Із родини
професіоналів

Т
РУДОВИХ ди�
настій в регіо�

нальній філії
«Південно�Захід�
на залізниця»
багато, і одна
з них – серед
к о л і й н и к і в .  У
Т.МОЗГОВОЇ –
велика залізнич�
на родина: мати
працювала на станції Ворожба, батько – на
Ворожбянській дільниці Конотопської дистан�
ції електропостачання, а дід був стрілочником.
Зараз у колективі конотопських колійників
працює дочка і брат, зять – на станції Вирівка,
сестра – працівниця матеріально�технічного
складу, що у Фастові. І всі свою роботу люб�
лять і виконують її добросовісно. Династія за�
лізничників розширюється і зміцнюється…

Після закінчення технікуму Тетяна заочно
здобувала вищу освіту, а тим часом у 1984�
му почала працювати економістом в Коно�
топській дистанції колії. Згодом прийшов ав�
торитет – колектив помітив і оцінив її добре
ставлення до людей, порядність, грамотність,
готовність зрозуміти й допомогти. Тож у
2006�му її обрано головою первинки.

За цей час вдалося зробити багато добрих
справ. Основна увага профлідера й активу
приділяється поліпшенню умов праці та ви�
робничого побуту, оздоровленню спілчан та
їхніх дітей, проведенню культмасових, спор�
тивно�оздоровчих заходів, екскурсій тощо.

За багаторічну сумлінну працю і вклад у
зміцнення первинки в 2017�му Т.Мозгову бу�
ло нагороджено знаком «За активну роботу в
профспілці» і Почесною грамотою дорпроф�
сожу.

Ми пишаємось такими колегами, адже во�
ни – справжні профлідери, тому що завжди
наполегливо відстоюють трудові права та ін�
тереси наших спілчан.

Наталія МАКАРЕНКО,
заступник голови Конотопської 
територіальної профорганізації

ПРОФЛІДЕР

Під час зустрічі в райдержадміністрації 
голови первинок: дистанції сигналізації та 
зв’язку – Л.КЛЕЙМЬОНОВА, вагонного депо – 
О.БУТЕНКО, станції Попасна – Г.КОВИЖЕНКО
(на знімку зліва направо).

Фото ННааттааллііїї  ННААЙЙДДЬЬООННООВВООЇЇ,,  
провідного фахівця Попаснянського теркому

Е
СЛИ В КОЛЛЕКТИВ приходит новый
человек, тем более руководитель,

это всегда вызывает у коллег здоровый
интерес. Так было и в цехе дефекто�
скопии, когда в феврале прошлого го�
да мастером впервые была назначена
женщина – Леся Владимировна Ере�
менко. «Любопытство», впрочем, дли�
лось недолго: буквально через пару
недель тут все начало меняться к луч�
шему. А мужской коллектив как будто
только этого и ждал, ведь каждому хо�
телось работать в тепле и уюте. Все
сразу закрутилось: размыли стены в
кабинете по обучению и в «красном
уголке», положили новую штукатурку
и добротно выполнили другие работы,
постелили на пол новый линолеум, за�
менили входные двери в цех, даже об�
новили информационные стенды, а на
окна повесили новые гардины – и цех
прямо засиял чистотой и красотой!

Администрация Пятихатской ди�
станции пути регионального филиала
«Приднепровская железная дорога» и
профком с удовольствием поддержа�
ли энтузиастов, оказывали им посиль�
ную помощь, ведь все�таки наведени�
ем порядка и благоустройством зани�

мались в основном сами работники в
выходные дни или после трудовой
смены.

Итог оказался настолько убедитель�
но положительным, что в коллективе
улучшилась трудовая и производст�
венная дисциплина, выросло качество
технического обучения специалистов,
сплотилась профгруппа… А работники
во главе со своим мастером – настоя�
щим профактивистом! – и не собира�
ются останавливаться на достигнутом,
а идут дальше в благоустройстве своих

рабочих мест и производственного
была, улучшении условий труда и от�
дыха, потому как в ближайших планах
у них – решение вопроса с подведени�
ем в цех воды и оборудованием ком�
наты приема пищи, непременно уют�
ной и красивой…

Нисколько не сомневаемся, что
именно так и будет. Что ж, будем рав�
няться на лучших!

Ирина ХАЛЯВКА,
председатель профорганизации

Пятихатской дистанции пути

«Мы равняемся на лучших!»

Подих весни…

ФФооттоо
ппррееддооссттааввллеенноо

ппррооффккооммоомм
ппееррввииччккии

ННаа  ссннииммккее  ЛЛ..ЕЕРРЕЕММЕЕННККОО ——
ввттооррааяя  ссппрраавваа

ВІДЛУННЯ  СВЯТА
З

А ІНІЦІАТИВИ дорпрофсожу
Придніпровської магістралі наші

територіальні, об’єднані й первинні
організації провели 215 різноманіт�
них заходів, охопивши понад 18 тис.
спілчанок, під час яких було урочис�
то вручено нагороди та інше заохо�
чення, нові профспілкові квитки –
електронні.

Тож майже у кожному виробни�
чому підрозділі було проведено зу�
стрічі із працівницями, на яких обго�
ворювалися питання виконання зо�
бов’язань за колективними догово�
рами. Адміністрація та профкоми
доповідали про свою діяльність що�
до організації праці жінок, дотри�
мання відповідного трудового зако�
нодавства, у тому числі в частині
оплати праці та створення безпечних
і нешкідливих умов на виробництві,
усунення недоліків.

Традиційно у деяких колективах
відбулися святкові концерти ама�
торських самодіяльних артистів,
профкоми інших подарували жін�
кам квитки на театральні вистави.
А, приміром, у первинці експлуата�
ційного вагонного депо Батуринсь�
ке всіх запросили на дитячу вистав�
ку конкурсних робіт «Подарунок
мамі своїми руками», для спілчан
оборотного депо Нікополь органі�
зували спортивне змагання з боу�
лінгу.

Кращих профактивісток перви�
нок, підпорядкованих дорпрофсо�
жу, також запросили на святкову зу�
стріч. Заступник голови дорожньої
профорганізації А.Лейко тепло при�
вітав колежанок. Про кожну із при�
сутніх жінок була розповідь про до�
сягнення у роботі, особисті творчі
натхнення та сімейні традиції. 

Близько 20 профактивісток наго�
роджені Почесною грамотою дор�
профсожу із грошовим заохочен�
ням. І звичайно ж, всіх гостей при�
гостили солодощами.

ПРЕС�ЦЕНТР
дорпрофсожу 

Придніпровської залізниці

«Т
РАДИЦИОННО при поддержке Запорожского теркома
профсоюза в актовом зале дирекции прошел празднич�

ный концерт. Артисты академического областного украинского
музыкально�драматического театра подарили зрителям пре�
красное настроение. Также были вручены грамоты и благодар�
ности железнодорожницам», – поделился специалист по
оргмассовой и социально�бытовой работе Запорожского
теркома профсоюза Андрей ХИЖНИЙ. 

«У
СМОРОДИНСЬКІЙ дистанції колії регіональної філії «Південна залізниця»
трудяться 75 жінок. До 8 березня адміністрація та профком привітали всіх

працівниць. На додачу до квітів і подарунків вони отримали чудові музичні номери
від колективів районного будинку культури», – розповіла голова первинки Лілія
СУГАК. Її колега Наталія СУЩЕНКО також повідомила: «Адміністрація і профком
Сумської дистанції колії привітали жінок чудовим концертом за участю обласної фі�
лармонії, та прекрасними подарунками». «Святковий настрій працівницям мотор�
вагонного депо Люботин подарував колектив юних артистів міського будинку твор�
чості. Весняні пісні, танці, поезія, квіти та сувеніри – все це додавало радісних емо�
цій», – поділилася враженнями голова первинки Нінель КУХАРЧИК.

«В
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ дистанції
колії пройшли змагання на кра�

щу жіночу команду щодо винахідливос�
ті, кмітливості, гумору та ерудиції. Чоло�
віки в цей день взяли на себе турботи за
проведення урочистостей, приготуван�
ня смачних страв, подбали про сюрпри�
зи й подарунки», – розповіла інженер,
голова первинки Ірина КВАНТАЛІАНІ.

Отримали також листа від голови первинки вагонного депо Каховка регіо�
нальної філії «Одеська залізниця» Олега ВІННИКА: «На святковий захід зі�
бралися працівниці та жінки�пенсіонерки, запросили також робітниць їдаль�
ні та медпункту. Після святкових зборів відбувся концерт, організований
профкомом. Дітлахи з будинку культури залізничників та підшефної школи
порадували глядачів своїми талантами. Профактивісток нагороджено грамо�
тами та преміями».

«Ж
ІНОК�пенсіонерок локомотив�
ного депо Сновськ регіональ�

ної філії «Південно�Західна залізниця»
вшанувала рада ветеранів, а праців�
ниць на урочистих зборах привітали
керівництво і профком, вручивши їм
матеріальні заохочення. На пам’ять усім
залишиться святкове фото», – написала
секретар, член профкому первинки
Анна ПОЛЮШКО.

Перші весняні дні для всіх нас пов’язані з чудовим святом – Міжна�
родним жіночим днем. У профорганізаціях для спілчанок влашту�
вали різноманітні заходи із приємними подарунками.

Фото надано профкомом первинки
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