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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

31 липня головний технічний інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у селекторній нараді АТ «Укрзалізни+
ця» з питань охорони праці за підсумками роботи семи місяців
2019 року.
1–4 серпня перший заступник Голови профспілки О.Мушенок і
завідувач відділу соціально+трудових відносин і побутової робо+
ти Я.Мальський брали участь у проведенні фінальних змагань
ХІІ Спартакіади залізничників (стор. 3).
6 серпня відбувся інформаційний день для профактиву.

6 серпня завідувач відділу соціально+трудових відносин і побу+
тової роботи Я.Мальський взяв участь у засіданні Асоціації вете+
ранів війни і праці залізничного транспорту.
6–7 серпня головний правовий інспектор праці Ради проф+
спілки М.Бєльченко вивчав стан дотримання трудового зако+
нодавства у моторвагонному депо Полтава регіональної філії
«Південна залізниця».
8 серпня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засіданні
правління АТ «Укрзалізниця».
8 серпня завідувач відділу організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк брав участь у звітно+виборчій конференції молодіжної
ради Лиманської дорожньої профорганізації, виступив перед
делегатами, поінформувавши їх про питання профспілкової 
діяльності, вирішення яких було на часі протягом останніх двох
років.

З Днем Незалежності, Україно!
Шановні спілчани!

Вітаю вас із Днем Незалежності та
Днем Державного Прапора України!

Протягом 28 років самостійності
нашої держави ми були небайдужи&
ми свідками доленосних подій, кож&
на з яких – важлива сторінка історії
сучасної України, зокрема станов&

лення та розвитку залізничного
транспорту, який забезпечує еконо&
мічні потреби країни.

Відданою працею кожен із нас ро&
бить свій внесок у розбудову залізнич&
ної галузі та держави, і лише гуртом ми
зможемо пройти випробування сього&
дення та гідно здолати всі негаразди.

Щиросердно зичу вам миру і зла&
годи, міцного здоров’я, добробуту у
ваших оселях, стійкості духу та віри у
краще майбутнє України.

З повагою

ДАТИ

24 серпня —
День

Незалежності

України

23 серпня —
День

Державного

Прапора

України

Вадим БУБНЯК,  Голова Федерації профспілок  транспортників України,
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

П
РАВОВИМИ інспекто+
рами праці Ради проф+

спілки у дорожніх і терито+
ріальних профорганізаціях
за цей час здійснено плано+
ві та вибіркові перевірки у
229 виробничих і структур+
них підрозділах АТ «Укрза+
лізниця». Загалом виявлено
1740 порушень вимог тру+
дового законодавства і по+
ложень чинних Галузевої
угоди та колективних до+
говорів.

З метою негайного усу+
нення порушень правови+
ми інспекторами праці було
складено 188 актів і внесе+
но адміністрації 187 по&
дань із понад 1,2 тис. вимог
щодо:

нормування та оплати
праці,

надання відпусток,
використання робочого

часу та часу відпочинку,
виконання зобов’язань

чинних Галузевої угоди та
колдоговорів,

трудової дисципліни,
прийому–звільнення, пе+

реводу,
праці жінок і молоді тощо.

На сьогодні виконано
186 подань, що становить
99,4 %.

При цьому на вимогу
правових інспекторів праці
Ради профспілки було ска+
совано 71 наказ, виданий
роботодавцями з порушен+
ням норм чинного законо+
давства. 

Притягнуто до відпові+
дальності двох посадових
осіб. 

Поновлено на роботі од+
ного незаконно переведено+
го працівника – члена проф+
спілки, трудові права ще од+
ного робітника захищено в
суді.

У першому півріччі 2018+го
працівникам загалом повер+
нуто 13 млн 61 тис. грн. неза+
конно не виплачених коштів,
профспілкою захищено тру+
дові права 7635 спілчан і
1649 з них (21,5 %) надісла+
но персональні повідомлен+
ня про захист профспілкови+
ми органами всіх рівнів їхніх
соціально+економічних
прав, соціальних гарантій та
інтересів.

Протягом звітного періо+

ду членам профспілки на+
дано понад 2,8 тис. юри+
дичних консультацій, роз+
глянуто 139 письмових
звернень.

До розгляду на засіданнях
профорганів різних рівнів
правовими інспекторами
праці підготовлено 128 мате+
ріалів з актуальних тем пра+
возахисної роботи (дор+
профсожів – 50, теркомів –
56, профкомів первинних і
об’єднаних профорганіза+
цій – 22).

Правові інспектори праці
у дорожніх профорганіза+
ціях брали участь в органі+
зації та проведенні на заліз+
ничних вузлах та у вироб+
ничих підрозділах 62 «Днів
трудового права». 

У газеті «Вісник проф+
спілки», інших ЗМІ та ін+
формаційних профспілко+
вих виданнях за цей час
опубліковано понад 70 ма+
теріалів правозахисної те+
матики.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки

На  варті  трудових  прав  спілчан

ПНПФ «Магістраль» 
демонструє 
найкращу дохідність  
серед недержавних 
пенсійних фондів

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ першого пів+
річчя 2019 року Професійний

недержавний пенсійний фонд
«Магістраль», яким здійснюється
недержавне пенсійне забезпечення
залізничників, продемонстрував
найкращу дохідність (7,4 % або 15,4 % у розрахунку на рік)
серед усіх недержавних пенсійних фондів з активами, вар+
тість яких перевищує 3 млн грн.

На початок третього кварталу п. р. активи ПНПФ «Магіс+
траль» перетнули позначку 41 млн грн. та розміщені Компа+
нією з управління активами фонду «ОТП Капітал» у фінан+
сові інструменти із середньою дохідністю понад 18 %.

Нагадаємо, що офіційний показник ставки інфляції за
минулий рік становив 9,8 %, а за перше півріччя 2019+го –
3,6 %. Таким чином, дохідність активів Фонду майже вдві+
чі перевищує показники інфляції, що гарантує захист пен+
сійних коштів від знецінення та забезпечує примноження
пенсійних накопичень учасників Професійного недержав+
ного пенсійного фонду «Магістраль».

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ТЕМА   НОМЕРА

194 тис. грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів поверну&
то спілчанам на вимогу правової
інспекції праці Лиманської дорож&
ньої профорганізації.

П
РОТЯГОМ перших шести місяців
2019 року вивчено стан дотриман+

ня трудового законодавства у 12 струк+
турних підрозділах регіональної філії
«Донецька залізниця». Виявлено 85 по+
рушень, за якими адміністрації внесено
12 подань з 85 пропозиціями щодо ви+
правлення ситуації. Передусім, це сто+
сується питань: трудової дисципліни –
14, робочого часу та відпочинку – 10, за+
конодавства про відпустки та працю,
відповідно – 11 і 10, виконання чинних
Галузевої угоди і колективних догово+
рів – 7. На сьогодні у повному обсязі ре+
алізовано 9 подань, зокрема, скасова+
но 13 незаконно виданих наказів про
притягнення працівників до дисциплі+
нарної відповідальності.

За вказаний період захищено тру+
дові права 424 спілчан, майже поло+
вину з яких – сповіщено про це персо+
нально.

Проведено два «Дні трудового пра+
ва», чотири семінарських заняття з проф+
активом, на засідання профорганів

(дорпрофсожу та профкомів первинок)
підготовлено сім матеріалів з правових
питань.

Юридичні консультації під час особис+
того прийому отримали 134 члена проф+
спілки, розглянуто також 13 письмових
звернень спілчан.

Галина КАЙДАШ, 
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки 

у Лиманській 
дорожній профорганізації

300,6 тис. грн. незаконно утрима&
них або недоплачених коштів по&
вернуто спілчанам на вимогу пра&
вової інспекції праці дорожньої
профорганізації Львівської заліз&
ниці.

У
ПЕРШОМУ півріччі 2019+го прове+
дено перевірки 15 виробничих під+

розділів регіональної філії «Львівська
залізниця», під час яких зосереджено
увагу на таких питаннях, як облік робо+
чого часу і часу відпочинку, нормування
та оплата відпрацьованого часу, вико+
нання чинних Галузевої угоди та колек+
тивних договорів, притягнення праців+
ників до дисциплінарної та матеріаль+

ної відповідальності, дотримання тру+
дового законодавства щодо надання
відпусток тощо.

За результатами перевірок виявлено
19 порушень, за якими складено 9 ак+
тів. З метою усунення недоліків адмініс+
трації внесено 5 подань, в яких викла+
дено 33 пропозиції. На сьогодні їх ви+
конано у повному обсязі, в результаті
чого, зокрема, скасовано наказ про
притягнення працівника до дисциплі+
нарної відповідальності, а одного неза+
конно звільненого працівника поновле+
но на роботі.

Загалом захищено трудові права 313
працюючих членів профспілки, про що їм
надіслано 32 персональних звернення.

За звітний період під час особистого
прийому надано 122 юридичні консуль+
тації та розглянуто чотири звернення
спілчан.

Проведено один «День трудового
права».

Володимир ШРАМКО,
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки 

в дорожній профорганізації 
Львівської залізниці

млн грн. поверну+
то спілчанам неза+
конно не виплаче+

них коштів за результатами
правозахисної роботи проф+
органів усіх рівнів у першому
півріччі 2019 року.

ЦИФРА

Протягом цього часу захищено
трудові права 7,6 тис. праців&
ників АТ «Укрзалізниця» – чле+
нів нашої профспілки.

«ВІСНИК» пропонує увазі
читачів публікацію матеріалів

про підсумки роботи
правової інспекції праці 

Ради профспілки 
за шість місяців 
поточного року.

Продовження теми —  
на 2&й стор. та у

наступному номері газети.
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П
РОТЯГОМ минулого та
у першому кварталі по+

точного року робота щодо
покращення умов праці та
запобігання виробничому
травматизму у філії «Паса+
жирська компанія» АТ
«Українська залізниця»
проводилась відповідно
до розроблених на
2018–2019 роки Комплекс+
них заходів з досягнення
встановлених нормативів,
безпеки, гігієни праці та ви+
робничого середовища,
підвищення існуючого рів+
ня охорони праці, попе+
редження випадків ви+
робничого травматизму,
професійних захворювань
та аварій.

Незважаючи на захо+
ди, що здійснювалися у
цей період, зауважено
на низку порушень та
недоліків.

Керівництву філії та її
виробничих підрозділів
запропоновано усунути
встановлені порушення і
провести розрахунки з
працівниками за роботу у
несприятливих умовах
праці, поінформувавши
Раду профспілки до 1 жов+
тня п. р. про хід виконання
постанови.

Постанову президії Ра+
ди профспілки розміщено
на сайті www.zalp.org.ua
у розділі «Документи.
Постанови президії».

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

На засіданні президії Ради профспілки, що відбулося
25 липня п. р., за участі директора пасажирської компанії
М.Міняйла та голови об’єднаної профорганізації В.Кукси

всебічно розглянуто питання про стан охорони праці
і виконання зобов’язань за колективними 

договорами у структурних підрозділах філії

ІЗ  ВИСТУПІВ
Максим МІНЯЙЛО,
директор  філії «Пасажирська компанія»:

— У філії не допущено на сьогодні випадків виробничого
травматизму, порівняно з минулим роком. Я вважаю це
одним із важливих показників того, що усі наші зусилля
протягом півтора року було спрямовано на забезпечення
належних та безпечних умов праці та їх покращення.
Тож усі проблеми, які наразі порушено, ми бачимо і нама+
гаємося їх вирішувати системно, встановивши постійний
контроль. У цій справі доречною буде конструктивна і
плідна співпраця із профспілкою.

Вадим КУКСА, 
голова  об’єднаної  профспілкової  організації 
філії «Пасажирська компанія»:

— Керівництво філії не тільки поступово реалізує програ+
ми і плани, а й оперативно реагує на конкретні ситуації
щодо розв’язання проблем, і це позитивно сприймається
трудовим колективом. 
Вважаємо, що завдяки нашій спільній праці будуть роз+
роблені конкретні заходи щодо усунення порушень, на які
вказала технічна інспекція праці Ради профспілки.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
головний  технічний інспектор праці 

Ради профспілки

Погоджено типові норми
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 25 липня п. р. погоджено
проєкти збірників нормативних документів:

у господарстві приміських пасажирських перевезень – «Типові
норми часу на слюсарні роботи з ремонту кузовного обладнан&
ня електропоїзду ЕПЛ2Т» (запроваджуються вперше), який прохо+
див апробацію у виробничих умовах і був схвалений трудовими ко+
лективами моторвагонних депо: Нікополь і Дніпровське регіональної
філії «Придніпровська залізниця», Львів («Львівська залізниця»);

у господарстві управління рухом – «Типові норми часу працівни&
ків залізничних станцій, зайнятих прийомом, відправленням
поїздів, маневровою роботою, обробкою составів, у тому числі
засобами автоматизованої системи управління», який проходив
апробацію у виробничих умовах і був схвалений трудовими колекти+
вами залізничних станцій Львів, Стрий, Клепарів регіональної філії
«Львівська залізниця», Нижньодніпровськ+Вузол, Кривий Ріг+Сорту+
вальний, Запоріжжя+Ліве («Придніпровська залізниця»), Жмеринка,
Дарниця («Південно+Західна залізниця»), Одеса+Застава та Знам’янка
(«Одеська залізниця»);

у господарстві комерційної роботи – «Типові норми часу на окре&
мі види вантажно&розвантажувальних робіт, які виконуються у
комерційному господарстві АТ «Укрзалізниця» (запроваджують+
ся вперше), який проходив апробацію у виробничих умовах і був
схвалений трудовими колективами Львівської та Полтавської механі+
зованих дистанцій навантажувально+розвантажувальних робіт;

у господарстві колії та споруд – «Типові норми часу на ремонтні
роботи із заміни стрілочних переводів та перевідних брусів»,
який проходив апробацію у виробничих умовах і був схвалений тру+
довими колективами дистанцій колії: Великотокмацької, Верхів+
цевської, Синельниківської, Пологівської, Нижньодніпровської регіо+
нальної філії «Придніпровська залізниця», Люботинської, Гребін+
ківської («Південна залізниця»), Попаснянської («Донецька залізни+
ця») та Мелітопольської колійної машинної станції регіональної філії
«Придніпровська залізниця».

Запровадження збірників здійснюється з дотриманням вимог ст. 86
Кодексу законів про працю України та повідомленням працівників
про їх застосування не пізніше як за один місяць.

Конструктивна 
співпраця 

допомагатиме справі

На варті трудових прав спілчанТЕМА   НОМЕРА

211 тис. грн. незаконно утри&
маних або недоплачених
коштів повернуто спілчанам
на вимогу правових інспекто&
рів праці у дорожній профор&
ганізації регіональної філії
«Львівська залізниця».

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ правозахисної
діяльності минулого року переві+

рено 17 виробничих підрозділів ре+
гіональної філії «Львівська залізни+
ця». Виявлено 97 порушень, про що
складено 14 актів. Роботодавцям
спрямовано 12 подань із 20 пропо+
зиціями про усунення недоліків, 18 з
яких – щодо виконання чинних
Галузевої угоди та колективних
договорів.

У повному обсязі виконано 12 по+
дань, зокрема скасовано 8 наказів
про притягнення робітників до від+
повідальності, виданих адміністра+
цією з порушенням трудового зако+
нодавства. Протягом першого пів+
річчя 2019+го відстояно соціально+
економічні права та гарантії 66 спіл+
чан, у тому числі одного залізнични+
ка – у суді.

Членам профспілки надіслано
59 персональних повідомлень про
захист їхніх трудових прав та інте+
ресів.

За звітний період правовими інс+
пекторами праці підготовлено до
розгляду на засіданнях президій
дорпрофсожу та теркомів 25 мате+
ріалів, проведено один «День тру+
дового права», спілчанам надано
98 юридичних консультацій, роз+
глянуто 10 письмових звернень з
правової тематики.

Володимир ПАСТУХ, 
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

регіональної філії 
«Львівська залізниця»

874,7 тис. грн. незаконно утри&
маних або недоплачених
коштів повернуто спілчанам

на вимогу правових інспекто&
рів праці Ради профспілки в
Одеській дорожній профорга&
нізації.

З
А ПІДСУМКАМИ шести місяців
поточного року вивчено ситуацію

із дотриманням законодавства про
працю у 49 виробничих підрозділах
регіональної філії «Одеська заліз+
ниця». Правовими інспекторами
праці встановлено 598 порушень,
за якими складено 49 актів. Робото+
давцям спрямовано 43 подання
щодо усунення 619 виявлених не+
доліків, зокрема з питань: дотри+
мання законодавства про відпуст+
ки – 162, нормування та оплати пра+
ці – 136, робочого часу та відпочин+
ку – 135, виконання чинних Галу+
зевої угоди та колективних догово+
рів – 47, трудової дисципліни –
32 та інших.

У повному обсязі виконано 42 по+
дання, в результаті чого скасовано
20 наказів про притягнення праців+
ників до дисциплінарної і матеріаль+
ної відповідальності.

Загалом захищено трудові пра+
ва та інтереси 844 працюючих
членів профспілки, про що наді+
слано 507 персональних повідом+
лень.

Розглянуто 39 письмових звер+
нень, пов’язаних з правовими пи+
таннями, та надано юридичні кон+
сультації 691 спілчанину.

Проведено вісім «Днів трудового
права», до розгляду профорганами
усіх рівнів підготовлено 18 матеріа+
лів з питань правозахисної діяль+
ності, в інформаційних виданнях та
засобах масової інформації опублі+
ковано 13 тематичних повідомлень.

Віра КОСТОВСЬКА, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
в Одеській дорожній 

профорганізації

345,3 тис. грн. незаконно утри&
маних або недоплачених

коштів повернуто спілчанам
на вимогу правових інспекто&
рів праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації
Південної залізниці.

З
А ПЕРШІ півроку правова інспек+
ція праці здійснила перевірки

39 структурних підрозділів регіо+
нальної філії «Південна залізниця».
Під час яких виявлено 91 порушен+
ня норм трудового законодавства.
В результаті складено 33 акти, а ро+
ботодавцям внесено 28 подань із
107 пропозиціями щодо усунення
виявлених порушень, переважно з
питання нормування та оплати пра+
ці – 39.

У повному обсязі виконано
35 подань, зокрема, скасовано
чотири накази про притягнення
працівників до дисциплінарної від+
повідальності.

За минулий рік захищено трудові
права 900 працівників, про що наді+
слано 47 персональних повідом+
лень. Під час особистого прийому
надано 180 консультацій на правову
тематику, розглянуто сім письмових
звернень. Проведено 16 «Днів тру+
дового права».

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації

Південної залізниці

10,6 млн грн. незаконно утри&
маних або недоплачених
коштів повернуто спілчанам
на вимогу правових інспекто&
рів праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації
Південно&Західної залізниці.

З
А 6 МIСЯЦІВ 2019+го на предмет
дотримання трудового законо+

давства перевірено 65 виробничих
підрозділів, які розташовані у
межах функціонування регіональ+
ної філії «Південно+Західна заліз+
ниця». Під час перевірок виявлено

655 порушень, про що складено
61 акт та внесено роботодавцям
74 подання із 1072 пропозиціями
щодо їх усунення. Частіше всього
порушення стосувалися дотриман+
ня адміністрацією умов нормування
та оплати праці, а також Галузевої
угоди і колдоговорів. Виявлено
126 випадків недотримання зако+
нодавства про відпустки.

Станом на 1 липня п. р. у повному
обсязі виконано 67 подань. Понов+
лено права залізничників з питань
заробітної плати, робочого часу,
профспілкового членства, трудової
дисципліни (у тому числі було ска+
совано 28 наказів про притягнення
працівників до дисциплінарної
відповідальності).

Захищено трудові права 3907 ро+
бітників. Їм надіслано 513 персо+
нальних повідомлень. На особистих
прийомах проконсультовано 1366
спілчан, а також розглянуто 44 звер+
нення залізничників. Таких заходів,
як «День трудового права» за цей
період проведено 34 рази.

Володимир ВОРОПАЄВ,
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації
Південно+Західної залізниці

Правовими інспекторами пра&
ці Ради профспілки у дорожній
профорганізації в першому
півріччі п. р. здійснено пере&
вірки у 32 виробничих підроз&
ділах регіональної філії «При&
дніпровська залізниця».

В
ИЯВЛЕНО 195 порушень, за яки+
ми складено 22 акти, робото+

давцям спрямовано 13 подань із
195 пропозиціями про усунення по+
рушень, переважно з питань: робо+
чого часу і часу відпочинку праців+
ників – 62, нормування та оплати
праці – 48, прийому+звільнення та
переведення на іншу роботу – 25,
дотримання законодавства про від+
пустки – 19, виконання умов чинних

Галузевої угоди та колективних до+
говорів – 14, трудової дисципліни –
11 та інших.

На вимогу правових інспекто+
рів праці спілчанам повернуто
680,5 тис. грн. незаконно утрима+
них або недоплачених коштів.

На сьогодні адміністрацією у пов+
ному обсязі виконано всі подання.

Правовою інспекцією праці за під+
сумками перших шести місяців цьо+
го року відстояно трудові права
1181 члена профспілки, про що 290 із
них поінформовано в індивідуаль+
ному порядку.

Підготовлено 14 матеріалів з пи+
тань правового захисту до розгляду
профорганами всіх рівнів.

Під час особистого прийому нада+
но 212 юридичних консультацій та
розглянуто 22 письмових звернення
спілчан.

Ніна РОМАНЕНКО, 
головний правовий інспектор

праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації

Придніпровської залізниці

ФАКТ

З
А НАПОЛЯГАННЯМ правової
інспекції праці Лиманського

дорпрофсожу у першому півріччі
2019+го донараховано до заробіт+
них плат: 154 працівникам Ли+
манського моторвагонного депо –
надбавку за розподіл робочого
часу на частини (23,3 тис. грн.),
167 робітникам служби воєнізова+
ної охорони – доплату за роботу в
умовах підвищених температур
(7,8 тис. грн.), трьом працівникам
станції Краматорськ – доплату за
проведення стажування та проф+
навчання (2,7 тис. грн.), робіт+
никові Попаснянської дистанції
колії – надбавку за вислугу років
(1,8 тис. грн.) та ще одному –
1,5 тис. грн. при переведенні на ін+
шу постійну роботу, поінформу+
вав пресцентр Лиманського
дорпрофсожу.

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Початок на 1+й стор.  Продовження теми — у наступному номері «ВІСНИКА»
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Н
АЙКРАЩІ результати у фі+
нальних змаганнях з волей+

болу та футзалу показали коман+
ди Південної залізниці.

Кращими у різних вагових ка+
тегоріях гирьовиками, які зайня+
ли перші місця, стали електроме+
ханік Помічнянської дистанції
сигналізації та зв’язку регіональ+
ної філії «Одеська залізниця»
С.Ткаченко (до 80 кг), шляховий
майстер Лозівської дистанції ко+
лії регіональної філії «Південна
залізниця» А.Днищенко (до
90 кг), оператор дефектоскоп+
ного візка Покровської дистанції
колії регіональної філії «Донець+
ка залізниця» В.Білицький (по+
над 90 кг).

Найсильнішими в армрестлін+
гу виявилися: головний механік
локомотивного депо Основа ре+
гіональної філії «Південна заліз+
ниця» Є.Беженар (до 80 кг),
старший стрілець Дніпровського

загону воєнізованої охорони ре+
гіональної філії «Придніпровсь+
ка залізниця» В.Чайка (до 90 кг),
бригадир (звільнений) з поточ+
ного утримання і ремонту колій
та штучних споруд Миколаївсь+
кої дистанції колії регіональної
філії «Одеська залізниця» Є.Ли+
саков (понад 90 кг).

Гравці «малої» ракетки цього
року знову підтвердили свою
майстерність і впевнено виборо+
ли «золото»: серед жінок – ін+
структор+методист ФСК «Локо+
мотив» регіональної філії
«Одеська залізниця» В.Андрю+
щенко, серед чоловіків – майс+
тер електровозного депо Харків+
Головне регіональної філії
«Південна залізниця» А.Коврі+
ков. У змішаних парах перемогу
з настільного тенісу здобули
В.Андрющенко та майстер локо+
мотивного депо Миколаїв регіо+
нальної філії «Одеська залізни+

ця» Р.Андрющенко, які разом як
в спорті, так і в житті.

Цьогоріч у грі в шахи найбіль+
шу кількість очок отримала про+
відник пасажирського вагона
Харківської вагонної дільниці
філії «Пасажирська компанія» АТ
«Укрзалізниця» О.Чорногорова.
Серед чоловіків найкращим ша+
хістом виявився старший елект+
ромеханік Шепетівської дистан+
ції сигналізації та зв’язку регіо+
нальної філії «Південно+Західна
залізниця» В.Янюк.

У грі в шашки перше місце
зайняли електромеханік Сар+
ненської дистанції сигналізації і
зв’язку регіональної філії
«Львівська залізниця» О.Риль+
ник (серед жінок) та слюсар з
ремонту рухомого складу ре+
монтного вагонного депо Дро+
гобич регіональної філії
«Львівська залізниця» Р.П’я+
сецький (серед чоловіків).

Усіх переможців і призерів від
«Укрзалізниці» та профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України удостоєно
нагородами. 

Також відповідно до Положен+
ня про проведення фінальних
змагань XII Спартакіади заліз+
ничників їм буде виплачено гро+
шове заохочення. Інші спортсме+
ни отримали пам’ятні сувеніри.

Збірна команда, яка буде
сформована із переможців фі+
нальних змагань XII Спартакіа+
ди залізничників, братиме
участь у ХХIV Всеукраїнській
міжгалузевій спартакіаді трудя+
щих промислової сфери та
транспорту, що проходитиме
5–8 вересня у Коблевому на
Миколаївщині.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділу 

соціально+трудових відносин 
і побутової роботи 

Ради профспілки

В
ЖЕ ТРАДИЦІЙНО Харків на базі ФСК
«Локомотив» ім. Г.Кірпи регіональної

філії «Південна залізниця» приймав учас+
ників фінальних змагань ХІІ Спартакіади
залізничників. З 1 по 4 серпня майже
160 спортсменів+аматорів з різних філій,
які за територіальною приналежністю
утворили шість збірних команд заліз+
ниць, змагалися за перемогу у семи ви+
дах спорту. Цьогоріч «золото» в загаль&
нокомандному заліку виборола збірна
Південної залізниці, друге місце посіла
команда Одеської, а третє – спортсмени
Південно&Західної.

Н
А ЗАКАРПАТТІ відбувся 15+й міжнарод+
ний спортивний меморіал пам’яті Г.Кір+

пи. Участь у змаганнях брали близько
400 шанувальників спорту – залізничників
Львівської та інших регіональних філій Това+
риства, а також гості з Угорщини та Словач+
чини. Організаторами заходів виступили
дорпрофсож регіональної філії «Львівська
залізниця», Ужгородський терком профспіл+
ки та міжнародна громадська організація
«Фонд імені Г.М. Кірпи».

Спортивний меморіал за традицією розпо+
чався шаховим турніром в Ужгороді. Попри
його високий представницький рівень – за
шахівницями зібралися п’ять гросмейстерів
міжнародного класу і майстрів ФІДЕ, 17 кан+
дидатів у майстри та 28 першорозрядників, –
інтелектуальні змагання завершилися сенса+
ційною перемогою 12+річного вихованця Му+
качівської шахової школи В.Петровського.

Естафету продовжили змагання з мініфут+

болу на стадіоні
ФСК «Локомотив»
у Чопі. У матчах
групового етапу,
що проходили у
видовищній та
впертій боротьбі,
до півфіналу вийш+
ли команди ФК
«Експрес» (Київ), Хустської ди+
станції колії, станції Чоп і сло+
вацької компанії залізничної інф+
раструктури. До півфінального
«квартету» серед колективів ке+
рівного складу потрапили пред+
ставники Рівненської, Івано+
Франківської, Ужгородської ди+
рекцій залізничних перевезень та
управління регіональної філії 

Від номера
до номера•

Юрій ПЕТРИШИН, фахівець дорпрофсожу регіональної філії «Львівська залізниця»

Переможці конкурсів 

У
КОНКУРСАХ на кращі відокремлені під+
розділи АТ «Укрзалізниця» та зі створення

найкращого навчального відеофільму з пи+
тань охорони праці, що проводилися минуло+
го року, активну участь брали колективи регіо+
нальної філії «Одеська залізниця».

Так, дуже приємно, що в огляді+конкурсі на
кращі підрозділи наші колективи серед пере+
можців: станція Знам’янка (І місце, призова
винагорода 40 тис. грн.); ремонтне вагонне
депо Знам’янка (ІІ місце, 30 тис. грн.); станція
Одеса+Порт і локомотивне депо ім. Т.Шевчен+
ка (треті місця, винагорода – по 20 тис. грн.).

За результатами конкурсу зі створення най+
кращого навчального відеофільму з питань
охорони праці колективи станції Знам’янка та
експлуатаційного вагонного депо Знам’янка ви+
бороли треті місця із заохоченням по 10 тис. грн.

Центральна комісія «Укрзалізниці» з прове+
дення конкурсів з охорони праці ухвалила рі+
шення продовжити цю роботу, тож сподіваємо+
ся, що цьогоріч наших переможців побільшає.

Сергій ГІЛКА, технічний 
інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

Новий партнер
дисконтної програми 

Д
О ДИСКОНТНОЇ програми профспілки
.приєднався перший ювелірний бренд

«Укрзолото». Тепер спілчани – власники дис+
контних карток та електронних профспілкових
квитків мають можливість придбавати золоті
та срібні прикраси за спеціальною ціною – з
додатковою тривідсотковою знижкою. У май+
же 80 торгівельних точках різних міст України
будуть приклеєні спеціальні наліпки.

З повним переліком адрес фірмових магазинів
бренду можна ознайомитися на сайті дисконт+
ної програми zalp.org.ua/kartka/partners/

Середня  заробітна
плата  працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11404,7 11432,6
Придніпровська 11796,2 11076,1
Південна 11770,6 11146,5
Південно+Західна 12408,1 11986,7
Одеська 11516,7 11133,0
Львівська 11679,2 11525,6
По регіональних філіях 11802,9 11402,7
По філіях 12020,9 11119,0
По ПрАТ 8504,8 8607,2
По АТ «Укрзалізниця» 11858,5 11330,7

З початку
2019 р.Червень

Залізничний транспорт 11859 11331

Транспорт у цілому 11601 11210
Промисловість 11636 11221

В галузях народного 
господарства 10783 10027

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 13 13
галузей економіки

Червень З початку
2019 р.

Індекс споживчих цін у червні 2019 р. —
99,5 %, з початку 2019 року – 103,6 %.

Інформацію підготовлено за даними
управління статистики «Укрзалізниці» та
Державного комітету статистики України.

У літопис профспілки•
ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

РОЖНОВУ Анжелу Олександрівну — голову
профорганізації пасажирського вагонного депо
Бахмач філії «Пасажирська компанія»;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

РОМАНЕНКО Ніну Миколаївну — головного
правового інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації Придніпровської
залізниці.

З
А БАГАТОРІЧНУ плідну роботу із захисту
трудових прав спілчан нагороджено:

Спортивний меморіал пам'яті…
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Директор з управління
персоналом та соціальної

політики АТ «Укрзалізниця»
Є.Козак, перший заступник

Голови профспілки О.Мушенок,
директор регіональної філії

«Південна залізниця»
М.Уманець, голова дорожньої

профорганізації Південної
залізниці В.Залозних привітали

переможців та учасників
Спартакіади та побажали їм

подальших успіхів

Друге місце — 
у команди Одеської залізниці
Фото надано 
ООддеессььккиимм  ФФССКК  ««ЛЛооккооммооттиивв»»
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Фото В’ячеслава ЛИТВИНОВА,
«Південна магістраль» Третє місце — у команди Південно&Західної залізниці

О.Мушенок                        Є.Козак

ХІІ Спартакіада залізничників

Фото Ярослава МАЛЬСЬКОГО

«Львівська залізниця». Головні трофеї вибороли команди з Чопу та Івано+Франківська.



На чолі зі своїм 
профлідером 
О.Ющенком 
спілчани первинки 
електровозного депо 
Харків&Головне 
регіональної філії 
«Південна 
залізниця» 
традиційно активно 
відзначили 
День профспілки
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Головний редактор
Ольга АРТЕМ’ЄВА
Редакційна колегія:

Вадим БУБНЯК — 
Голова профспілки, 

голова редакційної колегії; 
Олександр МУШЕНОК —

перший заступник Голови  профспілки,
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Ольга АРТЕМ’ЄВА — завідувач 
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Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо+
відальність несе автор. Точка зору ав+
торів може не збігатися з позицією
редакції. Листування з читачами ве+
деться лише на сторінках газети.
Редакція залишає за собою право
редагувати матеріали. 
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Наклад  83 тис. 903 прим.
Розсилка електронної версії 

газети — 391 прим.:
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Газету набрано і зверстано у відділі

інформації Ради профспілки.
Адреса: 03049, м. Київ,

Повітрофлотський пр+т, 15 А
тел.: 465+00+80, 465+00+78
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Друк:  ТОВ «Поліпрінт»
(м. Київ, вул. Лугова, 1 А)
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29 cерпня 2019 року

Інформресурси
профспілки

www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg

www.youtube.com/zalporgua

zalp.org.ua/kartka/ partners/
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4 серпня відзначено День профспілки
ВІДЛУННЯ  СВЯТА

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПIЛЦI

Допоміг терком

Фото  надано  профкомом

Н
А ЗВIТНО+ВИБОРЧIЙ конференції терміном
на п’ять років обрано новий склад молодіж+

ної ради Покровської територіальної профорга+
нізації на чолі з електромеханіком Покровської
дистанції сигналізації та зв’язку М.Костяк.

ФАКТ

Працівникам станції Апостолове регіональної
філії «Придніпровська залізниця» із січня по кві+
тень 2019 року виробнича премія виплачувалась
в розмірі 10–13 %. Оскільки годинні тарифні
ставки та посадові оклади невисокі та плюс міні+
мальна премія, то робітники були незадоволені і
звернулися в профком первинки за відповідним
роз’ясненням.

КОМЕНТАР

Розглянувши ситуацію, члени профкому звер+
нулися з листом до Криворізького теркому
профспілки, який оперативно розв’язав пробле+
му. Тож спілчани вдячні голові територіальної
профорганізації О.Жуку та правовому інспектору
праці Ради профспілки у дорожній профоргані+
зації Придніпровської залізниці В.Коростельову
за допомогу: за травень п. р. 118 працівникам
станції було виплачено виробничу премію в роз+
мірі 25,5 %.

Профком 
первинки cтанції Апостолове

У
ЛОКОМОТИВНОМУ
депо Конотоп регіо+

нальної філії «Південно+
Західна залізниця» пра+
цює цілеспрямований та
кваліфікований маши+
ніст+інструктор із тепло+
техніки О.Боклаг. Після
закінчення Державного
економіко+технологіч+
ного університету транспорту в 2012 році він роз+
почав свою трудову біографію помічником ма+
шиніста електровоза і за ці роки набув цінного
виробничого досвіду.

Ще наш профактивіст є чудовим шахістом і на+
віть зайняв перше місце у дорожній спартакіаді.

Віктор ГОНЧАРОВ, 
інженер технічного відділу 

локомотивного депо Конотоп, 
голова молодіжної ради первинки

В
ИЮЛЕ Харьковский терком профсоюза,
поддержав инициативу молодых активис+

тов, организовал увлекательную экскурсию в два
полтавских музея: авиации и космонавтики
(здесь выставлены некоторые личные вещи кос+
монавтов, модели космических кораблей и на+
стоящие агрегаты космических аппаратов, всего
в фонде около четырех тысяч экспонатов. Значи+
тельное место в экспозиции отведено урожен+
цам Полтавщины, в частности, освещено науч+
ное наследие Ю.Кондратюка) и тяжёлой бом+
бардировочной авиации, который был создан в
2007 году (его экспозиция насчитывает девять
самолетов, представлена другая техника. На
аэродроме ребята ознакомились не только с
экспонатами, но и посидели за штурвалом
самолета).

Кирилл МИЛОХИН, 
машинист электровоза 

локомотивного депо Основа, 
председатель молодежного совета 

Харьковской территориальной 
профорганизации

Фото надано
молодіжною радою

Фото надано молодіжною радою

Фото надано 
молодіжною радою

Н
А   П О Ч А Т К У
серпня у Козя+

тинській територі+
альній профоргані+
зації проведено різ+
номанітні заходи,
до яких долучилися
первинки, зокрема
молоді активісти, та ветеранські ради.

Наймасовіший спільний захід за участі сотень
спілчан – традиційні змагання за першість теркому
з риболовлі, що відбувалися у мальовничому ку+
точку Поділля – водоймі біля селища Журбинці на
Вінничині. Проте цей турнір був лише частиною ве+
ликої святкової програми, про яку заздалегідь по+
дбали організатори. Тож змагання з армрестлінгу,
різноманітні конкурси, жива музика, дискотека на
березі річки сприяли гарному настрою всіх учасни+
ків і створили чудову атмосферу профспілкового
свята.

Пресцентр 
Козятинського теркому профспілки

З
НАГОДИ профспілкового свята відбулися тра+
диційні змагання з мініфутболу серед команд

виробничих підрозділів Шевченківської дирекції
залізничних перевезень. Перед спілчанами висту+
пив голова територіальної профорганізації В.Мо+
тузенко, він пообіцяв, що терком і надалі підтриму+
ватиме ФСК «Локомотив» у проведенні спортив+
них заходів задля збереження фізкультурно+спор+
тивних традицій регіону.

Перемогу здобули представники Шевченківсь+
кої вагонної дільниці, їм вручено перехідний
кубок. 

Друге місце виборола команда локомотивного
депо ім. Т.Шевченка, третє – вагоно+ремонтного
депо ім. Т.Шевченка. Призери отримали пам’ятні
нагороди.

Олександр ГОВДЕНКО,
директор фізкультурно+спортивного 

клубу «Локомотив»

Профактивіст

Д
О ДНЯ ПРОФСПІЛКИ дорпрофсожем Півден+
ної залізниці проведено вже дев’яту спарта+

кіаду із пляжних видів спорту серед усіх молодіж+
них рад, яка традиційно відбулася на базі санато+
рію «Рута» у Затоці на Одещині.

Насамперед було нагороджено кращих моло+
дих профактивістів – переможців щорічного кон+
курсу: заслужені нагороди отримали студентка
Харківського коледжу транспортних технологій
О.Яковенко, головний технолог локомотивного
депо Полтава О.Васильєв і старший майстер
Куп’янської дистанції колії Є.Кулик.

Згодом молодь, незважаючи на несприятливі
погодні умови, показала свої здібності у грі у во+
лейбол, перетягуванні канату та стрибках у міш+
ках. Емоції зашкалювали!

За результатами змагань найсильнішими та
найспритнішими виявилися активісти із Сум, дру+
ге місце вибороли представники молодіжної ради
Полтавської територіальної профорганізації, 
третє – куп’янчани.

Всі учасники отримали неабияке задоволення
від корисного заходу, подякували керівництву
залізниці та дорпрофсожу за спортивне свято.

Олег КОЛІСНИК, 
провідний фахівець оргвідділу

дорпрофсожу Південної залізниці
ФФооттоо  ааввттоорраа  

С
ПІЛЧАНИ первинки Сумського колійного ре+
монтно+механічного заводу філії «Центр з ре+

монту та експлуатації колійних машин» відзначи+
ли День профспілки на базі відпочинку локомо+
тивного депо Смородине, що у Тростянецькому
районі на березі річки Ворскла, разом зі своїми
сім’ями.

Проведено різноманітні спортивні та інші зма+
гання, у тому числі з волейболу, шахів, шашок, за+
хоплюючі дитячі конкурси тощо. Всі учасники от+
римали позитивний настрій, а переможці – ще й
гарні призи.

Щиро дякуємо організаторам чудового відпо+
чинку – голові Сумської територіальної профорга+
нізації М.Бєльській та колективу локомотивного
депо Смородине.

Наталія ЗАЛОЗНИХ,
розподільник робіт 

Сумського колійного ремонтно+
механічного заводу, член профкому

П
ЕРШІСТЬ ТЕРКОМУ з мініфутболу проводиться
з 2012+го, але цьогоріч змагання особливі:

вперше започатковано проводити їх як відкритий
турнір на кубок колишнього голови територіальної
профорганізації А.Нестеренка. Профспілкові акти+
вісти залізничних вузлів Апостолового, Нікополя,
П’ятихаток і Кривого Рогу виборювали право впер+
ше заволодіти почесним кубком.

Стадіон бази відпочинку «Маяк» на Азовському
морі зібрав багато вболівальників. Змагання про+
ходили в запеклій, але коректній боротьбі. У най+
емоційнішій грі фіналу між командами Апосто+
лівської дистації колії та вагонного депо з експлуа+
тації вантажних вагонів Батуринська перемогла
перша.

Н а г о р о +
дження пере+
можців і при+
зерів змагань
провів заступ+
ник голови
територіальної
профорганіза+
ції Р.Таран.
Кращими грав+

цями визнані бомбардир С.Андрейко, захисник
Г.Чорний, півзахисник В.Череп, воротар Ю.Дзю+
ман, нападник Д.Шашкін. Ветерана спорту В.Зав+
городнього відзначено Почесною грамотою терко+
му із грошовим заохоченням.

Анатолій ДРОЗД,
помічник начальника із кадрових питань

Апостолівської дистанції колії,
голова профорганізації

ФФооттоо  ССввііттллааннии  ..ЛЛИИССУУННЕЕННККОО

Продовження теми — у наступному номері «ВІСНИКА»


