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Українські автовиробни-
ки вийшли на європей-
ський ринок. Польща за-
купила 11 міських автобу-
сів виробництва Запо-
різького автомобільного 
заводу. Два з них уже 
курсують вулицями 
польського містечка 
Оборники. 

Вибір наших найближчих 
європейських сусідів обу-
мовили високий рівень 
безпеки, гідна якість і до-

ступна ціна. Та не тільки це зі-
грало на користь українських 
машин. Експерти зазначають, 
що у нової моделі автобуса є всі 
необхідні опції, які відповіда-
ють за комфорт пасажирів, а 
найголовніше – не поступаються 
жорстким екологічним стандар-
там Європейського Союзу. 

Партія автобусів, які працюва-
тимуть у Польщі, оснащені тур-
бодизельними двигунами Deutz і 
Cummins, вони також обладнані 
кондиціонером, рампою для віз-
ка людей з обмеженими можли-
востями, автономним обігріва-
чем салону. Автобус розрахова-
ний на перевезення 61 пасажира.

Згідно з умовами контракту, 
автобуси повинні відпрацювати 
7 років, що можна розцінювати 
як упевненість польського парт-
нера в якості обраної техніки 
ЗАЗ.

Запорізький автомобільний 
завод – єдине в Україні підпри-
ємство з повним циклом вироб-
ництва легкових автомобілів 
(штампування, зварювання, фар-

бування, обладнання кузова і 
складання автомобіля). За 2016 
рік завод виробив 526 автотран-
спортних засобів, що в 7,5 раза 
менше, ніж роком раніше.

Переорієнтація на випуск су-
часних автобусів – чи не єдиний 
спосіб підтримки автомобілебу-
дівної галузі в Україні. На під-
приємстві сподіваються, що за-
пропонована модель буде корис-
туватися попитом не тільки у 
Польщі, а й у інших країнах Єв-
ропейського Союзу. На думку 
фахівців, те, що автобусна техні-
ка одразу після офіційної пре-
зентації вийшла на муніципаль-
ні маршрути й успішно здійснює 
перевезення пасажирів – найкра-
щий доказ, що «Зроблене в Укра-
їні» розширюватиме географію. 

«Нам дуже приємно, що про-
дукцію Запорізького автомобіле-
будівного заводу було гідно оці-
нено партнером. Вибір польської 
компанії на користь української 
автобусної техніки означає, що у 
нас є все для того, щоб пропону-
вати конкурентний продукт кра-
їнам Європейського Союзу. Що 
ж стосується українського рин-
ку, то складається враження, що 
державний сектор ніяк не заці-
кавлений у розміщенні замов-
лень на виробництво автобусів 
для потреб наших міст. У склад-
них умовах, у яких наразі пере-
буває завод, виробництво сучас-
них автобусів, які користуються 
попитом в ЄС, було б надійним 
засобом підтримки галузі в 
Україні. Сподіваємося, що влада 
зверне увагу на наші успіхи, і 
міста почнуть закуповувати ав-
тобуси українського виробни-

цтва», – підсумував начальник 
департаменту експорту автомо-
білів Андрій Наталуха. 

На самому підприємстві ціл-
ком покладатися на увагу влади 
не ризикують. Тож минулого 
року, після трирічної перерви, 
вирішили відновити складання 
автобусів. І одразу відчули по-
жвавлення на автомобілебудів-
ному просторі. 

Чи сподівалися на позитивну 
оцінку своєї роботи від поль-
ських колег? І так, і ні. Насправді, 
намагалися не втратити шанс по-
трапити на європейський ринок. 
І це, мабуть, найголовніше. Бо 
поки одні намагаються залякува-
ти українських виробників висо-
ким ступенем конкуренції, інші 
роблять свою справу. Без декла-
рацій чи популістських лозунгів 
на кшталт «наше – найкраще» до-
водять, що ми не будемо лиша-
тись на задвірках Європи. 

«Ми не стільки прагнули під-
корити Європу, скільки врятува-
ти власне підприємство від по-
вного занепаду. Нині побачили 
нові горизонти. А це не тільки 
визнання за кордоном, а насам-
перед збереження і створення ро-
бочих місць у власному місті, у 
своїй країні», – зазначають авто-
виробники Запорізького заводу.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Українська гривня дру-
гий місяць поспіль зміц-
нює свої позиції на між-
банківському ринку. За 

цей час вона відвоювала у дола-
ра більше 50 копійок. Нині в об-
мінниках столиці американ-
ські гроші купують в середньо-
му по 26,20, а продають по 26,50. 
Причиною зміцнення курсу фі-
нансисти називають високі сві-
тові ціни на українську продук-
цію та перевищення пропозиції 
валюти над попитом.
Фахівці фінансового ринку вва-
жають, що українські гроші 
продовжать зростання до кінця 
літа. Натомість вже восени си-
туація зміниться. Адже до кін-
ця року Україна має повернути 
понад 2,5 млрд дол. США за зо-
внішніми позиками та знайти 
валюту на закупівлю енергоре-
сурсів на зимовий період. 
Які фактори вплинули на від-
носну стабільність української 
валюти? Експерти називають 
кілька: від надходження між-
народних позик від МВФ до за-
яви глави Нацбанку Валерії 
Гонтарєвої про власну відстав-
ку, що певним чином «заспокої-
ло фінансовий ринок».
Однак, на переконання фінансо-
вих експертів, тенденцію перед-
бачити вкрай важко. В усякому 
разі, більшість аналітиків одно-
стайні в думці, що вже на почат-
ку липня нас очікує чергове 
«просідання» гривні. Дехто з 
експертів передрікає непростий 
період для української економі-
ки. Хоча прогнози економісти й 
фінансисти роблять неохоче й 
дуже обережно, адже оприлюд-
нювати такого роду припущен-

ня – справа невдячна й неперед-
бачувана через те, що у нас від-
сутня курсова стратегія, а по-
части має місце штучна деваль-
вація гривні. 
Наша газета теж не робитиме 
довгострокових прогнозів ва-
лютного ринку, а намагати-
меться з’ясувати, за рахунок 
чого спостерігається відносна 
стабільність національної ва-
люти. З погляду провідних фі-
нансових аналітиків, у нас не-
має причин для девальвації 
гривні впродовж останнього 
року. Оскільки зовнішньотор-
говельний баланс, загальний 
платіжний баланс і стан дер-
жавного боргу не здійснюють 
негативного тиску на курс. Від-
так економічних причин для 
девальвації не існує. Але штуч-
на девальвація є. І відбувається 
вона, стверджують аналітики, 
за сприяння НБУ, що є небажа-
ним процесом, бо під час кризи 
потрібна тверда економічна по-
зиція курсової політики, щоб 
стримувати негативні явища, а 
не пускати їх на самоплив. 
Загалом, якихось несподіваних 
трендів експерти не прогнозу-
ють. Запевняють, що період 
стабільності триватиме ще 
кілька тижнів. Цілком імовір-
но, що глибокої девальвації не 
буде. Проте не можна не зважа-
ти на те, що нинішнє затишшя 
має тимчасовий характер.

СТАБІЛЬНІСТЬ. 
ПОКИ ЩО 

ВІДНОСНА

ЗАЗ ПІДКОРЮЄ 
ЄВРОПУ
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Пошкоджено посіви зерно-
вих, городину, насамперед 
картоплю, фруктові дерева 
й виноград. Втрати врожаю 

оцінюють на рівні 50–60%. А втрати 
ягід у центральних і південних об-
ластях склали до 90%. Особливо по-
страждали Київська, Хмельниць-
ка, Черкаська, Миколаївська та За-
порізька області. Втрати кісточко-
вих культур – яблук і груш – екс-
перти оцінюють у 40%. Причому в 
деяких господарствах майбутній 
урожай знищено вщент.

Чому, коли увесь світ занепокоє-
ний проблемами глобального поте-
пління, Україну спіткало таке ано-
мальне явище, як травневі морози? 
Синоптики нічого надзвичайного в 
таких примхах природи не вбача-
ють. І наводять багаторічні дані спо-
стережень. З їх аналізу можна зроби-
ти висновок, що «небезпечний» пері-
од може тривати й до 25 травня. А 
років з 12 тому на Київщині зафіксу-
вали заморозки взагалі на початку 
червня. Біда в тому, твердять фахів-
ці, що весняні процеси цього року 
розпочалися зарано. Плодові нако-
пичили вдосталь тепла й розквітли. 
Через те й постраждали. 

Серед польових культур найбіль-
ших втрат зазнали ярі культури, що 
були висіяні на початку травня, а 

також картопля, яку більшість до-
могосподарств зазвичай висаджу-
ють рано. Але тут рано підраховува-
ти збитки, переконують спеціаліс-
ти. Експерти картоплярства ситуа-
цію з картоплею не вважають кри-
тичною чи безнадійною. Кажуть, 
що через затяжний та холодний кві-
тень частина промислових підпри-
ємств відтермінували посадки на 
пізніший період. Відтак сумарні по-
казники врожаю бульби мають бути 
не нижче за прогнозовані.

Насіннєві компанії та їхні 
дистриб’ютори відгукнулися на 
біду аграріїв спеціальними пропо-
зиціями з продажу насіння. Так, де-
які дистриб’ютори великих компа-
ній у зв’язку з можливими пересі-
вами запропонували акційні ціни 
на соняшник та кукурудзу 2014–
2016 років. На спеціалізованих ре-
сурсах з’явилося багато оголошень 
зі знижками. Адже ці культури на-
певне доведеться пересівати. 

Найменших втрат зазнали озимі 

культури. Вони досить стійкі до 
примх погоди, тож на їх врожай-
ності травневі мінуси позначаться 
мінімально. 

А от теплолюбні культури, такі 
як, наприклад, квасоля і соя, по-
страждали. Найчутливіша з них, 
звісно, квасоля. Вона не здатна ви-
тримувати навіть нульові показни-
ки температури, не кажучи вже про 
мінус 3 чи 5. Те саме можна сказати 
й про плодові дерева, насамперед 
горіхи. 

Наразі Асоціація «Укрсадпром» 
звернулася до міністра аграрної по-
літики та продовольства України Та-
раса Кутового з проханням створити 
в профільному міністерстві спеці-
альну комісію, аби та дослідила 
збитки галузі та розробила механіз-
ми подолання наслідків несприят-
ливих погодних умов, а також уник-
нення їх у майбутньому. Комітет 
Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних від-
носин підтримав цю ініціативу.

-
-
-

В Україні заборонили доступ до російських інтер-
нет-сайтів і соціальних мереж «ВКонтакте» та 
«Одноклассники». Відповідне рішення ухвали-
ла Рада національної безпеки і оборони напри-

кінці квітня, а 15 травня Президент Петро Порошенко 
ввів його в дію своїм Указом. Рішення української вла-
ди пояснюється прагненням перекрити потужний по-
тік особистої інформації, яку завантажують в інтернет 
користувачі сервісів, які базуються в «країні-агресорі». 
Однак експерти заявляють, що для реалізації цього 
плану одного рішення недостатньо. Мають бути ухва-
лені додаткові закони, де б прописувались механізми 
блокування та відповідальність за порушення. 
Чи зможуть обмеження запобігти впливу російської 
пропаганди на українців, як стверджують прихильни-
ки блокування, чи навпаки, стануть прикладом обме-
ження прав та свобод в Україні? Реакцію українських 
користувачів соціальних мереж ніяк не можна назвати 
однозначною. Ба більше, немає єдиної думки і в пред-
ставників влади. 
Радник глави МВС Зорян Шкіряк так прокоментував 
указ Президента: «Особисто я вважаю це нашою спіль-
ною перемогою в жорстокій інформаційній війні з 
кремлівським агресором. Наші титанічні зусилля не 
були марними. Ми обов’язково очистимо український 
інформаційний простір від ворожого впливу росій-
сько-терористичної пропаганди».
Депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Павленко пе-
реконаний, що обраний шлях є руйнівним, а не кон-
структивним. На його думку, краще розбудовувати 
власні ЗМІ, яких так не вистачає на Донбасі. 
Згідно з рішенням РНБО, стежити за тим, наскільки від-
повідально провайдери блокують доступ до російських 
соціальних мереж повинні Уряд і правоохоронці. Але в 
Нацполіції зізнаються, що механізму для такого сте-
ження ще не розроблено. Крім того, немає остаточного 
розуміння, до якої відповідальності можуть притягну-
ти постачальників інтернет-послуг, якщо вони не захо-
чуть блокувати ворожі соцмережі. Так, у рішенні РНБО 
записано, що воно (рішення) прийнято відповідно до За-
кону України «Про санкції». Однак цей закон не перед-
бачає конкретного покарання для порушників, а лише 
уточнює, що рішення РНБО про застосування санкцій, 
яке згідно з процедурою, вводиться в дію Указом Прези-
дента, є обов’язковим до виконання.
Запровадження санкцій проти російських соціальних 
мереж в Україні активно коментують на Заході, наво-
дячи аргументи як за, так і проти. Міжнародна органі-
зація «Репортери без кордонів» назвала заборону росій-
ських соціальних мереж «грубим порушенням права 
на висловлювання думок». «Заборона російських соці-
альних мереж «ВКонтакте» і «Одноклассники» в Украї-
ні є атакою на свободу слова й інформації», – заявив ке-
рівник німецького відділення міжнародної організації 
«Репортери без кордонів» Крістіан Мір.
Чимало вітчизняних експертів наголошують, що за-
значене рішення уподібнює нас до самої Росії, яка теж 
блокує українські сайти. Виходить, ми в такий спосіб 
дотримуємось логіки Кремля?

-
-

-

-
-

-
-

-

-

КОМЕНТАР

«ОДНОКЛАССНИКИ» 
БЕЗ КОНТАКТУ

Теплий початок травня не-
сподівано змінився похоло-
данням. Заморозки до мінус 
3–5 градусів накрили тери-
торію практично всієї Украї-
ни. Вони загрожують сер-
йозними втратами врожаю, 
стверджують аграрії. 
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На порядку денному засідання 
– звіти за темами свободи 
ЗМІ, захисту навколишнього 
середовища та підсумків пер-

шого року впровадження Угоди про 
глибоку та всеохоплюючу зону віль-
ної торгівлі.

У роботі ПГС взяли участь Голова 
Федерації профспілок України, голо-
ва Української сторони ПГС в 2016–
2017 роках Григорій Осовий та голова 
Профспілки будівельників України, 
координатор Робочої групи 4 «Зайня-
тість, соціальна політика, рівні мож-
ливості та здоров’я» Української сто-
рони ПГС Василь Андреєв.

ПГС збирається на свої засідання 
двічі на рік задля аналізу процесу 
імплементації Угоди про асоціацію, 
процесу реформ, які відбуваються в 
Україні, та їх впливу на різні сторони 
життя українських громадян. Як ін-

струмент звітів про процес Асоціації 
ПГС використовує тематичні допові-
ді з різних питань порядку денного 

Асоціації. Під час кожного засідання 
ПГС заслуховуються як мінімум дві 
доповіді.

За розвитком подій навколо участі 
профспілок, роботодавців та інших 
громадських організацій у ПГС та їх 
контролю за імплементацією Угоди 
можна спостерігати на сайті УС ПГС 
eu-ua-csp.org.ua.

Василь АНДРЕЄВ,
голова Профспілки будівельників 

України,
координатор Робочої групи 4 

«Зайнятість, соціальна політика, 
рівні можливості та здоров’я» 

Української сторони ПГС

СВОБОДА ЗМІ – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ 
ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС

ЗАСІДАННЯ

ПРИВІТАННЯ

28 ТРАВНЯ – ДЕНЬ 
ХІМІКА

-
-

-
-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-

-

-

-

-

-
-

-
- -

-

Василь МОЙСЮК,
голова Центральної ради Профспілки 
працівників хімічних та нафтохімічних 

галузей промисловості України

-

-
-
-

У м. Тбілісі відбулась 
друга Субрегіональна 
жіноча конференція 
BWI для профспілок 
Східної Європи і Цен-
тральної Азії. 

Як повідомляє прес-
центр ФПУ, BWI (Ін-
тернаціонал буді-
вельників та дерево-

обробників, Міжнародна 
конфедерація профспілок), 
членською організацією 
якої в Україні є Профспілка 
працівників будівництва і 
промисловості будівельних 
матеріалів, разом з Грузин-
ським офісом Фонду 
ім. Ф. Еберта виступили ор-
ганізаторами заходу.
Одним з основних пріорите-

тів для ВWI стало забезпе-
чення гендерної рівності, 
яке може бути досягнуто 
шляхом повної інтеграції 
жінок на робочому місці, в 
профспілках, політиці, сус-
пільстві і родині.
ВWI силами свого Жіночого 
комітету вже декілька років 
поспіль веде глобальну кам-
панію за права жінок «Ці-
нуйте жіночу працю» (Value 

Women’s Work), яка збирає 
разом жіноцтво в Європі і 
Пан’європейському регіоні 
для спільної роботи над 
просуванням гендерної рів-
ності, в тому числі через 
справедливу оцінку жіночої 
праці на робочих місцях і 
поза роботою.
Про гендерну диспропорцію 
на ринку праці, про розрив 
24% в оплаті праці чоловіків і 

жінок при розрахунку офіцій-
ної зарплати в Україні, про те, 
що в будівельній галузі цей 
розрив ще більше – 26%, пові-
домила голова Київської об-
ласної організації профспіл-
ки Галина Бондарчук.
Усім учасникам конферен-
ції презентували матеріали 
кампанії «Цінуйте жіночу 
працю», грошову купюру 200 
гривень, де чітко відображе-
но дискримінацію в оплаті 
праці, коли жінка отримує 
таку ж, але «номіналом» 148 
гривень, і запропонували 
всім учасницям до наступ-
ної зустрічі розробити свою, 
національну купюру.

Детальніше – на 
офіційному сайті 
ФПУ fpsu.org.ua.

ЦІНУЙТЕ ЖІНОЧУ ПРАЦЮ
КОНФЕРЕНЦІЯ

18 травня відбулось четверте засідання Платформи громадянського суспільства Україна – 
ЄС (ПГС), створеної відповідно до Угоди про асоціацію як орган, що представляє україн-
ські та європейські організації громадянського суспільства для контролю за імплемента-
цією разом з іншими органами Асоціації – Радою, Комітетом і Парламентським комітетом.

-

-

-
-

ВІТАННЯ
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16 травня Спільний представницький орган репре-
зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок 
розглянув підсумки роботи над проектом Трудового 
кодексу України.

Робота над Кодексом була три-
валою, проведено 38 засідань 
робочої групи, десятки кон-
сультацій, круглих столів. 

Підготовлено редакцію, яка дозво-
лить ефективно захищати права лю-
дей. Проект успішно пройшов пра-
вову експертизу фахівців Міжнарод-
ної організації праці на предмет від-
повідності вимогам європейського 
та міжнародного права.

75 із 112 профспілкових пропози-
цій до нової редакції Кодексу було 
враховано повністю або частково. 
Зрозуміло, що хотілося б стовід-
соткового включення наших 
поправок, однак це добрий ре-
зультат соціального діалогу.

Робоча група не підтрима-
ла пропозиції щодо запрова-
дження локауту, лібераліза-
ції трудових відносин під при-
водом «рівності прав» робото-
давця і працівника, які значно 
обмежили б права трудівників і 
профспілки. Тим самим не повто-
рено помилки трудових кодексів 
Грузії, Казахстану, Литви.

Профспілки змогли відстояти 
дуже важливі положення і не допус-
тили включення відверто лобійова-
них роботодавцем правок, які дійсно 
принижували права і свободи пра-
цюючого населення.

Проект Трудового кодексу, зокре-
ма, містить:

– фактичне скасування неоплачу-
ваної праці, якою зараз є робота в 

умовах ненормованого робочого 
дня. Утверджується обов’язкова 
оплата кожної години надурочної 
праці у двократному розмірі. При 
перевищенні річного ліміту у 120 го-
дин – у трикратному розмірі;

– обов’язкову письмову форму 
трудового договору;

– укладення трудового договору 
за визначенням на безстроковій 
основі (строковий договір може 
укладатись тільки у визначених за-
коном випадках), припинення засто-
сування трудового контракту;

– обмеження максимальної трива-
лості робочої зміни 12 годинами, що 
убезпечить працівника від перевто-
ми, помилок, травмування;

– можливості самозахисту праців-
ником своїх прав – відмовитись від 
виконання службових обов’язків у 
разі затримки виплати зарплати 
більш ніж на 7 днів або створення за-
грози для життя чи здоров’я на робо-
чому місці, із збереженням заробіт-
ної плати;

– збільшення на 4 дні – до 28 кален-
дарних днів – тривалості мінімаль-
ної щорічної трудової відпустки;

– встановлення державою розміру 
мінімальної заробітної плати з ура-
хуванням не лише потреб самого 
працівника, а і його сім’ї, а також по-
датків і зборів;

– збереження в діловому обігу 
трудових книжок, що важливо для 
врахування періодів трудового ста-
жу (зокрема, в шкідливих умовах 
для пільгового пенсійного забезпе-
чення), до переведення трудових 
справ до єдиного електронного дер-
жавного реєстру.

Водночас ще й досі висловлюєть-
ся думка, що новий Трудовий кодекс 
нам узагалі не потрібен, достатньо 
чинного на сьогодні, однак існую-
чий Кодекс законів про працю при-
йнято ще в 1971 році, понад 45 років 
тому. Він був розрахований на ди-
рективне регулювання трудових від-
носин у централізованій економіці, 
всі підприємства були державними, 
в основних галузях економіки прак-
тично не було приватної власності. 
Наприклад, колективні переговори, 
як правовий інститут, були відсутні. 
Сьогодні ж зовсім інші реалії. Рин-
кова економіка вимагає більш гнуч-
ких підходів, створення умов для до-
говірного регулювання, посилення 
впливу профспілкових організацій, 
розширення можливостей для само-
захисту працівника. Усе це реалізо-
вано в новому Кодексі.

Зрозуміло, що проект Кодексу не 
є досконалим. Документ містить 
більше 1900 правок різного автор-

ства, що вплинуло на його ціліс-
ність. Після прийняття його чека-
ють ще десятки поправок, необ-
хідність яких стане зрозумілою 
при практичному впровадженні 
нових норм. Це нормальний про-

цес, який можна лише мінімізува-
ти, але не уникнути.

СПО поставив завдання перед га-
лузевими профспілками організува-
ти співпрацю з народними депутата-
ми для захисту профспілкових по-
правок під час голосування проекту 
в другому читанні. У разі внесення 
негативних змін, звуження трудо-
вих і профспілкових прав профспіл-
ки мають бути готовими до масових 
протестних акцій.

Нова редакція Кодексу – не біда, від 
якої потрібно тікати, а нові можливос-
ті для реалізації прав трудівників.

Однак, аби закон працював, 
його, насамперед, потрібно вивчи-
ти. Для цього слід розгортати на-
вчання профспілкових фахівців та 
активістів.

Володимир САЄНКО,
заступник Голови Федерації 

профспілок України

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: 
ЖИТИ ЗА СТАРИМ  

ЧИ ЗАПРОВАДЖУВАТИ 
СУЧАСНЕ?

КРУГЛИЙ СТІЛ

ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ 
У СФЕРІ ПРАЦІ – ПІД 

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОНТРОЛЬ!

23 травня у Міжнародному центрі культури і 
мистецтв ФПУ відбувся круглий стіл «Гендерна 
рівність у світі праці. Розширення економічних 
прав і можливостей жінок у контексті європей-
ської стратегії України та змін у сфері праці».

О -
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

Учасники круглого столу ухвалили Рекоменда-
ції, з повним текстом яких можна ознайоми-
тися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

Олексій ПЕТРУНЯ,
спеціально для «ПВ»

-

-

ПРЯМА МОВА

75 
ІЗ 112  

ПРОФСПІЛКОВИХ  
ПРОПОЗИЦІЙ ДО НОВОЇ  

РЕДАКЦІЇ КОДЕКСУ БУЛО 
ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ 

АБО ЧАСТКОВО.

-

 

лише 
20%

-

лише 
32%,  

-
60%

-
-

на 26% 
нижче, 
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Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, в роботі пленуму взяв 
участь та виступив заступ-
ник Голови ФПУ Євген 

Драп’ятий.
У доповіді голови Профспілки пра-
цівників лісового господарства Ук-
раїни Степана Кривов’язого було про-
аналізовано ситуацію, що склалася в 
лісогосподарській галузі через від-
сутність фінансування, а також на-
звано можливі шляхи щодо забезпе-
чення її діяльності та роз витку.
У постанові з даного питання зазна-
чено про необхідність активізації ро-
боти з Мінагрополітики, як голо-
вним розпорядником бюджетних ко-
штів, та Мінфіном щодо негайного 

відновлення фінансування лісогос-
подарських заходів на 2017 рік, здій-
снивши перерозподіл бюджетних ко-
штів у межах головного розпорядни-
ка, як це передбачено ст. 18 Прикін-
цевих положень Закону України 
«Про державний бюджет на 2017 рік», 
та забезпечення постійного контро-
лю за фінансовим станом підпоряд-
кованих підприємств, зокрема Пів-

денного регіону. Визнано необхід-
ним внести відповідні зміни в зако-
нодавчі та нормативно-правові акти 
для забезпечення бюджетного фінан-
сування галузі.

«Президенте України, зупиніть ліквідацію 
нафтогазових підприємств!», «Українську 
сировину – нафтопереробним заводам!», 
«Акціонери Укрнафти, захистіть нафтови-
ків, які захищають ваші інвестиції!» – під 
такими гаслами представники Профспілки 
працівників нафтової і газової промисло-
вості України 18 травня вийшли на акцію 
протесту до головного офісу Публічного 
акціонерного товариства «Укрнафта».

ПЛЕНУМ

ЕКСПЕРТНИЙ СЕМІНАР

Як повідомляє прес-
центр ФПУ, від-
крив семінар Голо-
ва Федерації проф-

спілок України Григорій 
Осовий, зазначивши, що 
протягом багатьох років в 
Україні спостерігається 
катастрофічний стан з ме-
дичним забезпеченням 
громадян та фінансуван-
ням цієї сфери. Реформи в 
медичній галузі прово-
дяться безсистемно, що 
фактично призводить до її 
руйнації, а нової ефектив-
ної і продуктивної систе-
ми медичної допомоги так 
і не створено.
На переконання профспі-
лок, стан забезпечення 
медичними послугами 
громадян в Україні потре-
бує кардинального покра-
щення, а всі рішення з ре-
формування системи, зо-
крема зміни до законів, 
мають ухвалюватись піс-
ля широкого громадсько-
го обговорення та з ураху-
ванням фахової оцінки 
корисності та важливості 
таких рішень. Голос проф-
спілок має бути не тільки 
почуто, а й враховано 
профспілкову позицію.
Голова Профспілки пра-
цівників охорони здоров’я 
України Вікторія Коваль 

подякувала міжнародним 
організаціям – партнерам 
ФПУ за проведення в 
Україні такого важливого 
заходу, присвяченого збе-
реженню здоров’я і життя 
наших співгромадян. 
Вона також висловила 
думку профспілкового за-
галу про те, що такої 
складної ситуації у галу-
зі, як сьогодні, ніколи не 
було. Тому профспілкам 
потрібно визначити так-
тику спільних дій задля 
проведення успішних 
 реформ.
На семінарі прозвучали 
доповіді міжнародних 
експертів: співробітника 
Європейської федерації 
профспілок громадського 
обслуговування Матіаса 
Маухера, голови Проф-
спілки працівників охоро-
ни здоров’я та соціально-
го обслуговування Латвії 
Валдіса Керіса, представ-
ників профспілок Грузії, 
Молдови, а також вітчиз-
няних фахівців галузі.

16–17 травня у м. Києві Міжнародна конфе-
дерація профспілок, членською організаці-
єю якої є ФПУ, провела експертний семінар 
з реформування системи охорони здоров’я у 
контексті реалізації Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС.

18 травня пленум ЦК Профспілки працівників лісового госпо-
дарства України ухвалив постанову, якою виконання Галузе-
вої угоди і колективних договорів у минулому році було визна-
но незадовільним.

НІ – РОЗВАЛУ І СКОРОЧЕННЯМ 
В «УКРНАФТІ»!

Підтримали законні 
вимоги своїх спіл-
чан голова Укрнаф-
тогазпрофспілки 

Володимир Дмитришин і 
його заступник Сергій 
Українець.

Нафтовики вимагали 
від керівництва компанії 
підвищити заробітну пла-
ту для робітників, забезпе-
чити повну зайнятість та 
не допустити масових 

звільнень працівників. 
Вони також вимагали по-
вернути підприємство під 
контроль держави та за-
кликали Державну службу 
геології та надр України не 
анулювати ліцензії на ви-
добуток нафти та газу.

Обурення робітників 
викликало рішення нагля-
дової ради ПАТ «Укрнаф-
та» щодо структурної ре-
організації компанії, під 

час якої планується лікві-
дація окремих підрозділів 
та об’єднання Прилуцько-
го, Охтирського та При-
карпатського управлінь 
бурових робіт в одну 
структурну одиницю 
«Укр нафтобуріння».

Акція відбулася в день 
засідання акціонерів ПАТ 
«Укрнафта», де одним з го-
ловних питань розглядала-
ся реструктуризація това-
риства. У роботі засідання 
взяв участь та виступив го-
лова Об’єднаного профко-
му «Укрнафти» Ігор Копач, 
який поінформував акціо-
нерів про стан справ у ком-
панії та висловив жорстку 
позицію трудового колек-
тиву щодо тих змін, які 
нині в ній відбуваються.

Робітники сподівають-
ся, що їхні акції протесту 
допоможуть керівництву 
прийняти соціально відпо-
відальне рішення. Залеж-
но від прийнятого нагля-

довою радою рішення чле-
ни Укрнафтогазпрофспіл-
ки або посилюватимуть 
тиск, або, якщо їхні інте-
реси врахують, постав-
лять крапку в цьому три-
валому протистоянні.

Тетяна РУБАН, «ПВ»
Фото автора

НАША БОРОТЬБА
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Дванадцятий голова профкому Сєвєродонецького «Азоту» 
 Володимир Кравченко працював на цій посаді 12 років. Довше 
за кожного з попередників. Причому обирали його на альтер-
нативній основі. Напередодні Дня хіміка розповісти про ниніш-
нього  лідера галузевої профспілки Луганщини вдвічі доречно.

НАША БОРОТЬБА

СЕМІНАР 

Нагадаємо, що з січня 2017 року працівни-
ки підприємства не отримують заробіт-
ної плати.
Енергетиків області підтримали Федера-

ція профспілок Черкаської області, галузеві 
профспілкові організації та координаційна рада 
профспілкових організацій обласного центру, 
профспілковий комітет ПАТ «Черкаська ТЕЦ».
У виступах представників страйкового комітету, 
профспілкової організації звучали не тільки біль 
і проблеми, а й конкретні шляхи для їх вирішен-
ня, зокрема ініціювання зустрічі з Прем’єр-
міністром України, галузевим міністерством.
За пропозицією народного депутата України Сер-
гія Капліна, який взяв участь в акції, на 25 травня 
заплановано прес-конференцію за участю проф-
спілок і страйкому у Верховній Раді України.
Колектив продовжує привертати увагу влади до 
проблеми шляхом перекриття вулиць в обласно-
му центрі, водночас забезпечуючи, за відсутності 
коштів, безперебійну роботу підприємств та уста-
нов області.

Вл. інф. ФПО

Це були насичені дні: презентації, диску-
сії, практичні вправи та ділові ігри. Гру-
па працювала над питаннями мотивації 
фактами і довірою, формуванням ат-

мосфери довіри та залучення членів профспіл-
ки до роботи організації, формулюванням 
адресних мотиваційних посилів. Також учасни-
ки розглянули окремі техніки органайзингу, які 
здебільшого стосувалися індивідуального спіл-
кування з членами профспілки.
Найактивнішу участь у навчанні взяли голова 
первинки ЧАЕС Максим Орлов і його заступник 
Вікторія Бабак.

Віталій КОПИШ

23 травня в м. Черкаси, на Соборній 
площі, перед стінами обласної ради 
відбулася масова (близько тисячі лю-
дей) акція протесту структурних під-
розділів ПАТ «Черкасиобленерго». 

Після тривалої перерви Навчально-ме-
тодичний центр Федерації профспілко-
вих організацій Чернігівської області 
відновив співпрацю з первинною проф-
спілковою організацією Чорнобиль-
ської атомної електростанції, зокрема 
18–19 травня відбувся семінар «Мотива-
ція профспілкового членства та основи 
профспілкового органайзингу».

ГОЛОВНЕ – 
ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ

...І ВСІ ЗА ОДНОГО
Володимир був добрим робітником, 

студентом, інженером, і, крім своєї 
електроніки, здавалося, нічого не ба-
чив. Хоча ні. «Мені зверху видно все, ти 
так і знай»... Скільки налітав навколо 
рідного міста на своєму дельтаплані! 
Втім, особливо виявити характер йому 
довелося в новому, унікальному цеху 
оцтової кислоти. Тоді політичні роз-
біжності призвели до того, що західні 
партнери залишили свою техніку без 
супроводу, от і довелось нашим фахів-
цям до всього доходити самим.

«Чи до громадської роботи тут було?! 
– посміхається Володимир Григорович. 
– Однак потім питання поставили руба: 
без досвіду роботи з людьми багато на 
виробництві не довірять. У нас якраз 
обирали голову цехкому профспілки. 
Висунули – погодився на якийсь час. 
Займався цим після зміни, але теж за-
хопився. Жива, цікава справа!».

Це у нього ще з батьківського села – 
почне копати город, і передиху собі не 
дає, поки не побачить гідного результа-
ту. Так і в іншому. Одного разу йому 
доручили обов’язки голови профкому 
всього виробництва і незабаром пере-
коналися: справжній лідер до 28 років з 
нього вже сформувався. Так що в цех 
його не відпустили, хоча він ще довго 
просив не займати там його шафи в по-
бутовці.

Цехами керували «зубри», а тут учо-
рашній підлеглий на підбитті підсум-
ків принародно оцінює: один підрозділ 
спрацював добре, інший – гірше. Тіль-
ки куди ж подінешся: у нього все вива-
жено-обґрунтоване. Згодом став керу-
вати величезною профорганізацією 
провідного підприємства хіміндустрії 
України.

Що надало наснаги? Якось критич-
ний виступ початківця тодішній очіль-
ник міста сприйняв як підрив власного 
авторитету. Й вирішив звести рахунки. 
Не вийшло: «азотівці» підтримали сво-
го лідера.

ЛАМАЮЧИ СТЕРЕОТИПИ
Він з тих людей, що беруть на себе 

особисту відповідальність за справу. 
Але при тому вміє організувати загаль-
ну творчу роботу. Відомий азотівець 
Віктор Чусов розповів: «Коли мене, 

слюсаря, обрали головою цехкому, став 
придивлятися до таких колег. Володи-
мир помітно молодше, але багато пере-
йняв саме у нього: як чіткіше ставити 
завдання, покроково їх виконувати».

«Це само не дається, – зауважує 
проф лідер. – Мене теж учили і, зрозумі-
ло, не тільки на курсах. Головне – за-
глядати наперед. Так, приміром, замис-
лився: що стримує наш розвиток? Дій-
шов висновку – зрівнялівка. Доводив: 
годі жити стереотипами!».

Він домігся, аби оцінювалися не 
тільки особливі досягнення, а й те, як 
людина виявляє себе в повсякденній 
праці. На підприємстві запровадили 
«фонд майстра», який розподіляється 
за участю цехкомів. Чимало списів до-
велося поламати для впровадження на 
низці ділянок 12-годинного змінного 
графіка, зручного для хіміків при ціло-
добовому виробництві. Голова профко-
му не раз побував у столиці, й дозволи 
на це одержали.

У гарячі моменти громадські лідери 
виявляються між молотом і ковадлом. 
Але на «Азоті» разом змогли вберегти 
колектив від соціальних конфліктів на-
віть при зміні форм власності. Та неза-
баром профактив підприємства органі-
зовував масові акції проти наступного 
«переділу». Чи варто було? Кравченко 
спочатку організував поїздку на завод 
можливого нового власника. Й переко-
налися: такі зміни – не в інтересах тру-
дівників. Отже, авторитет профспілки 
ще зріс.

ЗАДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
«На чолі з Кравченком ми закладали 

основи нашої сучасної діяльності, – 
розповідає нинішній голова профкому 
«Азоту» та Федерації профспілок Лу-
ганської області, член Президії ФПУ 
Валерій Черниш. – Одна справа діяти в 
умовах держпідприємства, а інша – ак-
ціонерного, приватного. На час Крав-
ченка випав саме такий перехід. Він за-
лучив нас, голів первинок, до вдоскона-
лення колдоговору. За кожним пунк-
том про додаткові пільги, гарантії сто-
яла напружена, принципова робота. 
Соцзахист, контроль дотримання зако-
нів, угод стали визначальними».

Зрозуміло, не обходилося без кон-
фліктних ситуацій. Але при всій вимо-
гливості Кравченко вміє зберігати ро-
бочу атмосферу. Нікому не дозволяє 
брати голосом. Один керівник навіть 
став на нарадах уточнювати: «Кравчен-
ко є? Тоді давайте без міцних слів». При 
взаємній повазі легше знаходити спіль-
ну мову.

«Володимир Григорович уважно ста-
виться до сфери культури, – підкрес-
лює Світлана Попова, яка очолювала 
ПК хіміків. – Скажімо, при всіх клопо-
тах щодо охорони праці, побуту, спор-

ту, оздоровлення хіміків, їхніх дітей 
тощо зробив все, щоб зберегти нашу 
профбібліотеку. Заснували профспіл-
кову Дошку пошани в музеї підприєм-
ства – це теж корпоративна культура».

Повага до людей, традицій для Крав-
ченка починається з турботи про вете-
ранів. «Завдяки йому на «Азоті» додат-
ково до виробничих і учнівських була 
створена унікальна в масштабах краї-
ни профорганізація непрацюючих пен-
сіонерів, – розповідає завідувач оргма-
совим відділом профкому Тетяна 
Лісов ська. – Нею й зараз плідно керує 
Анатолій Гумінський. Ми з ним помі-
тили ще коли Володимир Григорович 
очолював житлово-побутову комісію 
профкому: для нього на першому місці 
– справедливість. Стрижень його робо-
ти як профлідера – вислухати людину, 
знайти можливості допомогти. Щоб 
прийняти якомога більше людей, почи-
нав роботу раніше і закінчував пізніше 
офіційного графіка».

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ
За роки неабиякого профстажу Воло-

димиром Кравченком зроблено чима-
ло. Так само, як і за час його подальшої 
роботи на чолі служби кадрів, праці і 
зарплати «Азоту», а потім заступником 
міського голови Сєвєродонецька. Але 
не менше важить настрій, переданий 
теперішнім активістам.

Зараз голова облради, член ЦР проф-
спілки працівників хімнафтохімпрому 
Володимир Кравченко підтримує дії 
голови профкому «Азоту» Валерія Чер-
ниша та профактиву підприємства, 
спрямовані на збереження трудового 
колективу в обстановці вимушеного 
тривалого простою технологічних ви-
робництв. Зокрема, ініціювали спецна-
раду в облдержадміністрації. Беручи в 
ній участь, звернув увагу: профлідери 
домагаються комплексного вирішення 
проблем. А для того – спільних зусиль 
акціонерів, влади, хіміків. Йдеться й 
про галузь у цілому, про, образно кажу-
чи, закон її збереження.

За всім цим – глибоке розуміння си-
туації, шляхів її вирішення. Невипад-
ково на «Азоті» по-сучасному налаго-
джене навчання профактиву. Про те 
Кравченко турбувався завжди. Турбу-
ється й зараз, особливо щодо молоді.

* * *
Якось ми склали збірку віршів пое-

тів-хіміків. Голова профкому Володи-
мир Кравченко допоміг знайти кошти 
на її видання. До речі, книга закінчу-
ється його післямовою. Нехай і далі 
профспілки, їхні лідери говорять ваго-
ме слово. Хоч воно й у прозі життя, але 
на душі від нього тепліше.

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

ОСОБИСТІСТЬ
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ОСУЧАСНИТИ, 
ПІДВИЩИТИ, 
НАПОВНИТИ 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

На засіданні 17 травня Уряд 
презентував проект пенсійної ре-
форми. За словами ініціаторів, її 
головна мета – позбутися недолі-
ків нинішньої солідарної пенсій-
ної системи, ліквідувати дефіцит 
Пенсійного фонду, а також підви-
щити розмір виплат. Якщо пар-
ламент підтримає запропоновані 
зміни, реформа розпочнеться з 1 
жовтня цього року, основні зміни 
– з 1 січня наступного. 

Під час представлення законо-
проекту Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман зауважив, що ві-
тчизняна система пенсійного за-
безпечення, яка залишила за ме-
жею бідності мільйони пенсіоне-
рів, потребує негайного реформу-
вання. Адже 8 млн українських 
пенсіонерів з 12 отримують міні-
мальну пенсію у 1,3 тис. грн.

Несправедливою вважає 
Прем’єр і систему нарахування 
пенсій. На думку урядовців, 
чинна солідарна система дис-
кримінаційна, адже люди, котрі 
заробляли однаково, але ви-
йшли на пенсію в різні роки, 
отримуватимуть різні суми. 
Для прикладу: ті, хто став пенсі-
онером у 2007 році, отримує 1197 
грн. А для тих, хто вийшов на 
пенсію у 2013–2015, розмір ви-
плат складає 3267 грн, тобто 
майже втричі більше.

Тому головною складовою 
майбутньої реформи Уряд вва-
жає осучаснення пенсій. Кабмін 
пропонує нараховувати пенсії 
за єдиною формулою, незважа-
ючи на рік виходу на пенсію, і 
встановити її на рівні 3764 грн. 
Завдяки цьому приблизно 1,3 
млн осіб отримають надбавку 
до пенсії до 200 грн; 1,2 млн – 
200–500 грн; 2 млн – від 500 до 
1000 грн; 1,1 млн – понад 1 тис. 
грн. Загалом, за словами Воло-
димира Гройсмана, з 1 жовтня 
2017 року близько 9 млн україн-
ських пенсіонерів отримувати-
муть підвищені пенсії.

Друга мета ініціатив від Уря-
ду – ліквідувати дефіцит Пен-
сійного фонду. Як твердять уря-
довці, така ситуація склалася 
через те, що люди сплачували 
менше, ніж отримували. 

Ще одне нововведення від Каб-
міну – підвищення страхового 
стажу замість пенсійного віку. 
Відомо, що МВФ наполягав на 
підвищенні пенсійного віку до 63 
років, але Уряду вдалося переко-
нати міжнародних партнерів за-
лишити його на рівні 60 років для 
чоловіків і 58,5 – для жінок. При 
цьому поступово страховий стаж 
буде збільшуватися: до 2028 року 
вийти на пенсію у 60 років змо-
жуть лише ті, хто має страховий 
стаж 35 років. Якщо стаж дорів-
нюватиме 25–35 – у 63 роки, якщо 
15–25 – у 65 років. У разі, якщо лю-
дина не напрацювала і 15 років, 
вона може претендувати лише на 
соціальну допомогу. Також Уряд 

передбачив можливість вийти на 
пенсію раніше, навіть якщо ста-
жу не вистачає. Його можна доку-
пити, сплативши близько 17 тис. 
за кожен рік. 

Також у рамках пенсійної ре-
форми пропонується скасувати 
особливі умови виходу на пенсію. 
Якщо урядовий законопроект 
буде ухвалено, то права достроко-
вого виходу на пенсію будуть по-
збавлені всі, окрім військових. 
Передбачається, що замість того, 
щоб пільгові категорії виходили 
на пенсію раніше, роботодавці 
мають сплачувати більші ставки 
соціального внеску. І тоді після 
виходу на пенсію пільговики 
отримуватимуть більше. 

Крім того, пропонується ска-
сувати обмеження на виплати 
працюючим пенсіонерам. У разі 
набуття чинності проекту вони 
зможуть отримувати і повну 
пенсію, і зарплату. Позитивною 
можна вважати і норму щодо ав-
томатичної щорічної індексації 
пенсій. У проекті зазначено, що 
перерахунок проводитиметься 
«з урахуванням фінансових 
можливостей солідарної систе-
ми, але не менше, ніж на 50% 
зростання середньомісячних 
зарплат за 3 роки і на 50% індек-
су споживчих цін».

На жаль, робити аналіз уря-
дової реформи можна лише за 
презентацією Володимира Грой-
смана: відповідний проект зако-
ну на момент виходу матеріалу 
не був зареєстрований на сайті 
Верховної Ради.

ПОЗИЦІЯ 
ПРОФСПІЛОК: 
РЕФОРМА ПОТРІБНА, 
АЛЕ Є НЮАНСИ

Профспілки не могли лишити-
ся осторонь такого важливого пи-
тання, як пенсійна реформа. 
Профспілковці неодноразово по-
рушували тему пенсійного забез-
печення під час офіційних зустрі-
чей керівництва ФПУ з Президен-
том України, Прем’єр-мі ністром 
України, керівництвом Верховної 
Ради України та депутатськими 
фракціями. Йшлося про одне: не-
обхідність підвищення рівня пен-
сійного забезпечення громадян, а 
також скасування обмежень при 
виплаті пенсій працюючим пен-
сіонерам, недопущення звуження 
змісту і зменшення обсягу пенсій-
них прав, забезпечення соціаль-
ного діалогу при проведенні ре-
формування пенсійної системи. 

Обґрунтовану правову пози-
цію профспілки нададуть після 
ретельного аналізу запропонова-

ного законопроекту. А поки що 
управління соціального страху-
вання і пенсійного забезпечення 
апарату ФПУ провело свій аналіз 
на основі урядової презентації. 

ФПУ звертає увагу на низку 
позитивних моментів. Зокрема, 
осучаснення пенсій, скасування 
обмеження при виплаті пенсій 
працюючим пенсіонерам, посту-
пове звільнення Пенсійного 
фонду від невластивих виплат, 
проведення підвищення соці-
альних стандартів, що передба-
чено Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 
рік», запровадити з жовтня 2017 
року, а не з 1 грудня 2017 року.

Але, на жаль, негативних змін 
більше. Зокрема, зменшується 
коефіцієнт страхового стажу з 
1,35 до 1,0 за кожний рік роботи, 
що порушує норми статті 22 Кон-
ституції України в частині недо-
пущення звуження змісту та об-
сягу існуючих прав і свобод та не 
відповідає Конвенції № 102 щодо 
забезпечення розміру пенсії за 
наявності 30 років стажу роботи 

На засіданні Уряду 17 травня Прем’єр презентував основні по-
ложення проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо підвищення пенсій». Це один з етапів пенсійної 
реформи, яка після схвалення парламентом має запрацювати з 
жовтня 2017 року. «Профспілкові вісті» розбиралися, що пропо-
нує Уряд, чи було враховано позицію профспілок і що означає 
реформа для простих українських пенсіонерів.

Володимир САЄНКО, заступник Голови Федерації профспілок України: 
-

-

-
-

Володимир ГРОЙСМАН, Прем’єр-міністр України:

-

-
-
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Сергій КАПЛІН, народний депутат України:
-

-

Вадим ІВЧЕНКО, народний депутат України:

-
-

-

«Н -
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

у розмірі не менше 40% заро-
бітку. Це призведе до змен-
шення на третину розмірів но-
вих пенсій, порівняно з тим, 
якби пенсії для них признача-
лися за чинними на сьогодні 
нормами законодавства. 

Ще одна норма, що непоко-
їть профспілки – пропонується 
мінімальну пенсію визначати 
не від прожиткового мінімуму, 
а встановити її на рівні 40% мі-
німального розміру заробітної 
плати. А це суперечить зако-
нам України «Про державні со-
ціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» та «Про 
прожитковий мінімум», згідно 
з якими основні державні соці-
альні гарантії (до яких включе-
но мінімальний розмір пенсії 
за віком) не можуть бути ниж-
чими прожиткового мінімуму 
для відповідної соціальної гру-
пи, встановленого законом. 

Є питання і щодо підви-
щення пенсійного віку та не-
обхідного страхового стажу 
до 35 років. Адже це призведе 

до того, що багато громадян 
будуть позбавлені права 
отримувати пенсію. 

Ще один негативний мо-
мент, виявлений на етапі ана-
лізу презентації – «заморожу-
ється» показник середнього за-
робітку для обчислення пенсій 
при новому призначенні на 
рівні 2017 року – 3764,40 грн з 
подальшим щорічним його 
збільшенням не менше, ніж на 
50% від темпів росту середньої 
заробітної плати в Україні. 
Таке «напівзамороження» з 
2018 року показника середньої 
заробітної плати для обчис-
лення нових пенсій призведе 
до зниження розмірів пенсій 
та в цілому рівня пенсійного 
забезпечення в країні. 

Неприпустимим є також 
скасування пенсій за вислугу 
років (крім військовослужбов-
ців). Наразі таке право мають 
працівники освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
льотного складу авіації, пра-
цівники геологорозвідки, низ-
ки робітничих спеціальнос-
тей, спортсмени та артисти.

А ЩО СКАЖЕ 
ПАРЛАМЕНТ? 

Очевидно, що таке серйозне 
питання, як пенсійна реформа, 
досить складно проходитиме 
крізь різнобарвний Україн-
ський парламент. Прем’єр Во-
лодимир Гройсман сподіва-
ється, що депутати проголосу-
ють за законопроект до завер-
шення парламентської сесії – 
всередині липня. 

Парламентарі теж, схоже, 
налаштовані на серйозну дис-
кусію. Голова Комітету з пи-
тань соціальної політики, за-
йнятості та пенсійного забез-
печення ВРУ Людмила Дені-
сова закликала колег до все-

бічного обговорення реформи. 
Частина депутатів обража-

ються на Уряд за надмірну за-
критість переговорного про-
цесу. Так, народний депутат 
від фракції БПП Сергій Ру-
дик зазначив, що парламент-
ський корпус був фактично 
усунутий від переговорного 
процесу з МВФ, у рамках яко-
го, зокрема, обговорювалася 
й пенсійна реформа.

«На превеликий жаль, на-
родних депутатів України на 
99% усунуто від переговорного 
процесу з Міжнародним ва-
лютним фондом, і про біль-
шість новин ми дізнаємося так 
само із засобів масової інфор-
мації, очевидно, як і телегля-
дачі... На сьогодні парламент 
не бачив варіант пенсійної ре-
форми, який хоче запропонува-
ти Уряд, тому, за великим ра-
хунком, нам немає що обгово-
рювати», – вважає депутат. 

Про те, що обговорення пен-
сійної реформи у Верховній 
Раді супроводжуватиметься 
палкими дискусіями, заявив і 
представник профспілок у 
парламенті Сергій Каплін. За 
його словами, більшість пар-
ламенту, навіть депутати, ко-
трі не входять до коаліції, го-
тові проголосувати за урядо-
вий законопроект. Проте деякі 
його норми викличуть серйоз-
ні дискусії. 

«Перший ризик – прихова-
не збільшення пенсійного 
віку через унормування пи-
тань, пов’язаних із страхо-
вим/трудовим стажем. Дру-
гий фактор – пенсійна рефор-
ма проводиться на вимогу 
МВФ, а для багатьох непри-
йнятно, що хтось диктує нам 
умови. Третій – сам підхід до 
підвищення пенсій. Адже це 
має бути не банальний пере-
розподіл коштів, коли забира-
ють у тих, хто не ходить на 

вибори, і дають тим, хто хо-
дить. Це підвищення ВВП, де-
монополізація, деолігархіза-
ція, детінізація, вибудовуван-
ня принципово інших відно-
син з роботодавцями, проф-
спілками, платниками подат-
ків», – зазначив парламентар. 

За його словами, він і бага-
то його колег готові підтри-
мати пенсійну реформу, адже 
вона важлива для країни. 
Але будуть домагатися, щоб 
слушні пропозиції, зокрема 
напрацьовані разом з проф-
спілками, були враховані. 

Солідарний з колегою і депу-
тат Андрій Вадатурський, який 
вважає, що пенсійна реформа 
назріла, адже багато років 
люди фактично «брали в борг у 
власних дітей». «Сьогодні в нас 
такої можливості немає, тож 
ми маємо вирішити проблеми, 
накопичені роками. 140 млрд 
грн пенсійних внесків і ще 
стільки ж ми знову сплачуємо 
із загального бюджету, замість 
вирішення інших нагальних 
питань. З іншого боку, середня 
пенсія складає 1350 грн, що ста-
новить 30% прожиткового міні-
муму. Сьогодні немає жодної 
людини, яка б сказала, що пен-
сійна реформа не потрібна. Пи-
тання в тому, хто візьме на себе 
сміливість і відповідальність 
за її провадження», – зазначив 
депутат. 

І парламентарі, і урядовці, 
і профспілки, і прості грома-
дяни одностайні в одному: ни-
нішня система пенсійного за-
безпечення давно довела свою 
неефективність і потребує ра-
дикального оновлення. І успіх 
пенсійної реформи залежить 
від того, наскільки всі учасни-
ки процесу зможуть почути 
один одного, дійти розумного 
компромісу та створити сис-
тему, яка справді працювати-
ме на благо всієї країни.

140 млрд 
грн

НА СЬОГОДНІ 
СТАНОВИТЬ 

ДЕФІЦИТ 
ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ 

У 2021 році 

І ЧОЛОВІКИ, І ЖІНКИ 
МАТИМУТЬ ПРАВО 

ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ У 
60 РОКІВ, ЯКЩО ЇХ 
СТРАХОВИЙ СТАЖ 
ДОСЯГНЕ 25 РОКІВ 

У 12 
млрд грн 
ОБІЙДЕТЬСЯ БЮ-

ДЖЕТУ ПІДВИЩЕН-
НЯ ПЕНСІЙ У 2017 
РОЦІ, 30 МЛРД – 

ДО 2018-ГО.

ТЬСЯ  
ОРМОЮ

Григорій ОСОВИЙ, 
Голова Федерації 
профспілок України: 

-
-

-
-

-

ОФІЦІЙНО
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Голова ФПО Максим Ба-
ланенко зазначив, що 
життя ставить перед 
профспілками дуже го-

стрі проблеми: «У цій ситуа-
ції недостатньо прийняти рі-
шення вищих керівних орга-
нів. Потрібна підтримка та 
порада людей, які знають ре-
альне життя трудових колек-
тивів, їхні настрої, оцінку ре-
форм, що відбуваються в кра-
їні. Саме такими людьми і є 
голови первинок. За рік, що 
минув, профспілками зро-
блено немало, але фінан-
сово-економічні кризи, 
політична нестабіль-
ність негативно вплива-
ють на становище тру-
дівників, зводячи нані-
вець відвойоване проф-
спілками. Великий су-
против викликає тарифно-
цінова політика державних 
органів влади, спрямована на 
поширення бідності серед 
працюючих. І про які б заходи 
не говорили спілчанам, усе 
зводиться до росту цін і тари-
фів на комуналку. На фоні 
цього людей дратує започат-
кована нова політика оплати 
праці окремих категорій ке-
рівників держмонополій, ві-
домств, судів, яким встанов-
люються «захмарні» зарпла-
ти. Такі дії Уряду вбивають 
всяку мотивацію до легаль-
ної продуктивної праці, осо-
бливо серед молоді. Разом з 
тим, це спонукає нас до більш 
жорсткої позиції у відстою-
ванні розміру оплати праці. 
Проблема особливо актуаль-
на для нашої області. Хоча за 
І квартал середня зарплата в 
області зросла майже на 50% 
і склала 5123 грн, місце в дер-
жаві за її рівнем залишилось 
третім знизу». 

За словами Максима Бала-
ненка, запроваджені з 1 січня 
Урядом законодавчі зміни в 
системі оплати праці, зокре-
ма щодо структури мінімаль-
ної зарплати, спровокували 
виникнення низки проблем 
під час їх практичної реаліза-
ції, знівелювали міжкваліфі-

каційну диференціацію в 
оплаті праці. Тепер до міні-
мальної зарплати можуть 
включатися доплати, надбав-
ки, заохочувальні та компен-
саційні виплати, за винятком 
доплат за роботу в несприят-
ливих умовах праці та підви-
щеного ризику для здоров’я, 
за роботу в нічний та над-
урочний час, роз’їзний харак-
тер робіт, премії до святко-
вих і ювілейних дат. Цей по-
казник не застосовується як 
розрахункова величина у ко-
лективних договорах та уго-
дах усіх рівнів, що вимагає їх 
обов’язкового перегляду. Ска-
совано поняття оплати за 
просту некваліфіковану пра-
цю. Тобто, питання співвідно-
шення оплати за некваліфі-

ковану та кваліфіковану пра-
цю перенесено у площину ко-
лективно-договірних відно-
син. І саме це покладає вели-
ку відповідальність на пер-
винку, бо саме вона стає цен-
тровою в переговорах стосов-
но ціни робочої сили. Держа-
ва тепер гарантує лише міні-
малку в розмірі 3200 грн і мі-
німальну тарифну ставку у 
розмірі прожиткового міні-
муму 1600 грн. У цій ситуації 
можна користуватися роз’яс-
неннями Мінсоцполітики 
про те, що за наявності фінан-
сових можливостей підпри-
ємства госпрозрахункової 
сфери, використовуючи кол-
договірне регулювання опла-
ти праці, можуть встановлю-
вати мінімальну тарифну 
ставку, виходячи з якої здій-
снюється побудова тарифної 
сітки, у розмірі, вищому, ніж 
визначено законом. Часто го-
лова профкому залишається 
один на один з роботодавцем, 
у якого немає жодного ба-
жання впроваджувати спра-
ведливу оплату праці, та тру-
довим колективом, який саме 
цього вимагає. 

«У цій ситуації профком 
повинен діяти згідно із зако-

нодавством, – підкреслив 
голова ФПО, – вступати 

в переговори з робо-
тодавцем, пропону-

ючи своє бачення 
рівня оплати пра-
ці, а орієнтирів 
для встановлен-
ня рівня зарпла-
ти  чимало,  а 
саме:  середня 

зарплата по Украї-
ні (березень п. р. – 

6753 грн фактичний 
прожитковий мінімум 

для працездатних осіб – I 
квартал п. р. – 3549 грн, а не 

1 6 8 4  г р н ) .  Є  щ е  о д н а 
обов’язкова норма Генераль-
ної угоди: в 2017 році частка 
основної зарплати в структу-
рі оплати праці – 64%, тобто 
якщо зарплата робітника 
першого розряду 3200 грн, то 
тарифна ставка його повинна 
складати 2048 грн, або 28% до 
прожиткового мінімуму. Під-
креслюю, що забезпечення 
гідного рівня зарплати для 
нас повинно стати основним 
завданням». 

На засіданні йшлося та-
кож про колдоговірну роботу. 
Практично на кожному під-
приємстві, де є первинка, 
укладено колдоговір. Не все 
йде гладко. Окремі робото-
давці не вважають за потріб-
не обтяжувати себе додатко-
вими зобов’язаннями перед 

працівниками. Колдоговірне 
регулювання рівня оплати 
праці – тільки початок. Нада-
лі новий Трудовий кодекс у 
цю площину передає додат-
ково близько 40 питань, що 
вирішуються через колдого-
вір. В умовах децентралізації 
держава поступово знімає із 
себе відповідальність за за-
безпечення трудових прав, а 
тому зростають роль і відпо-
відальність первинок. 

Нагальним для профспі-
лок лишається питання при-
йняття Трудового кодексу. 

Обговорювалася й пробле-
ма заборгованості із зарпла-
ти. Завдяки активній роботі 
первинок, відповідних проф-
органів, у минулому і поточ-
ному роках вдалося зменши-
ти борги. На 1 квітня п. р. – це 
чотири підприємства і 29 млн 
грн. Це ті підприємства, де ді-
ють первинки. Проект Трудо-
вого кодексу передбачає нор-
му, за якою в разі порушення 
встановлених законом, кол-
договором строків виплати 
зарплати, гарантійних і ком-
пенсаційних виплат робото-
давець зобов’язаний сплати-
ти працівнику пеню у розмірі 
та на умовах, визначених 
колдоговором, але не менше 
облікової ставки Національ-
ного банку України в розра-
хунку на рік за кожен день за-
тримки та сплатити всю суму 
заборгованості із зарплати з 
урахуванням індексу інфля-
ції за весь час прострочення. 
Ця норма спонукатиме робо-
тодавця до своєчасної випла-
ти зарплати.

Голови первинних профор-
ганізацій озвучили пробле-
ми, які їх непокоять. Зокре-
ма, удосконалюючи колдого-
вірну роботу, потрібно дома-
гатися, щоб норми цього до-
кумента поширювалися тіль-
ки на членів профспілки. 
Ішла мова про недолугі ре-
форми, які призводять до ско-
рочення кадрів, недоліки в 
реформі оплати праці, над 
усуненням яких потрібно 
працювати із соціальними 
партнерами. Також турбує лі-
дерів первинок недоступне 
літнє оздоровлення дітей.

У засіданні взяла участь і 
відповіла на запитання проф-
лідерів керівник департамен-
ту профспілкового руху та 
зв’язків з громадськими орга-
нізаціями ФПУ Лариса Ров-
чак. Зокрема, вона розповіла 
про місце і роль профспілок у 
новостворених територіаль-
них громадах.

Марія ІВАНОВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІДЕРА 
ПЕРВИНКИ ЗРОСТАЄ

З ініціативи обласної організації 
профспілки працівників житлово-
комунального господарства, місце-
вої промисловості та побутового об-
слуговування населення підписано 
галузеву територіальну угоду між ви-
конавчим комітетом Волочиської 
міської ради та обласною організаці-
єю профспілки на 2017–2020 роки.

Для студентів 5 курсу юридичного 
факультету Чорноморського націо-
нального університету ім. Петра Мо-
гили було проведено черговий семі-
нар-тренінг для молоді на тему: 
«Практичні аспекти укладання тру-
дових договорів». Навчання провела 
завідувач відділу з правової роботи 
облпрофради Надія Матвєєва.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА 

МИКОЛАЇВЩИНА

В угоді враховано чинні норми Гене-
ральної, Галузевої, Територіальної 
угод, пропозиції керівників кому-
нальних підприємств ЖКГ м. Воло-

чиська, внесені в ході колективних пере-
говорів, узгоджені позиції сторін щодо 
основних принципів проведення соціаль-
но-економічної політики у сфері діяльнос-
ті підприємств і організацій ЖКГ об’єдна-
ної територіальної громади. Положення 
угоди спрямовані на забезпечення прав і 
гарантій працівників, насамперед права 
на гідну оплату праці.
Угоду підписали Волочиський міський го-
лова Костянтин Черниченко та голова об-
кому профспілки Микола Шафінський.

Вл. інф. ФПО

На семінарі обговорювалися питан-
ня державних гарантій і сприяння 
працевлаштуванню молоді на пер-
шому робочому місці. Також май-

бутні випускники отримали практичні по-
ради щодо пошуку роботи та ведення пе-
реговорів з майбутніми роботодавцями. 
Жваве обговорення у молоді викликали 
питання легальної зайнятості, стажуван-
ня та встановлення випробування при 
прийнятті на роботу.

Вл. інф. облпрофради

КІРОВОГРАДЩИНА

У Федерації профспілок Кіровоградської області 
відбулося засідання за круглим столом, присвяче-
не оголошеному ФПУ Року первинної профспілко-
вої організації. 

ЗА-
ПРОВАДЖЕНІ 

З 1 СІЧНЯ УРЯДОМ 
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В 

СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
СПРОВОКУВАЛИ ВИНИКНЕН-
НЯ НИЗКИ ПРОБЛЕМ ПІД ЧАС 
ЇХ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ, 
ЗНІВЕЛЮВАЛИ МІЖКВАЛІ-

ФІКАЦІЙНУ ДИФЕРЕН-
ЦІАЦІЮ В ОПЛАТІ 

ПРАЦІ.
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Слухачі розглянули теми, що стосувалися ро-
боти на виробничому обладнанні та з допомо-
гою технологічних процесів підвищеної не-
безпеки, гігієни праці та виробничої саніта-

рії, надання першої допомоги потерпілому працівни-
ку в разі нещасного випадку та ін. 
У семінарі взяли участь представники управління 
Держпраці у Волинській області.

Прес-центр ФПО

Зокрема, напередод-
ні 28 квітня було 
проведено бесіди 
«Безпека – понад 

усе», «Щоб праця була в 
радість», круглі столи, 
диспути «Моє життя, моя 
робота, моя безпечна пра-
ця», виставки, зустрічі у 
форматі запитань і відпо-
відей та атестація робо-
чих місць за умовами пра-
ці. Оновлено стенди «По-
жежна безпека», «Безпека 
дорожнього руху», «Елек-
тробезпека» й «Охорона 
праці». 
Цього року профорганіза-
ція ЗОШ № 12 (голова 
Алла Кирилюк) спільно з 
адміністрацією школи 
(директор Наталія 

 Пудрій) взяли участь у 
Всеукраїнському конкур-
сі з охорони праці.
За словами т. в. о. началь-
ника міського управління 
освіти і науки Світлани 
Басюк, в освітніх закла-
дах міста було організова-
но конкурс дитячого ма-
люнка «Охорона праці 
очима дітей», бесіди з до-
тримання правил безпе-
ки, інструктажі на уроках 
«Основи здоров’я», а та-
кож День цивільного 
 захисту. 

Анжела ЦВЄТКОВА, 
голова міськкому 

профспілки 
працівників освіти і 

науки

Після завершення семінару 23 керівники 
первинних профспілкових організацій під-
приємств Волинського обласного управлін-
ня лісового та мисливського господарства 
пройшли атестацію та отримали відповідні 
посвідчення.

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці в 
освітніх закладах і дитячих садках м. Берди-
чева відбулися різноманітні тематичні лекції 
та години спілкування. 

ВОЛИНЬ   

ЖИТОМИРЩИНА 

СЕМІНАР-НАВЧАННЯ 
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ В ЛІСОВІЙ 
ГАЛУЗІ

ПЕДАГОГИ ЗА БЕЗПЕКУ 
НА РОБОТІ

«У зв’язку із за-
провадженням 
мінімальної 
зарплати в роз-

мірі 3200 грн, – ідеться в 
листі, – в бюджетних орга-
нізаціях, незважаючи на 
різні доплати і надбавки, 
оплата праці некваліфіко-
ваного працівника і фахів-
ця є практично однако-
вою. Причина в тому, що 
посадовий оклад І тариф-
ного розряду Єдиної та-
рифної сітки становить 
всього 1600 грн. Порівняно 
з 1 грудня 2016 року, роз-
рив між І тарифним розря-
дом ЄТС та мінімальною 
заробітною платою значно 
збільшився. Якщо на 
01.12.2016 він становив 0,83 
(І тарифний розряд ЄТС – 
1335 грн, а МЗП – 1600 грн), 
то на 01.01.2017 – всього 0,5 
(І тарифний розряд ЄТС – 
1600 грн, МЗП – 3200 грн). 

Це викликає невдово-
лення працівників бю-
джетних установ, не сти-
мулює їх до професійного 
виконання своїх посадо-
вих обов’язків. Крім того, 
Кабінетом Міністрів Укра-
їни не виконується п. 2.29 
Генеральної угоди на 
2016–2017 роки, де передба-
чено «не допускати збіль-
шення грошового розриву 
між посадовим окладом 
(тарифною сіткою) праців-
ника І тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки та 
мінімальною зарплатою».

Підвищення мінімаль-
ної зарплати включає в 
себе гарантовану держа-
вою доплату в розмірі 25% 
посадового окладу для гро-
мадян, які проживають у 
населених пунктах, що ма-
ють статус гірських. Осно-
вні засади державної полі-
тики щодо розвитку гір-
ських населених пунктів 
та гарантії соціального за-
хисту громадян, що в них 
проживають, визначені За-
коном України «Про статус 
гірських населених пунк-
тів України». Для низько-
оплачуваних працівників 
цих місцевостей цю допла-

ту повністю нівельовано, 
оскільки її включено до мі-
німальної зарплати.

У Закарпатті в гірських 
населених пунктах тру-
дяться майже 20 тис. пра-
цівників різних галузей, у 
тому числі понад 12 тис. – 
в бюджетних організаціях 
і установах, більшість з 
них отримують зарплату 
3200 грн.

Крім того, потребують 
законодавчого вдоскона-
лення питання щодо на-
дання громадянам статусу 
осіб, які проживають на те-
риторії населеного пункту, 
що має статус гірського, 
оскільки визначення тер-
міну «постійне місце про-
живання» цим законом не 
передбачено. 
Тому неможливо 
відстежити право-
мірність надання 
сільськими рада-
ми громадянам 
відповідного ста-
тусу. Така ж про-
блема і з припи-
ненням цього ста-
тусу, оскільки ця 
процедура взагалі 
не прописана. 
Водночас у Законі 
України «Про до-
бровільне об’єд-
нання територі-
альних громад» не 
визначено термін 
«гірська громада» 
та не передбачено 
надання статусу 
гірських цим громадам. 

Також потребує врегу-
лювання питання пенсій-
ного забезпечення осіб, 
які проживають в гірських 
населених пунктах. Лише 
на території нашої області 
мешкають 61,5 тис. пенсіо-
нерів, які отримують пен-
сійні виплати на 20% біль-
ше за проживання в гір-
ських населених пунктах. 
Місячна потреба на випла-
ту таких надбавок стано-
вить 12,7 млн грн. 

Законом України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхуван-
ня» встановлено мінімаль-

ний (на рівні прожиткового 
мінімуму) та максималь-
ний (на рівні 10 прожитко-
вих мінімумів) розмір пен-
сії за віком для непраце-
здатних осіб. Враховуючи 
те, що громадяни гірських 
населених пунктів прожи-
вають в однакових умовах, 
а розмір підвищення зале-
жить від індивідуального 
розміру пенсійної виплати 
кожного пенсіонера, вважа-
ємо за доцільне внести змі-
ни до статті 6 ЗУ «Про ста-

тус гірських насе-
лених пунктів в 
Україні», передба-
чивши підвищен-
ня розміру пенсій 
громадянам, які 
одержали статус 
особи, яка прожи-
ває на території 
гірського населе-
ного пункту, на 
20% до прожитко-
вого мінімуму для 
непрацездатних 
осіб, а не від нара-
хованої пенсії».

Враховуючи ви-
щевикладене, го-
лова Закарпат-
ської облпрофра-
ди, за дорученням 
президії, звернув-

ся до Голови Верховної 
Ради України Андрія Пару-
бія і Прем’єр-міністра Укра-
їни Володимира Гройсмана 
з проханням внести на роз-
гляд Верховної Ради Украї-
ни проекти Законів Украї-
ни про внесення змін до: 

– Закону України «Про 
оплату праці», ст. 31 «Га-
рантії забезпечення міні-
мальної заробітної пла-
ти»: в другому абзаці піс-
ля слів «ювілейних дат» 
додати «доплату до поса-
дового окладу для грома-
дян, які проживають в на-
селених пунктах із стату-
сом гірських»;

– Закону України «Про 
статус гірських населених 
пунктів в Україні» та «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад» у 
частині визначення стату-
су гірських для територі-
альних громад та виплати 
надбавки до пенсій;

– Закону України «Про 
Державний бюджет Укра-
їни на 2017 рік» у частині 
збільшення обсягу субвен-
ції для забезпечення своє-
часної та в повному обсязі 
виплати заробітної плати 
працівникам закладів охо-
рони здоров’я з урахуван-
ням диференціації згідно 
з вимогами законодавства 
( п о с т а н о в  К М У  в і д 
28.12.2016 № 1037, від 
30.08.2002 № 1298, від 
30.12.2013 № 977,  від 
22.07.2015 № 522);

– проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України» (щодо надан-
ня соціальних послуг) 
№ 2245 щодо відновлення 
за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування 
часткового фінансування 
літнього оздоровлення ді-
тей, санаторно-курортного 
лікування застрахованих 
осіб та членів їх сімей».

Звертаючись до Кабіне-
ту Міністрів України, го-
лова Закарпатської обл-
профради Володимир 
Фленько запропонував 
«розглянути можливість 
збільшення посадового 
окладу (тарифної ставки) 
І тарифного розряду ЄТС 
із метою мінімізації роз-
риву між мінімальною за-
робітною платою (поста-
нова КМУ № 1298 від 
30.08.2002 із змінами та до-
повненнями)».

Сергій БАРАНЧИКОВ
Фото автора

Голова Закарпатської облпрофради Воло-
димир Фленько звернувся до Голови Вер-
ховної Ради України Андрія Парубія та 
Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана з листом щодо проблем оплати 
праці та пенсійного забезпечення мешкан-
ців нашого краю, зокрема населених пунк-
тів, що мають статус гірських. 

ЗАКАРПАТТЯ

ОПЛАТІТЬ ПРАЦЮ ГОРЯН  
ПО СПРАВЕДЛИВОСТІ!

Майже 
20 тис.

-

-
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Атестація робочих місць за умо-
вами праці проводиться на 
підприємствах і в організаціях 
незалежно від форм власності 

й господарювання, де технологічний 
процес, використовуване обладнання, 
сировина та матеріали є потенційними 
джерелами шкідливих і небезпечних 
виробничих факторів, що можуть не-
сприятливо впливати на стан здоров’я 
працюючих, а також на їхніх нащадків 
як тепер, так і в майбутньому.

Головна мета атестації полягає в ре-
гулюванні відносин між власником або 
уповноваженим ним органом і праців-
никами у галузі реалізації прав на здо-
рові й безпечні умови праці, пільгове 
пенсійне забезпечення, пільги та ком-
пенсації за роботу в несприятливих 
умовах. Крім того, атестація передба-
чає виявлення на робочому місці пра-
цівника шкідливих і небезпечних ви-
робничих факторів, причин їх виник-
нення та розроблення заходів щодо 
поліпшення умов праці і оздоров-
лення працівників.

Атестація проводиться згід-
но з Порядком проведення 
атестації робочих місць за 
умовами праці, що затвердже-
ний постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 01.08.1992 
№ 442 (Порядок № 442) та Мето-
дичними рекомендаціями для 
проведення атестації робочих 
місць за умовами праці, що за-
тверджені постановою Мінпраці і 
МОЗ від 01.09.1992 № 41.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4 По-
рядку № 442 відповідальність за своє-
часне та якісне проведення атестації 
покладається на керівника підприєм-
ства, організації.

До проведення атестації можуть залу-
чатися проектні та науково-дослідні ор-
ганізації, технічні інспекції праці проф-
спілок, територіальні органи Держпраці.

Атестація робочих місць передбачає: 
– установлення факторів і причин ви-

никнення несприятливих  умов праці;
– санітарно-гігієнічне дослідження 

факторів виробничого середовища, 
важкості й напруженості трудового 
процесу на робочому місці; 

– комплексну оцінку факторів ви-
робничого середовища та характеру 
праці на відповідальність їхніх харак-
теристик стандартам безпеки праці, бу-
дівельним та санітарним нормам і пра-
вилам;

– установлення ступеня шкідливості 
й небезпечності праці та її характеру за 
гігієнічною класифікацією;

– обґрунтування віднесення робочо-
го місця до категорії із шкідливими 

(особливо шкідливими), важкими (осо-
бливо важкими) умовами праці;

– визначення (підтвердження) права 
працівників на пільгове пенсійне за-
безпечення за роботу в несприятливих 
умовах; 

– складання переліку робочих місць, 
виробництв, професій та посад з піль-
говим пенсійним забезпеченням пра-
цівників;

– аналіз реалізації технічних і орга-
нізаційних заходів, спрямованих на 
оптимізацію рівня гігієни, характеру 
та безпеки праці. 

Непроведення атестації може загро-
жувати адміністративною відповідаль-
ністю за статтею 41 Кодексу України 

про адміністративні порушення. По-
рушення терміну проведення атес-

тації робочих місць за умовами 
праці та її порядку тягнуть за со-
бою накладення штрафу на по-
садових осіб підприємств, уста-
нов і організацій незалежно 
від форми власності та грома-
дян – суб’єктів підприємниць-
кої діяльності від 30 до 100 не-

оподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. 

У випадку, якщо непроведення 
атестації призвело до порушення 

норм охорони праці, до підприємства 
може бути застосована санкція у вигля-
ді призупинення його роботи до усу-
нення порушень у сфері охорони праці.

У разі, якщо непроведення атестації 
мало своїм наслідком заподіяння шко-
ди здоров’ю працівнику керівника 
може бути притягнуто до кримінальної 
відповідальності за статтею 271 Кримі-
нального кодексу України.

Що таке атестація робо-
чих місць і хто має право 
здійснювати перевірку 
умов трудового процесу? 
Яка відповідальність ке-
рівника підприємства у 
разі її непроведення?

У яких випадках можливе розірвання трудо-
вого договору з ініціативи роботодавця без 
погодження з профспілковою організацією?

Відповідно до статті 43-1 Кодексу законів про 
працю України розірвання трудового договору 
з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу без згоди виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представ-
ника) допускається у випадках:
– ліквідації підприємства, установи, організації;
– незадовільного результату випробування, обумовле-
ного при прийнятті на роботу;
– звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з при-
йняттям на роботу іншого працівника, який не є су-
місником, а також у зв’язку з обмеженнями на роботу 
за сумісництвом, передбаченими законодавством;
– поновлення на роботі працівника, який раніше вико-
нував цю роботу;
– звільнення працівника, який не є членом первинної 
профспілкової організації, що діє на підприємстві, в 
установі, організації;
– звільнення з підприємства, установи, організації, де 
немає первинної профспілкової організації;
– звільнення керівника підприємства, установи, орга-
нізації (філіалу, представництва, відділення та іншо-
го відокремленого підрозділу), його заступників, го-
ловного бухгалтера підприємства, установи, організа-
ції, його заступників, а також службових осіб органів 
доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і 
службових осіб центральних органів виконавчої вла-
ди, що реалізують державну політику у сферах дер-
жавного фінансового контролю та контролю за ціна-
ми; керівних працівників, які обираються, затверджу-
ються або призначаються на посади державними ор-
ганами, органами місцевого самоврядування, а також 
громадськими організаціями та іншими 
об’єднаннями громадян;
– звільнення працівника, який вчинив за місцем робо-
ти розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, 
встановлене вироком суду, що набрав законної сили, 
чи постановою органу, до компетенції якого входить 
накладення адміністративного стягнення або засто-
сування заходів громадського впливу;
– призову або мобілізації власника – фізичної особи 
під час особливого періоду.
Законодавством можуть бути передбачені й інші ви-
падки розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу без згоди 
відповідного виборного органу первинної профорга-
нізації (профспілкового представника).

Чи можуть перевести праців-
ника на іншу роботу без його 
згоди, і якщо так, то в яких ви-
падках і на який термін? 

Відповідно до статті 33 КЗпПУ 
тимчасове переведення пра-
цівника на іншу роботу, не 
обумовлену трудовим дого-

вором, допускається лише за його 
згодою.

Власник або уповноважений ним ор-
ган має право перевести працівника 
строком до 1 місяця на іншу роботу, 
не обумовлену трудовим договором, 
без його згоди, якщо вона не протипо-
казана працівникові за станом 
здоров’я, лише для відвернення або 
ліквідації наслідків стихійного лиха, 
епідемій, епізоотій, виробничих ава-
рій, а також інших обставин, які став-
лять або можуть поставити під загро-

зу життя чи нормальні життєві умови 
людей, з оплатою праці за виконану 
роботу, але не нижчою, ніж середній 
заробіток за попередньою роботою.
У випадках, зазначених у частині 2 
цієї статті, забороняється тимчасо-
ве переведення на іншу роботу ва-
гітних жінок, жінок, які мають ди-
тину-інваліда або дитину віком до 6 
років, а також осіб віком до 18 років 
без їхньої згоди.

ЗВІЛЬНЕННЯ 
БЕЗ ЗГОДИ 

ПРОФСПІЛКИ

ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ

РОЗІРВАННЯ ВІДНОСИН

УМОВИ ПРАЦІ

ЗА ПЕВНИХ УМОВ  

-

 ГОЛОВНА 
МЕТА АТЕСТАЦІЇ 

– РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНО-
СИН МІЖ ВЛАСНИКОМ АБО 

УПОВНОВАЖЕНИМ НИМ ОРГА-
НОМ І ПРАЦІВНИКАМИ В СФЕРІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА ЗДОРОВІ Й 
БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ, ПІЛЬ-
ГОВЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА 
РОБОТУ У НЕСПРИЯТЛИ-

ВИХ УМОВАХ.

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ: ДЛЯ КОГО І ЧОМУ
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ДОВІРЯЙТЕ СВОЄМУ БАЧЕННЮ 
І ПОЧИНАЙТЕ ДІЯТИ

Процес реформ потребує бага-
тьох років, є технічно склад-
ним і політично чутливим, має 
бути повністю відкритим для 

широкого загалу і проводитися за учас-
тю профспілок як представників люди-
ни праці. Тож хочу запропонувати вам 
розмову про позитивні практики перви-
нок. Відкривайте щось нове, звертайте-
ся до досвіду, запозиченого у колег. 
Можливо, саме в них і знайдете рішен-
ня, що стануть вам у пригоді.

ОХОРОНА ПРАЦІ
На профспілковому календарі – кі-

нець квітня. За доброю традицією, до 
Всесвітнього дня охорони праці щоріч-
но під егідою обласних організацій 
профспілок працівників хімічних та на-
фтохімічних галузей промисловості й 
машинобудування та металообробки 
України відбувається міжгалузевий се-
мінар-навчання з питань охорони праці 
для представників промислових під-
приємств означених сфер діяльності.

Під час семінару представники 
служб охорони праці використову-
ють інтерактивні медіа-засоби, 
слайди, матеріали журналу «Охоро-
на праці», власний досвід.

У зв’язку з уведенням в дію норма-
тивно-правового акта охорони праці 
0.00-1.73-14 України «Правила охорони 
праці та безпечної експлуатації техно-
логічних трубопроводів» на ПАТ «Укр-
татнафта» проведено масштабне на-
вчання з охорони праці за новими пра-
вилами. Управлінням Держпраці в Пол-
тавській області розроблено план захо-
дів з виконання вимог цих Правил на 
підприємстві. Одним з основних заходів 
якісного введення в дію Правил є своє-
часне навчання і перевірка знань усього 
персоналу (працівників і відповідаль-
них осіб), залучених до експлуатації 
технологічних трубопроводів як облад-
нання підвищеної небезпеки. Навчання 
пройшли біля 3 тис. працівників підпри-
ємства, а з безпечного виконання газо-
небезпечних робіт 1-ї групи – 2200 осіб.

З метою посилення громадського 
контролю за проведенням атестації ро-
бочих місць за умовами праці та забез-
печення виконання Комплексних захо-
дів з поліпшення стану безпеки на під-
приємствах галузі діють громадські 
інспектори, представники профспілки 
з питань охорони праці. Вони пройшли 
перевірку знань комісіями з охорони 
праці, що діють на підприємствах. 
Крім того, окремі працівники пройшли 
навчання з охорони праці в навчальних 
закладах міста та мають посвідчення.

Чим більше громадських інспекто-
рів на місцях, тим більше працівників 
можливо убезпечити від нещасних ви-
падків на виробництві.

Коли поряд авторитетна людина, ін-
спектор, член профспілки, то корисна по-
рада у виробничому процесі завжди буде 
доречною, навіть зауваження допоможе 
уникнути неприємностей. У сучасних 
умовах актуальним і вирішальним ета-
пом взаємодії влади, роботодавців і 
профспілок є співпраця сторін соціаль-
ного діалогу через територіальну і місь-
ку угоди, а також участь профспілок у 
заходах щодо формування регіональних 
і міських програм поліпшення стану без-
пеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища, заходів з охорони праці. Кіль-
кість охоплених навчанням з питань охо-
рони праці зростає, що вказує на важли-
вість і необхідність цієї справи.

Показовою є практика співпраці со-
ціальних партнерів на ПАТ «Укртат-
нафта», де керівництво компанії веде 
соціально відповідальний бізнес, умо-
вам праці та побуту працівників приді-
ляє неослабну увагу, утримує розгалу-
жену соціальну сферу. Керівництво і 
профком підприємства тримають на 
постійному контролі охорону й умови 
праці, побут нафтопереробників.

Однією з форм зв’язку між працівника-
ми та адміністрацією, інформування ко-
лективу про справи на підприємстві з од-
ного боку й потреби працівників – з іншо-
го, стали постійні зустрічі профактиву і 
керівництва товариства. А їхнім резуль-
татом – конкретне і оперативне реагуван-
ня на пропозиції працівників, висловлені 
профспілковими лідерами підрозділів.

І таких прикладів позитивних прак-
тик безліч. Головне – бачити наступ-
ний крок, щоб отримати кращі резуль-
тати в майбутньому.

За вікном – травень. І нові виклики, 
і нові можливості.

ОЗДОРОВЛЕННЯ І 
ВІДПОЧИНОК

Починається робота з організації і 
проведення літньої оздоровчої кампа-
нії – 2017. Облдержадміністрація, 
міськ виконком, роботодавці і проф-
спілка наполегливо працюють, аби 
створити належні умови для змістовно-
го відпочинку дітей, оволодіння ними 
знаннями про здоровий спосіб життя, 
зміцнення здоров’я, формування осо-
бистої культури.

Сьогодні дорогою ціною держава 
відстоює свою незалежність і бажання 
мати демократичні цінності, жити в 
єдиній європейській сім’ї. І нині саме 
час для зміни концептуальних засад і 
технологій оздоровлення і відпочинку 
наших дітей. Перебування в дитячому 
оздоровчому таборі повинно мати не 
тільки оздоровчий характер, а й соці-
ально-педагогічну спрямованість, щоб 
допомогти дитині усвідомити цінності 
нового часу, зрозуміти нові виміри, за-
класти засади національно-патріотич-
ного виховання. І вже сьогодні дитячі 
оздоровчі заклади покликані стати тим 
сприятливим соціально-виховним се-
редовищем, в якому дитина здатна 
успішно засвоїти суспільно і особис-
тісно цінну модель патріотично спря-
мованої поведінки.

Для впровадження відповідних ін-
новаційних технологій, належного 
науково-методичного супроводу оздо-

ровчо-виховного процесу ми запросили 
найкращих представників освітянської 
ниви. Нині в дитячому оздоровчому та-
борі «Сонячний» працюватиме молода 
команда лідерів-наставників, щоб як-
найкраще виховати громадянина-патрі-
ота, щоб кожна дитина усвідомлювано 
могла говорити: «Я – українець (чи укра-
їнка), і я цим пишаюсь!»

Завдяки зусиллям соціальних парт-
нерів ми маємо Територіальну угоду, і 
вже другий рік в нашій області діє «Об-
ласна програма оздоровлення і відпо-
чинку дітей». Частина вартості путівки 
відшкодовується за рахунок обласного 
і міського бюджетів, 1777 грн на кожну 
дитину. Це суттєва допомога сім’ї, що 
виховує дітей, адже вартість путівки до 
дитячого табору сягає більше 5 тис. грн.

Справ у профспілок багато, і шлях 
не завжди може бути легким.

Ольга КУРІНЬКО,
учасниця третьої групи  

дансько-українського проекту

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

СПРИЙ-
МАЙТЕ НЕВДАЧІ 

ЯК НОВИЙ ДОСВІД І 
МОЖЛИВОСТІ, ДОСЛУ-

ХАЙТЕСЯ ДО ПОРАД КОЛЕГ. 
СВЯТКУЙТЕ, КОЛИ ДОСЯГА-

ЄТЕ УСПІХІВ, І СМІЛИВО 
РУХАЙТЕСЯ ВПЕРЕД, 

ПРАГНУЧИ БІЛЬ-
ШОГО!

-
-

-
-

Профспілки послідовно виступають за 
проведення структурних реформ в еко-

номіці та позитивно сприйняли прове-
дення децентралізації державної вла-
ди на користь місцевого самовряду-
вання. Торуючи шлях демократії, ми ви-

значаємо власне місце і роль у суспіль-
ному розвитку країни.

Після дворічного навчання в рамках дан-
сько-українського проекту «Посилення 
внеску профспілок у забезпечення гідної 
праці, захисту прав працівників та демокра-
тизацію в Україні» вперше спробував свої 
сили в ролі тренера, провівши наприкінці 
квітня триденний навчальний семінар-тре-
нінг для профактиву Української професій-
ної спілки працівників річкового транспор-
ту. Як для них, так і для мене це стало мож-
ливістю примножити знання, професіона-
лізм та спробою модернізації профспілок.

Працювати тренером було незвично, але цікаво. 
Під час семінару зробив для себе кілька висно-
вків і відразу їх упровадив, а саме: важливо 
вміти зацікавити слухачів інформацією, ком-

понуючи лекції з роботою в групах та демонстрацією 
відеоматеріалів, уникаючи тим самим одноманітнос-
ті та докучливості.
Вдалося використати знання, отримані під час на-
вчальних семінарів, у яких сам брав участь. Тож учас-
никам тренінгу було запропоновано наступні теми: 
про роботу Данської профспілки 3F; мотивація проф-
спілкового членства; основи публічних виступів; пси-
хологічні аспекти ведення переговорів. Вони заціка-
вили моїх слухачів, жваво обговорювалися в групах 
під час практичних занять і дискусій. Особливу увагу 
та інтерес викликала тема «Мотивація профспілково-
го членства».
Отже, перша ґрунтовна спроба мого тренерства вия-
вилася вдалою, оскільки наприкінці навчання учас-
ники дали йому високу оцінку, визначили подальші 
дії та напрями роботи, а також висловили побажання 
щодо майбутніх тем семінарів та періодичності їх 
проведення.

Віталій БАБИЧ,
учасник третьої групи  

дансько-українського проекту

СПРОБА 
МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПРОФСПІЛОК

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

-

-

БАЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЗМІН  
У ПРОФСПІЛКАХ:
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14 КУЛЬТУРА
ЕКСКУРСІЯ

ВИХОВАННЮ 
МОЛОДІ – 

ПРІОРИТЕТНА 
УВАГА 

ПРОФСПІЛКИ

Нещодавно 49 студентів Ужгородського 
торговельно-економічного коледжу 
КНТЕУ за часткового фінансування За-
карпатського обкому профспілки праців-
ників торгівлі, громадського харчування 
та послуг здійснили екскурсію до столи-
ці нашої держави – міста-героя Києва.

У весняному вбранні Київ – непереверше-
ний. З розповідей кваліфікованого екскур-
совода закарпатські студенти отримали 
багато цікавої, раніше невідомої їм інфор-

мації, ознайомилися з історичними пам’ятками 
минулого та сучасного міста на Дніпрі. Вони по-
бували біля пам’ятників засновникам Києва, Го-
лодомору, в музеї Великої Вітчизняної війни, 
біля Десятинної церкви, у Володимирському і 
Михайлівському соборах, Києво-Печерській лав-
рі. Студенти відвідали також Алею Героїв Небес-
ної сотні, побували біля будівель Верховної Ради 
України та Адміністрації Президента України.
Враження від побаченого у всіх надзвичайні. 
Наші студенти сповнені гордістю за свою столи-
цю, замислюються про роль кожного в збережен-
ні нашої держави.

Наталія ПОПКА,
голова студентського профкому 

Ужгородського торговельно-економічного  
коледжу КНТЕУ,  

Закарпатська обл.

«ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ»

У залі тиша, в душі наростає 
тривожно-радісне очіку-
вання, і всі разом з актора-
ми переживають, сміють-

ся й плачуть, люблять та суму-
ють. А на сцені народний артист 
України Олександр Морозов, за-
служена артистка України Надія 
Цибульська, народна артистка 
України Алла Шкондіна та інші 
не менш фахові актори.

Це був дивовижний вечір зу-
стрічі з театром, влаштований 
для своїх спілчан президією ра-
йонного комітету Профспілки 
працівників освіти і науки Укра-
їни, яка дбає про всебічний роз-

виток особистості кожного спіл-
чанина, задоволення його духов-
них потреб.

Голова Камінь-Каширського 
райкому профспілки працівни-
ків освіти і науки Людмила Кузь-
мич подякувала артистам за ці-
кавий і корисний відпочинок. А 
до присутніх колег Людмила 
Олександрівна звернулася із за-
певненням, що й надалі у полі 
зору профспілки перебуватимуть 
людина праці та її інтереси.

Прес-центр Федерації 
профспілок Волинської 

області

ТЕАТРАЛЬНИЙ ВЕЧІР

Дивовижний вечір у компанії народних та заслужених артистів України провели не-
щодавно працівники освіти Камінь-Каширського району Волинської області. Для них 
на районній сцені у Будинку культури відбулася вистава Львівського академічного 
обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича «Перерваний політ».
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ëåííÿ

ç äåðåâà
é çåìë³

Íåäóãà
îðãàíà
ñëóõó

Ï³øî-
õ³äíèé

...

²ðèíà 
ç óêð.
åñò-
ðàäè

Ãîëîâ-
íèé
óá³ð
ïàïè

Ñõ³äíèé
ïë³ä, íà
ÿáëóêî
ñõîæèé

«Äîñòàò-
íÿ» äëÿ
ïîÿâè

ïîëóì'ÿ

Ãóñàð-
ñüêèé

àòðèáóò
ï³âíÿ

Çîâñ³ì
çåëåíèé
áîºöü
(æàðã.)

Ïàðà-
ìåòð

ñòâîëà
ãàðìàòè

Ïðîñ-
ò³ð,

òåðè-
òîð³ÿ

Ùî ñïî-
ð³äíþº

ëàìïî÷êó
ç ñîíöåì?

Ñèëà
àâòî-

ðèòåòó,
åôåêò

Ðîçëîã³
ê³í-

ö³âêè
äåðåâ

Ó êèòàé-
öÿ þàíü,
 ó ÿïîí-
öÿ – ?..

Êèäàº
íà-

ñ³ííÿ
ó ´ðóíò

Âóçüêèé,
ò³ñíèé
îòâ³ð 
ó ìóð³

Îä³ññåé
íà ðèì-
ñüêèé
ëàä

Ñòî-
ë³òòÿ,
åïîõà,
äîáà

Õ³ì³÷íà
îçíàêà

ïðèáóòòÿ
÷îðòà

Ïîõè-
ëà ïî-
âåðõíÿ

…-Ôå –
ì³ñòî ó
ÑØÀ é

Àðãåíòèí³

Ïî-íàøî-
ìó ñâÿùå-
íèê, à ïî-
ãðåöüêè?

Óðî-
÷èñòå
÷àñòó-
âàííÿ

Õîëîä-
íà ç îâî-
÷³â çà-
êóñêà

×è íå
íàéäàâ-

í³øå
õì³ëüíå

Äðóêî-
âàíà

ïåð³î-
äèêà

²ñòèííî
êàíàä-
ñüêå

äåðåâî

Àêòîð
...

×àïë³í

Áàãà-
òèé,

ïèøíèé
áëèñê

Íàñòàâ-
íèê

Ìàóãë³

Îêóëÿðè,
ùî ëèø
íà íîñ³
ñèäÿòü

Â³ä ë³êà-
ðÿ ïà-
ö³ºíòó

êîëþ÷êà

Æàáà
îòðóéíà
òà áîñ

ÿíè÷àð³â

Ñåñòðà
ãîâ³ðêè
òà ðîç-
ìîâè

Ðÿäêè 
íà ñòî-
ð³íêàõ
ãàçåòè

Çàãëè-
áèíêà

ï³ä
ïëå÷åì

3

2

1

1

2

3

-

-

СКАНВОРД
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«ЗАКАРПАТТЯ» 
ПРОПОНУЄ І 

СПОРТ,  
І ЗДОРОВ’Я 

Розташована в м. Берегове 
спортивна база ТзОВ «Закар-
паття ЛТД», яку очолює зна-
ний у краї спортивний фахі-
вець Микола Тимчак, добре 
відома далеко за межами об-
ласті. Вона завжди була й ли-
шається одним з найкращих 
місць підготовки та реабілі-
тації спортсменів.  

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

Спортивний комплекс 
бази дає змогу займа-
тися і проводити тут 
змагання з греко-рим-

ської боротьби, художньої гім-
настики, фрістайлу, футболу, 
волейболу, гандболу, інших ви-
дів спорту. Добре відомо і про 
плавальний басейн «Закарпат-
тя» з термальною водою, збудо-
ваний ще півстоліття тому, 
плавання в якому допомагає лі-
кувати хвороби опорно-рухово-
го апарату, інші захворювання.

Невипадково м. Берегове ба-
гаторазово було місцем прове-
дення престижних турнірів з 
різних видів спорту. Зазначи-
мо, що в проведенні спортивно-
масової роботи й підготовці 
спортивного резерву краю ак-
тивно допомагає обласна орга-
нізація ВФСТ «Колос» АПК 
України.

Про роботу бази її керівник 
Микола Тимчак розповів на зу-
стрічі з головою Закарпатської 
облпрофради Володимиром 
Фленьком. Як голова обласної 

Федерації волейболу Володи-
мир Фленько цікавився пер-
спективами розвитку цього 
виду спорту. За словами Мико-
ли Тимчака, цьогоріч на базі 
будуть обладнані майданчики 
для пляжного волейболу, що 
дозволить проводити тут зма-
гання з популярного в Закар-
патті виду спорту. 

Фото автора

НА ЧАСІ
26–30 квітня в м. Дніпро проходили змагання Кубка 
України пам’яті Юлії Рябчинської. На старт вийшли 
357 спортсменів, серед яких 175 юніорів. Крім того, 
137 юних веслувальників стартували в першому ета-
пі відбору на Європейський юнацький олімпійський 
фестиваль, що відбудеться в рамках Кубка (2001–
2002 р. н.).

Валерій МАРЦЕНЮК, 

спеціально для «ПВ»
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 СВІТОЛІНА 
ПІДКОРЮЄ 
ВЕРШИНИ 
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ХМЕЛЬНИЧАНИН 
ВИБОРОВ 

ДВІ МЕДАЛІ В 
ДНІПРІ

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

Еліна Світоліна тріумфувала на 
турнірі WTA серії Мастерс у Римі 
та піднялася на шосту сходинку в 
рейтингу WTA.
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

ВИСТАВКА 
«МОДЕРНІСТИ ОДЕСИ» 

Андрій ТКАЧУК


