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В Україні готують до 
впровадження національ-
ну лінію допомоги для 
людей, які лишились на 
самоті із своїми пробле-
мами – переживають осо-
бисту кризу або думають 
про самогубство.

Про це йшлося на нараді 
«Гарячі лінії кризової 
допомоги: досвід, акту-
альність та можливос-

ті», ініційованій Міністерством 
охорони здоров’я України та 
Уповноваженим Президента з 
питань реабілітації учасників 
АТО Вадимом Свириденком, 
куди було запрошено представ-
ників діючих гарячих ліній, аби 
спільно проаналізувати досвід 
та визначити головні критерії 
для моделі функціонування на-
ціональної лінії кризової допо-
моги в Україні.

Як взірець успішної органі-
зації подібного сервісу учасни-
кам представили досвід австра-
лійської телефонної «Лінії жит-
тя» (Lifeline Australia). «Австра-
лійська «Лінія життя» була 
створена ще в 1963 році, і сьогод-
ні обслуговує близько 1 млн 
дзвінків на рік. Це понад 2,6 тис. 
звернень до сервісу на день», – 
пояснив виконавчий директор 
Фонду досліджень Lifeline 
Australia Алан Вудворд, який 

погодився поділитись досвідом 
з українськими колегами. За 
його словами, на гарячу лінію 
звертаються люди з проблема-
ми в родині або особистих сто-
сунках, із залежностями, ті, в 
кого виникає бажання вчинити 
самогубство, є проблеми з робо-
тою або фінансами.

На австралійській «Лінії 
життя» працюють 3 тис. волон-
терів, які перед тим, як безпосе-
редньо приступити до роботи, 
проходять 200-годинний тре-
нінг. Ще 300 працівників отри-
мують оплату за свою роботу, 
оскільки відповідають на дзвін-
ки у пізні години або у вихідні.

За інформацією урядового 
порталу, ідеєю перейнялися 15 
організацій з України, які нада-
ють послуги постраждалим піс-
ля психотравмуючих подій або 
людям в кризовому стані. Усі 
вони організатори як державно-
го, так і недержавного телефон-
ного консультування в Україні. 
Їхні ресурси отримують 15–35 
дзвінків на день, які обслугову-
ють від одного до чотирьох опе-
раторів на зміні. «Навчені волон-
тери готові вислухати, надати 
підтримку і перенаправити, за 
необхідності, до фахового закла-
ду або спеціаліста, незалежно 
від віку, статі, етнічного похо-
дження, релігії чи сексуальної 
орієнтації додзвонювача», – по-
яснив спеціаліст МОЗ України з 
медичної психології та психоте-
рапії Андрій Карачевський.

Будь-хто по всій Україні, пере-
живаючи особисту кризу, мати-
ме можливість зв’язатися з «Лі-
нією життя». Національна теле-
фонна служба підтримки кризо-
вих станів буде конфіденційною, 
доступною 24/7 від наземної лі-
нії зв’язку, таксофону або мо-
більного телефону за єдиним ко-
ротким номером. Дзвінок для до-
дзвонювача має бути безкоштов-
ним. Технічне забезпечення пе-
реключатиме людину, яка теле-
фонує, на вільного оператора в 
будь-якому куточку України.

В Україні триває процес перепризначення субсидій 
на новий період.

Якщо у платіжці на опла-
ту комунальних послуг 
за травень не відображе-
но субсидію, хвилювати-

ся не варто, запевняють у Мініс-
терстві соціальної політики 
України. Скоріш за все, місцеве 
управління соціального захисту 
населення через велику кіль-
кість субсидіантів не встигло 
опрацювати інформацію: доходи 
громадян за новий період, склад 
зареєстрованих осіб, перелік 
житлово-комунальних послуг і 
тарифи в місті, яка необхідна 
для перепризначення субсидій 
на новий сезон. Субсидія 
обов’язково буде призначена за-
днім числом, а субсидіантам ре-
комендовано сплачувати 
обов’язковий платіж за травень 
у такому ж розмірі, як у квітні.
Для прикладу, якщо обов’язкова 
частка платежу, яку сім’я з двох 
осіб сплатила за електроенергію 
у квітні, становила 30 грн, то таку 
ж суму рекомендовано сплатити 
й за травень для того, щоб не до-
велося у червні сплачувати по-
двійний розмір обов’язкового 
платежу – за травень і червень.
Якщо раніше при розрахунку роз-
міру субсидії бралися до уваги 
доходи за минулий календарний 
рік – із січня до грудня минулого 
року, то з 1 травня 2017 року вони 

враховуються за останні чотири 
квартали, що передують місяцю, 
з якого призначається субсидія.
Тобто у травні – червні в процесі 
перепризначення українцям суб-
сидій на новий період 2017–2018 
років субсидіантам врахують до-
ходи не за весь 2016 рік, а за три 
квартали 2016-го й один квартал 
2017-го. Новим субсидіантам вра-
хують доходи за попередні чоти-
ри квартали з моменту оформ-
лення заяви і декларації.
Що це дає людям? У Мінсоцполі-
тики пояснюють, приміром, що 
громадянин весь минулий рік 
працював і отримував високу за-
робітну плату. У цьому році з тих 
чи інших об’єктивних причин 
звільнився з роботи і потребує до-
помоги в оплаті комуналки. Соці-
ально несправедливо брати до 
уваги його минулорічні доходи, 
коли він міг самотужки сплачу-
вати рахунки за тепло, електро-
енергію та воду. Тому Уряд іде 
назустріч таким людям, адапту-
ючи їх соціальний стан до дати 
призначення субсидії.
Інформацію про доходи грома-
дян органи соціального захисту 
населення самостійно отриму-
ють від фіскальної служби, через 
що часто виникають затримки у 
призначенні субсидій, поясню-
ють у відомстві.
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У це вірить більше половини закор-
донних відвідувачів Євробачення, 
які взяли участь у соціологічному 
опитуванні, що проводилося ком-

панією GfK Ukraine у період з 9 по 13 трав-
ня 2017 року. Дослідження «Якою побачи-
ли Україну гості Євробачення–2017?» було 
презентовано Інститутом світової політи-
ки в рамках Програми сприяння громад-
ській активності «Долучайся!».

Усього було опитано 1060 респондентів 
віком від 18 років, які не є громадянами 
України і приїхали сюди з нагоди проведен-
ня пісенного конкурсу, з них більше поло-
вини (майже 60%) представляли країни-
члени Євросоюзу. Утім, варто зазначити, 
що оцінки і вихідців з ЄС, і країн, які до ньо-
го не входять, були майже однаковими, і 
лише деякі відповіді несуттєво різнилися.

24% опитаних вказали, що Україна у 
них асоціювалася з війною перед тим, як 
вони приїхали на Євробачення. Чи зміни-
лася думка гостей після приїзду до Києва? 
Так, і суттєво: після відвідин «воєнна асо-
ціація» не пролунала взагалі. Іноземці на-
голосили (34%), що тепер головна асоціа-
ція з Україною – «гостинність, чудові по-
зитивні люди».

51% гостей зазначали, що Україна ціл-
ковито виправдала їхні очікування, а 47% 
наголосили, що вона навіть перевершила 
всі сподівання. Розчарованих виявилося 
вкрай мало – лише десятеро осіб, а це всьо-
го 1%. Абсолютна більшість опитаних – 
92% – визнали, що хотіли б знову поверну-
тися до України.

Неочікувано оптимістичними виявили-
ся закордонні візитери Євробачення щодо 
майбутнього членства України в Євросою-
зі. Так, 54% гостей вважають, що Україна 
стане членом ЄС уже в наступне 
п’ятиліття. Цікаво, що такої думки дотри-
муються однаковою мірою як представни-
ки самих країн ЄС (53%), так і тих, які туди 
не входять. П’ята частина опитаних (19%) 
вірять, що Україна ввійде до європейської 

сім’ї в наступну десятирічку. Варіант щодо 
20 років обрали не так багато опитаних – 
лише 6%. Не бачать Україну в ЄС лише 1%, 
водночас ще майже 20% не змогли визна-
читися з думкою.

Чому Україна заслуговує на членство в 
ЄС? 57% опитаних обрали географічний 
мотив: «Україна – це частина Європи». Ко-
жен четвертий респондент (26%) вважає, 
що ЄС мав би таким чином захистити 
Україну від нових зазіхань Росії. Кожен 
п’ятий опитаний дотримується думки, що 
немає жодних підстав давати перспективу 
членства одним і не давати іншим. Стіль-
ки ж назвали варіант: українці боролися за 
європейські цінності, а тому їх варто за-
охотити. Ще 15% переконані, що приєднан-
ня України до ЄС розширить зону стабіль-
ності на континенті.

Що стоїть на заваді членству України в 
ЄС? Очікуваний рекордсмен серед аргу-
ментів – корупція. 45% опитаних вважа-
ють, що спершу Україна мала би побороти 
це явище, 34% назвали війну України і Ро-
сії як головну перешкоду. Третина опита-
них (27%) зазначили, що країні слід здола-

ти олігархів. Кожен десятий опитаний га-
дає, що бідна Україна в ЄС стане важким 
тягарем для об’єднання. Стільки ж вважа-
ють, що українці ще мають довести свою 
відданість європейським цінностям.

Більшість опитаних позитивно оцінили 
безвізовий режим між Україною та ЄС (76%). 
Проти висловилися лише 2%, дещо більше 
опитаних сказали, що їм байдуже (15%).

Інститут світової політики також поці-
кавився у респондентів їхньою оцінкою 
конфлікту між Україною та Росією. Попри 
те, що російська влада намагається 
нав’язати іноземцям уявлення про кон-
флікт на Донбасі як суто внутрішній, гості 
Євробачення виявилися більш обізнаними. 
70% опитаних чітко визначили конфлікт 
як міждержавний – як війну між Росією та 
Україною. Лише 4% вважають конфлікт 
внутрішнім – громадянською війною. 5% 
гадають, що насправді відбувається війна 
Росії і Заходу. Важко було сформулювати 
свою думку 19% опитаним. Більшість рес-
пондентів переконані, що саме Росія несе 
найбільшу відповідальність за розпалю-
вання конфлікту з Україною – 66%.

-
-
-

У І кварталі 2017 року експорт товарів до країн 
Євросоюзу зріс майже на 25%, ЄС став найбіль-
шим торговельним партнером України.

Про це поінформувала віце-прем’єр-міністр з пи-
тань європейської та євроатлантичної інтеграції 
Іванна Климпуш-Цинцадзе 31 травня на засіданні 
Уряду, присвяченому виконанню Угоди про асоці-

ацію. Також серед основних досягнень у реалізації угоди 
Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила ухвалення євроін-
теграційних актів, зокрема щодо безпечності харчової 
продукції, охорони довкілля, енергетики, технічного регу-
лювання, ринкового нагляду, державних закупівель. Ска-
совано понад 12 тис. застарілих ГОСТів, приведено у від-
повідність з правом ЄС технічні регламенти. Ухвалено 
концепції державної політики з питань зміни клімату, за-
хисту прав споживачів, розвитку малого й середнього біз-
несу та закони про діяльність компаній і відкритість да-
них. Відбувається реформування сфери юстиції, зокрема 
системи правосуддя, де наразі завершується відкритий 
конкурс до нового Верховного Суду України. Завершують-
ся переговори щодо підписання Угоди про оцінку відпо-
відності та прийнятності промислових товарів (АСАА), 
яка відкриє європейські ринки для українських товарів з 
високою доданою вартістю, створить нові робочі місця та 
збільшить надходження до бюджету.
Разом з тим, Україна багато в чому відстає від графіка ви-
конання угоди. Торік Україна імплементувала лише 26 із 
130 актів права ЄС. За 3 роки завдання з наближення укра-
їнського законодавства до європейського повністю, відпо-
відно до графіка, не виконано в жодній із сфер. Зокрема, 
не виконуються зобов’язання у сфері транспорту. Україн-
ці продовжують і далі їздити в старих небезпечних 
«маршрутках». Окрім того, соціальні та трудові права гро-
мадян залишаються незахищеними на належному рівні, 
затягується процес ухвалення стандартів безпеки праці.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив 
на персональній відповідальності кожного міністра за ви-
конання Угоди про асоціацію. Для посилення контролю в 
цьому напрямі Урядом затверджено новий Порядок пла-
нування, моніторингу та оцінки реалізації виконання Уго-
ди – «Пульс Угоди».
Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, 
виступаючи на засіданні, поінформував урядовців про ро-
боту Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна – ЄС, яка представляє інтереси грома-
дянського суспільства в процесі виконання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, а також здійснює контроль з 
боку громадськості за її виконанням.
Григорій Осовий, який очолював УСПГС протягом мину-
лого року, зазначив, що на 4-му засіданні Платформи, що 
відбулося нещодавно у Брюсселі, учасниками було про-
аналізовано процес виконання Угоди про асоціацію та від-
значено певний прогрес у проведенні євроінтеграційних 
реформ в Україні. Представники громадянського суспіль-
ства України та ЄС закликали Уряд України продовжити 
євроінтеграційні процеси та затвердили спільну деклара-
цію, в якій сформульовано рекомендації для більш ефек-
тивного виконання угоди у сфері охорони довкілля, зони 
вільної торгівлі та дотримання свободи ЗМІ.
Також профспілковий лідер позитивно оцінив практику 
тісної співпраці Української сторони ПГС з віце-прем’єр-
міністром України з питань європейської і євроатлантич-
ної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, звернув увагу 
урядовців на важливість документів, що ухвалюються на 
засіданнях ПГС, та вніс пропозицію щодо запровадження 
практики ознайомлення з ними членів Уряду та урядових 
структур, щоб голос громадськості було почуто.

-

КОМЕНТАР

«ПУЛЬС УГОДИ» 
УКРАЇНА – ЄС

У найближчі 5 років Україна стане членом ЄС, проте корупція і війна з Росією – головні 
перешкоди на цьому шляху.

,,
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ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРОФСПІЛКОВИХ КАДРІВ – 
НАГАЛЬНА ПОТРЕБА 

ПРИВІТАННЯ

-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

Олексій РОМАНЮК,
голова ЦК Профспілки 

1 червня у Федерації профспі-
лок України відбулась робоча 
зустріч Голови ФПУ Григорія 
Осового з президентом Націо-
нальної академії державного 
управління при Президентові 
України Василем Куйбідою.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у 
зустрічі також взяли участь за-
ступники Голови ФПУ Володи-
мир Саєнко та Євген Драп’ятий, 

голова Профспілки працівників дер-
жавних установ України Юрій Піжук.

Василь Куйбіда розповів про діяль-
ність академії з підготовки фахівців 
державного управління та своє бачення 
співпраці з профспілками як правоза-
хисними організаціями, а також назвав 
можливі напрями навчання профспіл-
ковців, окреслив його тематику.

Григорій Осовий наголосив на над-
звичайній важливості підготовки та пе-
репідготовки профспілкових кадрів, 
адже коли в суспільстві відбуваються 
динамічні зміни, система рухається, 
профспілки також мають модернізувати 
свою діяльність.

«Ми як громадська організація має-
мо на належному рівні виконувати 
свою місію, і для цього потрібні кадри, 
– підкреслив профспілковий лідер. – 

Для кожного члена профспілки важли-
во отримати сучасні знання та ефектив-
но їх використати в своїй роботі».

Юрій Піжук акцентував увагу на від-
сутності належного досвіду фахівців, 
які приходять на посади державних 
управлінців, з чим, на жаль, останнім 
часом доводиться стикатися все часті-
ше. Тому голова Профспілки працівни-
ків державних установ України вніс 
пропозицію створити при НАДУ Центр 
соціального діалогу, на базі якого спіль-

но з викладачами академії підвищува-
ти кваліфікацію профспілкових та дер-
жавних кадрів, особливо тих, які впер-
ше призначені на посади, для реалізації 
ними завдань з проведення соціально-
економічних реформ та розбудови гро-
мадянського суспільства.

Задля поглиблення взаємодії між ФПУ 
і НАДУ запропоновано укласти Меморан-
дум про співробітництво. Документ пла-
нується розглянути на найближчому за-
сіданні Президії ФПУ в червні.

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

ВОЛОДИМИР САЄНКО: 
«ФПУ ЗАЦІКАВЛЕНА У 
ЗМІЦНЕННІ СПІВПРАЦІ 
З ПРАВОЗАХИСНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ»

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у зустрічі взяли участь заступник голови Профспілки працівників нафтової і 
газової промисловості України Сергій Українець та керівник Центру захисту трудових і профспілкових прав 
Людмила Литвиненко. 
Зазначалося, що у ФПУ та Національної асоціації адвокатів України – спільні цілі та напрями діяльності, головні з 

яких стосуються захисту прав людини, створення цивілізованих умов життя та праці громадян України, зокрема членів 
профспілок. «Правовий захист людини праці – пріоритет для профспілок, – наголосив Володимир Саєнко. – Тому Федера-
ція профспілок України зацікавлена у розширенні, розвитку та зміцненні співпраці з правозахисними організаціями, зо-
крема з такими, як Національна асоціація адвокатів України».
Володимир Саєнко також проінформував представника НААУ про багатогранну діяльність ФПУ та її членських організа-
цій щодо підвищення ефективності та якості соціально-економічного захисту працівників. Зокрема, йшлося про наполе-
гливу та плідну роботу фахівців ФПУ щодо вдосконалення проекту Трудового кодексу.
Сергій Вилков заявив, що ФПУ та Асоціація могли б підписати Меморандум про співпрацю. Це надасть нового імпульсу 
правозахисній діяльності як профспілкового руху, так і Асоціації. Зокрема, на його думку, така співпраця була б корисною 
і в сфері правового захисту працівників, і в ході роботи над проектом Трудового кодексу та його реалізації на практиці.

Актуальні питання соціально-економічного та правового захисту членів профспілок обговорювалися 1 черв-
ня під час робочої зустрічі заступника Голови Федерації профспілок України Володимира Саєнка з головою 
Комітету з безоплатної правової допомоги при Національній асоціації адвокатів України Сергієм Вилковим.

ПАРТНЕРСТВО
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Конкретний приклад реального 
профспілкового тиску на тих, від 
кого залежить благополуччя, 
прямо скажемо, виживання пра-
цюючої людини. 31 травня кіль-
ка сотень працівників держпід-
приємства «Південний машино-
будівний завод ім. Макарова» 
(відомий усім «Південмаш») про-
вели пікетування біля будівлі Мі-
ністерства юстиції, вимагаючи 
від департаменту державної ви-
конавчої служби Мін’юсту зняти 
арешт з рахунків підприємства. 

Як розповів голова профкому 
«Південмашу» Валерій Васи-
льєв, арешт рахунків триває 2 
місяці і загрожує зривом між-

народних контрактів «Південмашу» 
на випуск ракет-носіїв «Зеніт» для 
програм «Морський старт» і «Назем-
ний старт». При цьому працівники 
промислового гіганта 2 місяці не 
отримують зарплату. А це загрожує 
справжнім соціальним вибухом.

«Південмаш» виграв усі суди і до-
вів, що виконавча служба не мала пра-
ва заарештовувати розрахункові ра-
хунки, – зазначив Валерій Васильєв. – 
Коли 16 травня суд виніс остаточне рі-
шення на нашу користь, керівник де-
партаменту виконавчої служби Дми-
тро Поліщук відмовився його викону-
вати, не пояснюючи причини».

У чому ж причина? Департамент 
виконавчої служби Мін’юсту, в свою 
чергу, мотивує арешт усіх рахунків 
«Південмашу» необхідністю викона-
ти рішення суду про стягнення із за-
воду 400 млн грн заборгованості за 
електроенергію перед компанією 
ДТЕК, що утворилася протягом 2014–
2016 років.

Справа в тому, що заборгованість 
було погашено наприкінці 2016 року 
за рахунок бюджету, проте залишив-
ся борг за судовим збором у сумі 31,9 
млн грн. Цю суму департамент вико-
навчої служби вирішив стягнути з 
«Південмашу» і наклав арешт на ра-
хунки підприємства. Все це, звичай-
но, обурило профком, профспілкових 
активістів, працівників індустріаль-
ного гіганта.

Зрештою, безпосередньо Дмитро По-
ліщук вийшов до пікетувальників і за-
просив їхніх представників на перего-
вори, в ході яких було запропоновано 
різні варіанти вирішення проблеми.

Як поінформував Валерій Васи-
льєв, пікетування допомогло врегу-
лювати ситуацію, знайдено вихід у 
вигляді можливих рішень.

У будь-якому випадку, профспілкові 
активісти та представники трудового ко-
лективу «Південмашу» завдяки наполе-
гливості й цілеспрямованим активним 
діям здобули першу, нехай і невелику, 
але таку необхідну перемогу. Звичайно, 
вона носить локальний характер. Але, як 
то кажуть, перший крок – уже дорога.

Олексій ПЕТРУНЯ,
спеціально для «ПВ»

Фото автора

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПРОФСПІЛКОВИХ ДІЙ: 
«ПІВДЕНМАШ» ЗДОБУВ 

ПЕРШУ ПЕРЕМОГУ

СЕМІНАР-НАРАДА

Як повідомляє правова та технічна інспекція праці 
профспілок, відкрив семінар-нараду керівник де-
партаменту охорони праці ФПУ Юрій Андрієв-
ський, який поінформував учасників наради про 

сучасні виклики у сфері забезпечення охорони здоров’я та 
безпеки праці в Україні.
Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий повідомив, що 16 
травня 2017 року набула чинності постанова КМУ від 26 
квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 
Кодексу законів про працю України та статті 34 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», якою затверджено По-
рядок здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю. Однією з важливих новацій за-
значеного акта є ширше залучення представників проф-
спілок до здійснення такого контролю. Таким чином, за 
словами Євгена Драп’ятого, профспілковим органам усіх 
рівнів необхідно вжити заходів щодо посилення організа-
ції громадського контролю у первинних профспілкових 
організаціях, своєчасного інформування територіальних 
органів Держпраці про виявлені порушення та брати ак-
тивну участь у спільних перевірках.
Заступник Голови ФПУ також закликав колег активніше 
долучатись до формування програм розвитку та стратегій 
органів місцевого самоврядування, щоб у них обов’язково 
ввійшли розділи, присвячені питанням дотримання робо-
тодавцями трудового законодавства та законодавства про 
охорону праці, а також було передбачено конкретну 
участь профспілок у відповідному контролі.

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

Наприкінці травня своє 99-річчя відзначила тех-
нічна інспекція праці ФПУ, що стало приводом 
для проведення семінару-наради «Підсумки ро-
боти технічних інспекторів праці членських ор-
ганізацій ФПУ за 2016 рік. Сучасні виклики та 
пріоритетні завдання на 2017–2018 роки щодо 
захисту життя та здоров’я працівників».

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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-
-
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-
-
-

НАША БОРОТЬБА
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У заході взяв участь президент Союзу 
хіміків України Олексій Голубов.

З доповіддю «Про хід виконання 
рішень VI з’їзду Профспілки та здій-

снення заходів щодо виконання критичних 
зауважень і пропозицій, висловлених деле-
гатами з’їзду» виступив голова ЦР Профспіл-
ки Василь Мойсюк. Заслухавши й обговорив-
ши доповідь, учасники засідання прийняли 
постанову, в якій, зокрема, зазначається, що 
в умовах соціально-економічної нестабіль-
ності в країні ЦР Профспілки, обласні і пер-
винні профорганізації всіляко сприяли ви-
конанню галузевих угод, колективних дого-
ворів, спрямованих на збереження вітчизня-
ного виробництва, робочих місць, зростання 
заробітної плати і соціальних виплат, забез-
печення охорони праці і здоров’я. У 2016 році, 
порівняно з 2015-м, вдалося зупинити падін-
ня виробництва в галузях: у виробництві хі-
мічних речовин і хімічної продукції індекс 
промислової продукції становив 100,4%, у 
виробництві фармацевтичних препаратів об-
сяг виробленої продукції зріс на 3,9%. Серед-
ньомісячна заробітна плата у хімічній і на-
фтохімічній галузях за 2016 рік зросла на 
13,8% і склала 5676 грн, у фармацевтичній 
промисловості – на 28,9% і склала 10639 грн.

У липні 2016 року створено Департамент 
промислової політики у складі Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни та введено посаду заступника міністра 
з питань промислової політики. У жовтні 
2016 року при Уряді створено Національний 
комітет з промислового розвитку України, 
який очолив Прем’єр-міністр України.

Разом з тим, унаслідок непродуманих і 
недалекоглядних дій влади під час прове-
дення реформ у країні становище праців-
ників на підприємствах галузі залишаєть-
ся досить складним. Навіть стабільно пра-
цюючі підприємства останнім часом зазна-
ють значних збитків, зупиняються вироб-
ництва, тисячі робочих місць опинилися 
під загрозою скорочення. У хімічній і на-
фтопереробній галузях через неритмічну 
роботу виробництв, ліквідацію і закриття 
підприємств відтік кадрів набирає все 
більших масштабів. Так, лише за минулий 
рік припинили трудовий договір з підпри-
ємствами 8322 особи. Зменшується кіль-
кість членів профспілки.

З метою захисту вітчизняних виробників 
ЦР Профспілки зверталася з листами і зая-
вами до Президента, Прем’єр-міністра, Мін-
енергетики і МОЗ України, інших відомств 

і держустанов. Відбулися зустрічі голови 
ЦР профспілки з Прем’єр-міністром, віце-
прем’єр-міністром, міністрами галузевих 
міністерств і керівниками департаментів. 
Для вирішення питань роботи підприємств 
створювалися робочі групи та комісії. Є пев-
ні позитивні результати, хоча не все вдало-
ся остаточно вирішити.

Залишаються актуальними вимоги 
щодо забезпечення справедливого рефор-
мування оплати праці. Запроваджені Уря-
дом з 1 січня ц. р. законодавчі зміни в сис-
темі оплати праці, зокрема щодо структу-
ри мінімальної зарплати, спровокували 
виникнення проблеми їх практичного за-
стосування. Недостатньо уваги приділя-
ється розвитку трудового потенціалу, зо-
крема професійній підготовці, перепідго-
товці та підвищенню кваліфікації праців-
ників підприємств, оплаті праці. 

ЦР Профспілки доручила керівництву, 
головам первинних, обласних і Київської 
міської організацій профспілки продовжи-
ти роботу щодо виконання рішень VI з’їзду 
з урахуванням вимог сьогодення.

Олексій ПЕТРУНЯ,
спеціально для «ПВ»

Актуальні питання організаційного зміц-
нення профспілкових лав, підвищення 
ефективності захисту соціально-еконо-
мічних прав та інтересів трудящих обго-
ворили 30 травня учасники засідання 
Центральної ради Профспілки працівни-
ків хімічних та нафтохімічних галузей 
промисловості України.
ЗАСІДАННЯ

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – 
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ 

ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ФОРУМ

Як повідомляє Інфор-
маційний центр 
ПМГУ,часники зі-
брання проаналізу-

вали хід виконання критич-
них зауважень і пропозицій, 
які були висловлені делега-
тами VI з’їзду ПМГУ у трав-
ні 2015 року, розглянули 
концепцію навчання проф-
спілкових кадрів і активу 
профспілки, обговорили за-
ходи, проведені на підпри-
ємствах ГМК з нагоди Всес-
вітнього дня охорони праці, 
а також питання бухгалтер-
ського обліку в профспілці.
У своїй доповіді голова ЦК 
ПМГУ Сергій Комишев про-
аналізував складну еконо-
мічну ситуацію в гірничо-ме-
талургійному комплексі 
України, розповів про хід пе-
реговорного процесу щодо 
укладення Галузевої угоди, 
про боротьбу профспілки за 
відновлення Списків № 1 і № 
2. Також він повідомив про 
погіршення у сфері охорони 
праці на багатьох підприєм-
ствах, навів факти і цифри 
діяльності технічної і право-

вої інспекцій профспілки, 
наголосивши на необхіднос-
ті вдосконалення навчання 
профспілкових кадрів і акти-
ву, активізації інформацій-
ної роботи.
В обговоренні доповіді взяли 
участь профспілкові лідери 
первинних організацій ПМГУ 
на підприємствах галузі.
За результатами обговорення 
було прийнято постанову, а 
також затверджено план осно-
вних заходів ЦК Профспілки 
на II півріччя 2017 року.
Учасники пленуму прийня-
ли Відкрите звернення до 
влади і роботодавців гірни-
чо-металургійного комплек-
су України щодо критичної 
ситуації з рівнем життя тру-
дящих. (повний текст звер-
нення читайте на офіційно-
му сайті ФПУ – fpsu.org.ua)
Після завершення пленуму 
Сергій Комишев вручив гра-
моти та спеціальні призи пе-
реможцям конкурсу «Інфор-
мація. Знання. Дія», який ЦК 
профспілки проводить уже 
більше 15 років з метою роз-
витку інформаційної роботи.

30 травня у м. Дніпрі відбулися засідання прези-
дії та VII пленум Центрального комітету Проф-
спілки металургів і гірників України за участю 
Голови Федерації профспілок України Григорія 
Осового і голови Дніпропетровського обласно-
го об’єднання профспілок Віталія Дубіля.
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Зробивши висновки з роботи «попе-
редників», коаліція, Уряд та Прези-
дент намагаються обхідними ма-
неврами, підміною результатів та 

відвертою брехнею все ж таки запустити 
ринок землі. На це кинуто великі кошти, 
цілий штат аналітиків, психологів та екс-
пертів, які працюють над зміною суспіль-
ної думки. Запущена телевізійна реклама. 
Яскравий приклад такої фальсифікації – 
постанова щодо результатів парламент-
ських слухань з української моделі розви-
тку земельних відносин, висунута на голо-
сування минулого тижня.

Наприкінці минулого року аграрним Ко-
мітетом було проведено парламентські слу-
хання «Регулювання обігу земель сільсько-
господарського призначення: пошук укра-
їнської моделі». На них були присутні ке-
рівники фракцій, окремі депутати, пред-
ставники Уряду та міністерства, керівники 
великих та середніх аграрних підприємств, 
представники спілок та асоціацій, фермери, 
представники місцевого самоврядування, 
депутати місцевих рад з усієї України. За-
галом близько 400 осіб. Зала Верховної Ради 
була заповнена вщент! Розпочалися висту-
пи. І переважна більшість виступаючих, 
окрім поточних проблем, таких як рейдер-
ство, несправедливі судові рішення, які пе-
редають їхні врожаї на зберігання третім 
особам, неврегульованість земельних пи-
тань, збереження спеціального режиму опо-
даткування, державної підтримки малого 
фермерства… майже одноголосно ствер-
джували: в нинішніх умовах відкривати ри-
нок землі небезпечно і непотрібно. Тих 
представників Комітету та Уряду, котрі ви-
ступили з палкими закликами, що саме за-
раз потрібно розпочати продаж землі, не 
тільки спокійно не вислухали, а навіть 
освистали та вигуками з місць показали 
своє ставлення до цього. 

Після проведення слухань відбулося чер-
гове засідання Комітету, на якому «розбір 
польотів» призвів до «палкої дискусії», й од-
нозначного рішення затвердити не змогли.

Яким же було моє здивування, коли че-
рез півроку я побачив, що в проекті поста-
нови в першому пункті результативної час-
тини йдеться про те, що результатом слу-
хань є пропозиція до КМУ внести в парла-
мент законопроект про обіг земель!

Що це? Намагання хоч якимось чином 
виправдатися перед своїм керівництвом 
або остання спроба зберегти обличчя? Адже 
зрозуміло, що і слухання ці були проведені 
лише для того, аби, як то кажуть, підготува-
ти суспільну думку до «неминучих змін у 
земельному питанні». Ще раз повторюся: в 
залі на слуханнях було до 400 осіб. І напев-
не, жоден з присутніх не чув, що потрібно 
звернутися до КМУ з проханням терміново 
розробити законопроект про обіг земель. До 
речі, аби не бути голослівним, для тих, хто 
все ж таки зацікавиться цим, запропонував 
би подивитися на сайті Коміте-
ту стенограму цього захо-
ду. А для тих, хто не 
розуміє, в чому все 
ж таки справа, по-
ясню: як тільки 
Верховною Ра-
дою буде при-
йнято закон 
про обіг зе-
мель, мора-
торій буде 
автоматично 
скасовано!

Вважаю, 
що головним 
результатом цих 
слухань є розумін-
ня, що немає жодних 
стримуючих чинників 
для влади, аби зупинити її в 
досягненні поставленої мети. Результати 
будуть підмінятися та фальсифікуватися. 
Створюватимуться нові, більш лояльні асо-
ціації та спілки. Платні «експерти» на всіх 
телеканалах будуть пропагувати відкриття 
ринку сільськогосподарської землі, говоря-
чи про те, що багаті та розвинуті країни Єв-
ропи торгують землею, і лякатимуть при-
кладами країн, в яких такого ринку немає. 
Реклама лунатиме з усіх каналів телеба-
чення та радіо. 

Хоча головна інформація про країни, 
які дозволили в себе продавати та купу-
вати землю, старанно замовчується. Агра-
рії в цих країнах отримують від держави 
колосальну підтримку. Приміром, Поль-
ща підтримує малі та середні фермерські 
господарства в рамках розвитку сіль-
ських територій: за кожний гектар – 150 
євро, на озеленення – 71 євро за га, карто-
плі – 400 євро, хмелю – 480 євро, овочів – 

400 євро. Тваринництво також дотується: 
за кожну голову корови – 69 євро, вівці – 25 
євро, кози – 15 євро. Якщо ти молодий фер-
мер, держава сплачує тобі ще 100 євро за 
гектар додатково. Крім того, існує програ-
ма здешевлення вартості придбання трак-
торів і комбайнів до 80%. Не кажучи вже 
про кредитні ресурси! Кредит можна від-
давати до 25 років при відсотковій ставці 
3–5%! В країнах Європи уряди захищають 
себе від концентрації великих масивів 
землі в одних руках або в групи осіб, маю-
чи працююче антимонопольне законодав-

ство. Тож такі країни і мають 
розвинене фермерство: 

Польща – 2,5 млн фер-
мерських госпо-

дарств, Італія – 1,8 
млн, Іспанія – 1 

млн. А у нас 
о ф і ц і й н о  в 
сільському 
господарстві 
працюють 
скромні  52 
тис. сільгосп-
товаровироб-

ників, з них – 39 
т и с .  ф е р м е р -

с ь к и х  г о с п о -
дарств, і ця цифра 

щороку скорочується. 
І замість того, аби роз-

почати все ж таки підтримува-
ти фермерів – сприяти створенню сімейних 
фермерських господарств, надавати їм 
трудовий стаж та податкові канікули для 
розвитку, не знайшли нічого кращого, ніж 
запропонували продавати землю. Як це до-
поможе у розвитку малого фермерства, не-
відомо!

Сьогодні нам вдалося зупинити при-
йняття цієї постанови, але намагання яки-
мось чином підмінити думку українців 
триватимуть далі. Недарма людям заборо-
нили висловити її на всеукраїнському ре-
ферендумі! Як не допустити цього? Маємо 
об’єднатись у захисті української землі і 
майбутнього нашої держави. Адже країна, 
в якої відібрали найголовніший, стратегіч-
ний ресурс, автоматично стане територією 
без майбутнього.

Вадим ІВЧЕНКО,
народний депутат України

У той час, коли в країні найви-
щий рівень корупції, тінізації  
та рейдерства у земельних від-
носинах, а аграрна політика 
протягом багатьох років прово-
дилась на користь аграрних 
олігархічних кланів, а не селя-
нина, Уряд не залишає спроб 
усе ж таки протягнути через 
Верховну Раду законопроект, 
яким буде відкрито ринок землі 
сільськогосподарського при-
значення. Зрозуміло, що якби 
не спогади про те, що стало з 
попереднім президентом і вла-
дою, коли вони пішли проти 
волі українців, то вказівка МВФ 
була виконана значно швидше.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА

ЯК НЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ  
НА ТЕРИТОРІЮ БЕЗ МАЙБУТНЬОГО

АКТУАЛЬНО

Постанова «Про затвердження Порядку 
відшкодування витрат за надані послуги 
санаторно-курортним закладам за вибо-
ром потерпілих внаслідок нещасного ви-

падку на виробництві та професійного захворю-
вання» – документ принципово нового підходу до 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 
яким упроваджується принцип «гроші ходять за 
людиною».
Відтепер санаторно-курортне лікування буде здій-
снюватися шляхом відшкодування витрат за на-
дані послуги із санаторно-курортного лікування 
профільним санаторно-курортним закладам, роз-
ташованим у населених пунктах, на території 
яких органи державної влади України здійснюють 
свої повноваження в повному обсязі, які мають лі-
цензію на провадження господарської діяльності 
з медичної практики, але виключно за вибором по-
терпілих внаслідок нещасного випадку на вироб-
ництві або професійного захворювання, які стали 
інвалідами. Відшкодування витрат за надані по-
слуги санаторно-курортним закладам здійснюєть-
ся в межах встановлених їх граничних розмірів.
Оскільки керівниками обласних управлінь вико-
навчої дирекції Фонду були надані пропозиції щодо 
корегування місцезнаходження відділень обласних 
управлінь виконавчої дирекції Фонду на місцях та 
території, які вони будуть обслуговувати, передба-
чено врегулювання питання щодо ефективного ви-
конання робочими органами Фонду завдань, перед-
бачених законодавством. Так, кількість робочих ор-
ганів Фонду на районному та міському рівні збіль-
шено на 188 одиниць без збільшення раніше затвер-
дженої чисельності працюючих. Також були зміне-
ні назви відділень у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». Загалом було внесено зміни в усіх регі-
онах, окрім Харківської області та м. Києва.
Також було прийнято рішення про переведення з 
1 серпня керівників виконавчих дирекцій фондів 
соціального страхування, що об’єднуються, до 
виконавчої дирекції Фонду соціального страху-
вання України.

Управління соціального страхування  
і пенсійного забезпечення  

апарату ФПУ

24 травня відбу-
лося позачерго-
ве засідання 
правління Фон-
ду соціального 
страхування 
України, на яко-
му розглядали-
ся і були при-
йняті рішення 

про затвердження Порядку відшкодуван-
ня витрат за надані послуги санаторно-ку-
рортними закладами за вибором потерпі-
лих унаслідок нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, 
внесення змін до постанови правління від 
8 лютого 2017 року № 13 «Про затвер-
дження граничної чисельності працівників 
Фонду соціального страхування України, 
структури органів Фонду та створення ро-
бочих органів», кадрові питання та ін.

 
НЕЗВАЖАЮЧИ 

НА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
КОРУПЦІЇ, ТІНІЗАЦІЇ ТА 

РЕЙДЕРСТВА У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІД-
НОСИНАХ, НЕЗАДОВІЛЬНУ АГРАР-
НУ ПОЛІТИКУ, УРЯД НЕ ЗАЛИШАЄ 
СПРОБ УСЕ Ж ТАКИ ПРОТЯГНУТИ 
ЧЕРЕЗ ВЕРХОВНУ РАДУ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ, ЯКИМ БУДЕ ВІДКРИТО 

РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ.
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Наприкінці минулого року 
український Уряд ухвалив 
10 постанов, які мають кар-
динально змінити систему 

охорони здоров’я в країні. Серед 
прийнятих документів є Концепція 
реформи фінансування системи 
охорони здоров’я України. Саме 
вона закладає основу нової моделі 
державного солідарного медичного 
страхування. Її розробники переко-
нують, що українська модель вра-
ховує кращі сучасні практики, зо-
крема британську систему медич-
ного страхування.

ЗА ПОДАТКИ – 
ГАРАНТОВАНИЙ ПАКЕТ 

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

За словами Уляни Супрун, Уряд 
планує оплачувати лише якісно на-
дані медичні послуги. Гроші спрямо-
вуватимуться безпосередньо до того 
медичного закладу, в якому пацієнт 
реально отримав допомогу. При цьо-
му чиновники пропонують, аби стра-
хові виплати за лікування окремої 
людини не були прив’язані до розмі-
ру її індивідуальних внесків, а ме-
дичні послуги надавалися рівноцін-
но для всіх.

Для цього розробляється гаранто-
ваний пакет медичної допомоги. До 
пакета входитиме первинна допомо-
га, яку надає дільничний лікар паці-
єнтам із застудами, отруєннями або 
проблемами з кров’яним тиском. Та-
кож у цей пакет включена екстрена 
медична допомога у випадку критич-
них станів, отримання поранень та 
нещасних випадків. Окрім цього, 
сюди входитимуть основні види ам-
булаторних послуг за направленням 
первинного лікаря, основні види ста-

ціонарної допомоги за направлен-
ням лікаря, основні ліки, внесені до 
затвердженого переліку.

Вартість послуг за офіційно при-
йнятим у державі переліком хвороб 
та вартість ліків, необхідних, аби ці 
послуги надавати, будуть визначені 
державою. Гарантований пакет ме-
дичної допомоги щороку перегляда-
тиметься та публікуватиметься. На 
сьогодні перелік послуг, які входити-
муть до такого пакета, ще не визна-
чено. У Міністерстві охорони 
здоров’я (МОЗ) лише повідомили, що 
наразі  переглянули список 
обов’язкових ліків, які будуть безко-
штовно доступні у медзакладах 
України. З переліку, який містив 1200 
ліків, що закуповувалися для ліка-
рень, залишили лише 320 наймену-
вань, які, за словами Уляни Супрун, 
дійсно мають фармацевтичний 
ефект. 

Експерти вказують, що такий га-
рантований медпакет – це базово-мі-
німальний набір послуг і медикамен-
тів, оскільки право на його отриман-
ня матимуть усі без винятку, тобто 
понад 40 млн українців.

Медична реформа також пропо-
нує співоплату за надання медичних 
послуг. Це означає доплату за медич-
ні послуги, які не входитимуть до га-
рантованого державою пакета ме-
дичних послуг. У МОЗ запевняють, 
що співоплата послуг пацієнтами 
буде офіційною – до каси лікарні. 
Тобто пацієнт матиме змогу офіцій-
но оплатити всі послуги і ліки, що не 
входитимуть або входитимуть лише 
частково до гарантованого пакета 
кожного пацієнта.

Експерти наголошують, що по-
трібне чітке, за затвердженою мето-
дологією, визначення вартості по-

слуг. Причому, на їхню думку, у всіх 
державних медичних закладах ціни 
за послуги не повинні відрізнятись. 
Це спричинить конкуренцію між лі-
карнями за пацієнтів і, відповідно, 
підвищить якість обслуговування.

КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ Й 
ЕЛЕКТРОННІ РЕЄСТРИ
На центральному рівні також буде 

затверджено єдині клінічні протоко-
ли, що спираються на принципи до-
казової медицини, за якими працюва-
тиме нова система охорони здоров’я. 
За даними експертів, та частина про-
токолів, що необхідна для запуску ре-
форми первинної ланки медичної до-
помоги у 2017 році, вже затверджена. 
Щоб забезпечити їх дотримання на 
рівні громад, мають бути розроблені 
локальні протоколи, що уточнюють 
технічні деталі їх виконання на кож-
ній території з урахуванням особли-
востей інфраструктури.

Крім того, одночасно з впрова-
дженням нового принципу фінансу-
вання галузі Уряд планує електроні-
зувати галузь: створюється єдина 
електронна база обліку пацієнтів, ме-
дичних послуг і бюджетних відносин. 
З її допомогою планують вирішити і 
проблему «мертвих душ», фіктивно 
приписаних до лікарів і закладів.

Оцінити ефективність реформи до-
поможуть фінансовий аудит, моніто-
ринг того, скільки коштів і на які по-
слуги буде витрачено для пацієнтів, 
та як після нововведень зростатимуть 
доходи лікарів. «Ключові завдання на 
сьогодні, –зазначає Уляна Супрун, – 
це детально продумати цей механізм 
оцінки з чіткими індикаторами ефек-
тивності та запровадити єдину елек-
тронну систему, де здійснюватиметь-
ся облік усіх наданих послуг».

ШЛЯХИ ФІНАНСУВАННЯ

Розподіл бюджету охорони 
здоров’я, за задумом реформаторів, 
відбуватиметься на національному 
рівні і здійснюватиметься новим 
органом – Національною службою 
здоров’я. Вона також контролюва-
тиме якість наданого гарантовано-
го державою медичного пакета.

Медична реформа розрахована 
на 3 роки: у 2017 році відбувати-
муться зміни у первинній (амбула-
торній) ланці. Послуги, які надава-
тимуться, повністю входитимуть у 
гарантований пакет. З наступного 
року реформуватимуть вторинну 
ланку, на якій лікарі роблять типо-

ві операції та забезпечують стаціо-
нарне лікування. Саме тоді зміни 
торкнуться лікарень у районах і 
містах. А в 2019 році реформувати-
муть медичні заклади висококвалі-
фікованої медичної допомоги. На 
цих ланках держава лише частково 
покриватиме вартість медичних по-
слуг для пацієнта. Іншу частину 
має співфінансувати пацієнт.

На 2017 рік з державного бюдже-
ту вже виділено 7% (а це майже 59 
млрд грн) на медицину. Ці кошти 
будуть скеровані на забезпечення 
тих медичних закладів, де грома-
дяни можуть отримати необхідну 
медичну допомогу. Урядом не пе-
редбачається введення додатково-

В Україні стартувала реформа охорони здоров’я, яка вже через 3 роки 
має докорінно змінити існуючу систему. Нинішнє керівництво Міністер-
ства охорони здоров’я обіцяє реальні результати, причому вже найближ-
чим часом. У чому вони полягатимуть? Які небезпеки та неприємності 
приховує в собі оновлення галузі? «Профспілкові вісті» розбиралися, що 
пропонує Уряд, чи було враховано позицію профспілок, і що означає ре-
форма не лише для медичних працівників, а й кожного їхнього пацієнта. 

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, голова Комітету 
ВРУ з питань охорони здоров’я, 
народний депутат України: 

-
-
-

Олег МУСІЙ, заступник голови Комітету ВРУ з питань охорони 
здоров’я, голова підкомітету з питань забезпечення євроасоціації:

-

-

 

МЕДИЧНА РЕФОРМА 201
УКРАЇНЦІВ ЛІКУВАТИМУТЬ ПО-НОВ
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Уляна СУПРУН, виконувач обов’язків міністра охорони 
здоров’я України: 

-
-
-

-

Вікторія КОВАЛЬ, голова Профспілки 
працівників охорони здоров’я України: 

-
-
-

-

-
-

го обов’язкового податку на медичне страху-
вання, а також створення якихось фондів. 
Компенсація наданих послуг медичному за-
кладу та лікарю буде здійснюватись із бю-
джету країни. 

ЧИ ВАРТА ГРА СВІЧОК?
Модель, яку пропонує Міністерство охо-

рони здоров’я, передбачає, що спеціальне 
новостворене відомство – Національна 
служба здоров’я визначатиме розмір по-
криття первинної медичної допомоги. Од-
нак незрозуміло, куди спрямовуватимуться 
гроші – на рахунок лікаря чи установи? 
Якщо на рахунок установи, то, найімовірні-
ше, саме вона й розподілятиме отримані ко-
шти (на свій розсуд). Частину віддасть ліка-
рям за їхні кількісні показники, а решту ви-

тратить 
н а  у т р и -
мання апара-
ту, закупівлі, за-
робітну плату мо-
лодшому медичному пер-
соналу й немедичним працівникам. Якщо 
гроші безпосередньо підуть лікареві, то він 
сам розраховуватиметься за всіма вищезаз-
наченими напрямами. Однак якщо лікар 
веде прийом у поліклініці, скоріш за все, ке-
рівництво закладу впливатиме на розподіл 
коштів. Тобто фактично нічого нового.

Ще один момент. Ухвалена версія закону 
про автономізацію не зобов’язує медуста-
нови реорганізовуватися – за бажанням 
вони можуть залишитися на старій формі 
існування.

ЗВОРОТНИЙ БІК НОВАЦІЙ

На нещодавньому засіданні Національ-
ної тристоронньої соціально-економічної 
ради одне з основних питань стосувалося 
реформування системи охорони здоров’я. 
Привертаючи увагу сторін соціального діа-
логу до проблем медичної галузі, Профспіл-
ка працівників охорони здоров’я України 
зазначає, що незважаючи на задекларовану 
владою важливість здійснення системного 
та комплексного реформування охорони 
здоров’я, Кабінет Міністрів та Міністерство 
охорони здоров’я, на вимогу Міжнародного 
валютного фонду, проводять реформування 
галузі безсистемно, всупереч Конституції 
України та з грубими порушеннями законо-
давства та принципів соціального діалогу. 

Це призводить до її руйнації, а нової 
ефективної та продуктивної сис-

теми так і не створено. 
На переконання пред-
ставників галузевої 

профспілки, стан за-
безпечення медич-

ними послугами 
громадян України 
потребує карди-
нального покра-
щення, а всі рі-
шення з рефор-
мування систе-
ми, зокрема змі-
ни до законів, ма-

ють ухвалювати-
ся після широкого 

громадського обго-
ворення та з урахуван-

ням фахової оцінки ко-
рисності та важливості та-

ких рішень. 
Медики неодноразово наголо-

шували на існуванні системних кризових 
явищ у галузі, основною причиною яких є 
тривале та значне недофінансування меди-
цини (40–60% від потреби), що найближчим 
часом загрожує остаточним знищенням ві-
тчизняної бюджетної системи охорони 
здоров’я, яка є важливою складовою націо-
нальної безпеки.

Профспілковці констатують, що голо-
вним при кожній спробі реформування га-
лузі залишається скорочення реального фі-
нансування охорони здоров’я, що супрово-
джується оптимізацією мережі та штатів 

охорони здоров’я, скороченням персоналу, 
інтенсифікацією праці, розширенням кола 
функціональних обов’язків медичних пра-
цівників без відповідної оплати праці, ска-
суванням соціальних пільг і гарантій, 
пов’язаних з професійною діяльністю.

Не сприяє мотивації та відновленню пре-
стижу медичної професії і реформа оплати 
праці, яка через цьогорічний дефіцит коштів 
фонду оплати праці майже в 3,9 млрд грн при-
звела до масштабної «зрівнялівки» в галузі.

Голова Профспілки працівників охорони 
здоров’я України Вікторія Коваль констатує, 
що нинішня реформа галузі відбувається на 
прямо протилежних засадах. З порушенням 
процедури проведення консультацій (щодо 
проектів нормативно-правових актів, які сто-
суються конституційних прав, свобод та 
обов’язків громадян) Кабміном України 16 бе-
резня  та 5 квітня 2017 року розглянуто та схва-
лено для подання до Верховної Ради України 
низку законопроектів, зокрема «Про державні 
фінансові гарантії надання медичних послуг 
та лікарських засобів», «Про внесення змін до 
статей 3, 8 та 351  Основ законодавства України 
про охорону здоров’я», «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо видатків 
на первинну медичну допомогу» та «Про до-
даткові державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських засобів осо-
бам, які захищають незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України в анти-
терористичній операції та забезпечують її 
проведення». Дані документи були прийняті 
з порушенням положень п. 1.19 Генеральної 
угоди та п. 7.1.1 чинної Галузевої угоди між 
МОЗ України та Профспілкою на 2007–2017 
роки, оскільки не були попередньо погоджені 
ані Спільним представницьким органом 
профспілок на національному рівні, ані Проф-
спілкою.

Наразі ніхто не заперечує, що медична 
реформа в Україні потрібна. До розробки 
стратегії реформування охорони здоров’я 
мають долучитися органи законодавчої та 
виконавчої влади, медична спільнота та 
представники громадськості. За словами 
фахівців, усі новації потрібно відпрацюва-
ти в пілотних проектах. Окрім того, на за-
конодавчому рівні мають бути прописані 
положення про незалежні експертизи, на-
прями діяльності лікарів, медичних уста-
нов, страхових медичних організацій.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

7%,  
АБО МАЙЖЕ  
59 МЛРД ГРН, 

ВИДІЛЕНО ЦЬОГОРІЧ 
НА МЕДИЦИНУ 

З ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ.

По 210 грн    
БУДЕ ВИДІЛЕНО НА 
ОДНОГО ПАЦІЄНТА 

В 2017 РОЦІ. І ЦЯ 
СУМА НАДАЛІ 

ЗБІЛЬШУВАТИМЕТЬСЯ.

35 тис. грн  
НА МІСЯЦЬ 

СЕРЕДНЬОГО ДОХОДУ, 
ЗА ПІДРАХУНКАМИ 

МОЗ, БУДЕ ОТРИМУВАТИ 
ЛІКАР, ЩО ОБСЛУГОВУЄ 

2 ТИС. ПАЦІЄНТІВ.

7.  
ВОМУ?

 
ДВИГУНОМ 

МЕДИЧНИХ РЕФОРМ 
У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ Є 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ – ЇХ УПРОВАДЖЕНО В 

МЕДИЧНЕ ДІЛОВОДСТВО, ДІЯЛЬ-
НІСТЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. ОДНАК 
АНІ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ВИПУСКУ 
ПРОГРАМНОГО МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗ-

ПЕЧЕННЯ, АНІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТАКО-
ГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ 

В УКРАЇНІ НАЙБЛИЖЧИМ 
ЧАСОМ НЕ ПЕРЕДБА-

ЧАЄТЬСЯ.
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Під таким гаслом відбулася 
звітно-виборна конференція 
профспілкової організації Чер-
нівецької дирекції ПАТ «Укрпо-
шта». Співпраця профспілки та 
адміністрації в непростих су-
часних соціально-економічних 
умовах була спрямована на ор-
ганізаційне збереження колек-
тиву та фінансово-економічне 
зміцнення, покращення якості 
роботи, умов праці, створення 
позитивного морально-психо-
логічного клімату.

Протягом останніх років викону-
ються основні планові показники 
економічного розвитку. Так, за 
2016 рік план чистих доходів ви-

конано на 104,4% та на 115% порівняно з 
2015-м. План І кварталу цього року пере-
виконано, порівняно з аналогічним пері-
одом попереднього року – на 117,5%.

Звітуючи, голова комітету Валентина 
Кордяк наголосила, що одним з пріоритет-
них завдань залишається підвищення за-
робітної плати, виплата її в повному обсязі 
та в установлені терміни. Фінансові показ-
ники підприємства дали змогу сформувати 
середньомісячну зарплату штатного пра-
цівника за роками, з темпом росту за 
п’ятиліття у 173,7%, що складає 2693 грн в 
поточному році проти 1550,9 грн у 2012-му.

Відповідно до колективного договору, 
для стимулювання працівників запрова-
джено систему преміювання та заохочення 
за виконання особливо важливих робіт, ко-
місійні винагороди за надання окремих ви-
дів послуг, різноманітні надбавки та до-
плати, заохочення до ювілеїв та свят.

На конференції було проаналізовано ро-
боту із створення належних умов праці та 
умов для задоволення духовних інтересів 
працівників, розвитку їх соціально-культур-
них і духовних потреб, належного мораль-
но-психологічного клімату в колективі.

Делегати конференції, позитивно оці-
нивши роботу комітету профспілки, ви-
словлювали стурбованість високим рівнем 
плинності кадрів, низькою заробітною пла-
тою, яка не відповідає життєвим потребам 
у нинішній складний час реформування 

суспільства, децентралізації влади. Склад-
ною проблемою є оздоровлення людей. 
Якщо раніше за рахунок коштів Фонду соц-
страхування санаторним лікуванням було 
охоплено близько 30 працівників дирекції, 
то за останні 3 роки – жодного. Також фонд 
припинив частково компенсувати витрати 
на придбання дитячих путівок у літні табо-
ри відпочинку, а їх вартість з кожним ро-

ком зростає. Тому в таборах відпочинку 
можуть оздоровитися все менше дітей. Ні 
батьки, ні профспілка не в змозі через фі-
нансову скруту повністю задовольнити ма-
теріальні потреби на дитяче оздоровлення 
та оздоровлення спілчан.

Голова об’єднаної профспілки працівни-
ків УДППЗ «Укрпошта» Микола Стародуб 
акцентував увагу на необхідності побудо-
ви нових підходів до клієнтського сервісу, 
дбати про збереження та примноження 
кількості клієнтів поштового зв’язку, бо 
від ставлення до своїх клієнтів залежить 
успішність і популярність пошти. Задово-
лений відвідувач не просто повернеться, 
щоб знову залишити гроші в системі по-
шти, він розповість про неї іншим, або на-
віть сам приведе нових клієнтів.

Сьогодні необхідні зміни на кожній 
ділянці, пошук нових, нестандартних 
підходів, наголосив директор Черні-
вецької дирекції ПАТ «Укрпошта» Ярос-
лав Цюпак. «Зміни слід розпочинати із 
себе. Стандарти обслуговування – це 
критерії, необхідні для забезпечення ре-
зультативності системи управління 
якістю. Під стандартами обслуговуван-

ня необхідно розуміти сукупність про-
цедур і щоденних операцій, які викону-
ють співробітники для максимального 
задоволення клієнтів і підвищення до-
ходів підприємства. Нерентабельні від-
ділення може врятувати тільки активна 
роздрібна торгівля. Повсюдно мають 
бути відкриті базові поштові відділення 
за принципом створення територіаль-
них громад. Децентралізація – це нор-
мальний процес, і пошта має йти в ногу 
з часом», – зазначив він.

Конференція переобрала на новий 
термін головою комітету профспілки по-
штовиків Буковини Валентину Кордяк.

Прес-служба обласної дирекції 
ПАТ «Укрпошта»

19 травня Запорізька облпрофрада провела 
семінар для профактиву Оріхівського райо-
ну, в якому взяли участь 124 представники 
галузевих профспілок.

У рамках Угоди про співпрацю між облпрофрадою 
та відділенням НСПП в Миколаївській області було 
проведено 37-ме заняття Громадського універси-
тету правових знань на тему «Основні вимоги орга-
нізації роботи із зверненнями громадян». 

ЗАПОРІЖЖЯ 

 МИКОЛАЇВЩИНА

Керівник апарату районної державної адміністра-
ції Світлана Мандрич відкрила семінар і зазна-
чила, що проведення подібних заходів уже стало 
доброю традицією в районі, представила допові-

дачів та побажала плідної праці.
Вів семінар голова координаційної ради району, голова 
районної організації профспілки працівників АПК Воло-
димир Грицаєнко.
Заступник голови Запорізької облпрофради Ігор Скорохо-
дов у своєму виступі зупинився на напрямах роботи проф-
спілок у сфері охорони праці, організації роботи комісії з 
охорони праці підприємств, організацій та установ, атес-
тації робочих місць.
Начальник відділу з питань соціально-економічного за-
хисту трудящих облпрофради Тамара Белескова висвітли-
ла питання щодо захисту прав трудящих, змін у законо-
давстві, значення колдоговорів у житті профспілки.
Головний спеціаліст Оріхівської міжрайонної виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності Ольга Корчак розповіла про зміни 
в законодавстві про соціальне страхування.

Вл. інф. облпрофради

Засідання розпочалося вступним словом начальни-
ка відділення НСПП у Миколаївській області 
Оксани Євченко, яка зазначила, що майже кожна 
людина в своєму житті стикалася з проблемою 

звернень до органів державної влади, місцевого самовря-
дування, навіть до начальника ЖЕКу, для вирішення 
того чи іншого питання. Тому актуальність теми цього за-
няття не викликає сумнівів.
Заступник голови облпрофради Любов Онищенко зверну-
лася до профактиву з проханням висловити пропозиції до 
плану роботи Громадського університету на ІІ півріччя 
2017 року, запропонувати цікаві актуальні теми семінарів.
Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями грома-
дян апарату Миколаївської ОДА Оксана Костирко ознайо-
мила присутніх з історичними передумовами виникнен-
ня та становлення механізму звернення громадян, норма-
тивно-правовою базою, яка регулює дане питання, а також 
видами звернень громадян, строками їх розгляду, окремо 
зупинилася на депутатських зверненнях і запитах.
Учасники заняття отримали вичерпні відповіді на свої 
запитання, а також індивідуальні консультації. 

Відділ облпрофради із соціально-
економічних питань

НА СЛОБОЖАНЩИНІ ЗАРПЛАТА ЗРОСЛА НА 40%

За повідомленням директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА Юрія Шпараги, у І кварталі 2017 
року середня зарплата штатних працівників області скла-
ла 5554 грн і зросла на 38% порівняно з відповідним періо-

дом 2016 року. Найвищий рівень оплати праці у працівників сфер 
інформації та телекомунікацій (13,5 тис. грн), а також фінансової 
та страхової діяльності (8 тис. грн), найвищий темп зростання за-
фіксовано у галузі освіти – у січні – березні ц. р. він склав 158%.
У промисловому комплексі області, де зайнято понад 150 
тис. працівників, середньомісячна зарплата зросла на 30% і 
склала 5918 грн.
Особливу увагу на нараді було приділено підприємствам та ор-
ганізаціям сільського господарства. При тому, що в галузі 

один з найвищих темпів зростання зарплати, рівень оплати 
праці залишається значно нижчим, ніж в області загалом, і 
складає 4320 грн. «Це особливо актуально в літній період, коли 
наймають сезонних працівників, які здебільшого працюють 
нелегально, – зауважив Михайло Черняк. – Детінізація зарпла-
ти – надзвичайно важливе завдання для органів влади, адже це 
наповнення бюджету, виконання соціальних програм, надхо-
дження до Пенсійного фонду».
За результатами селекторної наради прийнято протокольне 
доручення.

Наталія ГРИЦЕНКО, 
завідувач відділу ОПХО

Заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Волков узяв участь у селек-
торній нараді під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Михайла Черняка з обго-
ворення питань рівня заробітної плати працівників області та легалізації трудових відносин.

ХАРКІВЩИНА

БУКОВИНА

-
-
-
-
-

-
,,

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ЛЮДИНА
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ХЛІБ І ВОДА
Відкрив фармацевтичне значення 

гіркої солі німецький хімік Йоган Ру-
дольф Глаубер – вихідець з простої ро-
дини, самоук. Чим тільки не займався 
гер Глаубер у молоді роки! Був дзер-
кальником, алхіміком, аптекарем, ко-
ролівським лікарем, аж поки у 1651 
році не заснував власну хімічну лабо-
раторію у Баварії. Якось учений важко 
захворів на шлунок і декілька днів не 
міг їсти. Йому порадили відвідати дже-
рело поблизу міста Нойштадта. Глау-
бер дослухався порад місцевих селян 
– захопив із собою великий кусень хлі-
ба і зробив з нього «горнятко». Він ви-
пив води, а «горнятком» закусив. Це 
був перший за багато днів обід. Почало-
ся одужання.

Цілюща вода так зацікавила хіміка, 
що він присвятив її вивченню цілу 
зиму. Отриману з неї речовину він на-
звав sal mirabilе – «чудодійна сіль». Піз-
ніше Глаубер синтезував речовину, яку 
назала «глауберовою сіллю».

КОРИСНА ІНВЕСТИЦІЯ
У середині ХІХ століття про власти-

вості моршинської води дізнався лікар 
С. Дзиковський. Він розповів про них 
своєму брату Альфреду, який мешкав 
у Львові. Альфред на той час придбав у 
львівського купця Боніфація Штіллера 
зброярську крамницю. І щоб віддячити 
продавцю, порадив Штіллеру купити 
село Моршин. Незабаром тут було за-
кладено один з кращих курортів Ав-
стро-Угорщини.

Чудесному джерелу під номером 
один Боніфацій Штіллер дав своє ім’я. 
Воно дійсне і в наш час. А друге відкри-
те джерело господар охрестив на честь 
своєї дружини Магдалени. 

Якщо розпочинається велика спра-
ва, обов’язково знайдуться скептики, 
котрі поставлять її під сумнів. Отже, С. 
Дзиковський був вимушений зробити 
доповідь про лікувальні властивості 
моршинської води на Бальнеологічній 
комісії у Кракові. Після прискіпливих 
перевірок медичне панство дало згоду 
на використання моршинської води. І 
у 1878 році було офіційно відкрито «За-
клад для лікування грудних захворю-
вань». Була створена система клімато- 
і водолікування, до якої входила ку-
пальня на 12 ванн, до яких з допомогою 
дерев’яного водогону діставалася дже-
рельна вода.

Попервах цілющу водичку викорис-
товували для ванн. Але справжня слава 

прийшла до курорту, коли моршинську 
ропу розпочали вживати внутрішньо, 
для лікування шлункових та інших 
хвороб. «До смаку» відпочивальникам 
прийшлася і лікувальна торф’яна грязь 
«боровина». Стараннями Б. Штіллера 
було започатковано торговельну ком-
панію. Воду та грязі почали продавати 
в європейські країни і навіть 
до Америки. У Львові 
моршинські лікуваль-
ні засоби – вода, сіль 
і брикетована «бо-
ровина», продава-
лися у респекта-
бельній старо-
винній аптеці 
«Під угорським 
левом». 

Боніфацій 
Штіллер піклував-
ся не тільки про ком-
форт, а й про дозвілля 
пацієнтів. Відпочивальни-
кам пропонувались екскурсійний 
омнібус, кегельбан, музичний кіоск. 
Щедрий підприємець опікувався не 
лише здоров’ям своїх заможних клієн-
тів. Він заповів своїм спадкоємцям що-
річно перераховувати значну суму для 
потреб шпиталів і шкіл для глухонімих 
та сліпих дітей. А також забезпечувати 
стипендії для старанних студентів.

Після раптової смерті Боніфація 
Штіллера у 1884 році до справи взялися 
його правонаступники – Товариство лі-
карів галицьких. У післявоєнні 20-ті 
роки курорт віддали в оренду акціо-
нерному товариству «Курорти поль-
ські». До Моршина повернулася ко-
лишня слава, адже він був єдиним вод-
ним курортом у Польщі. З розмахом 
будували чудові будинки, затишні віл-
ли та котеджі, впроваджували нові тех-
нології, було прокладено водогін і ка-
налізацію. У 1935 році за проектом 
польського архітектора М. Никодимо-
вича був збудований знаменитий 
«Мармуровий палац» – велична будів-
ля у вишуканому стилі модерн.

ВІДПОЧИНОК ІЗ 
АРОМАТОМ ЛАВАНДИ
У 2008 році було прийнято рішення 

об’єднати найкращі моршинські сана-
торії в один санаторно-курортний комп-
лекс «Моршинкурорт» – дочірнє підпри-
ємство ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 
Рік у рік об’єднання розвивається, під-
вищується якість обслуговування, осво-
юються новітні технології лікування.

Багатьох гостей Моршина, напевно, 
приваблює сучасна будівля з червони-
ми мансардами та затишними балко-

нами – санаторій «Лаванда». Хоча він і 
розташований на центральній вулиці 
міста, його оточують старовинні дере-
ва і веселкові квітники. Це наймолод-
ший санаторій «Моршинкурорту», 
отже, найбільш комфортабельний. Се-
миповерхова будівля спланована над-

звичайно зручно. Тут працюють 
кваліфіковані масажисти 

і тренери з лікуваль-
ної фізкультури та 

йоги, є кабінет 
голкорефлек-
сотерапії та 
процедурні 
кабінети. 
Ошатна 
їдальня поєд-
нана з житло-

вим корпусом 
переходом. Від-

відувачам пропо-
нується шведський 

стіл, усі страви готують-
ся з урахуванням дієт, що зо-

всім не погіршує їхній смак. І звичай-
но, всім забезпечена консультація лі-
каря-дієтолога. У холі житлового кор-
пусу облаштовано затишний лобі-бар 
з асортиментом соків і смаколиків для 
усієї родини.

Особливістю «Лаванди» є спеціалі-
зоване реабілітаційне відділення для 
лікування захворювань печінки, жов-
чного міхура і жовчовивідних шляхів.

З вікон санаторію відкривається чу-
довий краєвид на старовинний парк. 
Бювет мінеральних вод та бальнеоло-
гічна лікарня розташовані на відстані 
півкілометра, дорога пролягає крізь 
лісопаркову зону. Зовсім поруч із «Ла-
вандою» – лікувально-діагностичний 
центр і Палац культури. Неподалік – 
автостоянка. Якщо знадобиться, до ва-
ших послуг є аптека, пункт обміну ва-
лют. Навпроти санаторію розкинувся 
затінений парк, в якому є спортивний 
та дитячий майданчики. Найбільш ви-
багливим гостям курорту обов’язково 
сподобаються більярд, сауна, косме-
тичний салон. І звичайно, екскурсійне 
бюро – адже люди приїжджають до 
Моршина не тільки лікуватися. А ще й 
подорожувати!

У Моршині лікує навіть повітря. 
Надзвичайно м’який клімат дозволяє 
отримувати сеанси кліматотерапії з 
весни і до пізньої осені. Улітку спекот-
ні дні змінюються зливами, а осінь на-
томість довга, суха і тепла. 

Один з найкращих санаторіїв Мор-
шина чекає на вас у будь-яку пору!

Наталія МИХАЙЛОВА

У середні віки спроба  
використання моршин-
ських сольових шахт за-
ради видобутку харчової 
солі зазнала краху: гірка 
сіль не смакувала покуп-
цям. А на заваді успішного 
промислу став мірабіліт, 
тобто гірка сірчано-натрі-
єва сіль. Її виняткові ліку-
вальні властивості стали 
відомі пізніше. Чудодійна 
сіль має свою історію. 

КУРОРТ

У нараді взяли участь голови галузевих профоб’єднань, 
керівники оздоровчих закладів області та фахівці 
управління в справах сім`ї, молоді та спорту облдержад-
міністрації.

В області підготовлено до роботи 23 оздоровчі заклади. Запла-
новано використати близько 26 млн грн на оздоровлення дітей-
сиріт, з багатодітних сімей, переселенців з тимчасово окупова-
них територій.

Вл. інф. ФПО

Готові до прийому дітей заклади оздоровлення і відпо-
чинку Якимівського району, смт Кирилівка, – «Салют» 
(директор Євгенія Кузнєцова), «Смена» (директор Вла-
дислав Чеботарьов), «Лазурная радуга» (директор Ва-

лентина Маклякова), «Юность» (директор Олександр Ко-
черга), «Северянин» (директор Леонід Борисенко), «Чайка» 
(директор Тетяна Дудка).
У м. Приморськ працюватимуть дитячі оздоровчі заклади 
«Прометей» (директор Олена Куценко), «Юбилейный» (ди-
ректор Валентина Семененко), а табір ім. Ю. Гагаріна (ди-
ректор Олександр Чейлитко) святкуватиме 50-річчя з дня 
відкриття. Ювілейний сезон відбуватиметься у форматі 
міжнародного фестивалю дитячої творчості.
Кирилівська сільська та Приморська міська ради встанови-
ли пільги з податку на землю і на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, для дитячих оздоровчих закладів.
У м. Бердянську зазвичай якісно підготовлені дитячі оздо-
ровчі заклади «Красная гвоздика» (директор Тетяна Михай-
ленко), «Райский уголок» (директор Олена Бакай), «Криво-
різький гірник» (директор Леонід Старовойтов) та ін.
Загалом, станом на 29 травня в таборах Запорізької області 
на першу зміну вже закуплено близько 5 тис. путівок.

Вл. інф. ФПО

У Федерації профспілок Черкаської області відбу-
лася нарада з питань оздоровлення, відпочинку 
дітей і молоді Черкащини.

На виконання поста-
нови президії Запо-
різької обласної ради 
профспілок «Про ор-
ганізацію оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 
влітку 2017 року» фа-
хівцями облпрофради 
разом з технічними ін-
спекторами праці обл-
профради і галузевих 
профспілок з 22 по 27 
травня було перевіре-
но дитячі оздоровчі заклади та надано практичну 
допомогу з питань кадрового забезпечення, взає-
модії з органами місцевого самоврядування, при-
дбання інвентарю, наявності незначних недоліків, 
які терміново усунені.

НАРАДА   

ПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКИ    

ВІДПОЧИНУТЬ УСІ

ТАБОРИ РЕГІОНУ ГОТОВІ 
ПРИЙНЯТИ ДІТЕЙ

БОНІФАЦІЙ І МАГДАЛЕНА

 
У 2008 РОЦІ 

БУЛО ПРИЙНЯТО 
РІШЕННЯ ОБ’ЄДНАТИ 

НАЙКРАЩІ МОРШИНСЬКІ 
САНАТОРІЇ В ОДИН САНАТОР-

НО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС 
«МОРШИНКУРОРТ» –  

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
ПРАТ «УКРПРОФ-
ОЗДОРОВНИЦЯ».
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Відповідно до статті 116 Кодексу 
законів про працю України при 
звільненні працівника виплата 
всіх сум, що належать йому від 

підприємства, установи, організації, 
провадиться в день звільнення. Якщо 
працівник у день звільнення не працю-
вав, то зазначені суми мають бути ви-
плачені не пізніше наступного дня піс-
ля пред’явлення звільненим працівни-
ком вимоги про розрахунок. Про нара-
ховані суми, належні працівникові при 
звільненні, власник або уповноважений 
ним орган повинен письмово повідоми-
ти працівника перед виплатою зазначе-
них сум.

У разі спору про розмір сум, належ-
них працівникові при звільненні, влас-
ник або уповноважений ним орган у 
будь-якому випадку повинен в зазначе-
ний у цій статті строк виплатити не 
оспорювану ним суму.

Статтею 117 КЗпПУ передбачено, 
що в разі невиплати з вини власника 
або уповноваженого ним органу на-
лежних звільненому працівникові 
сум у строки, зазначені в статті 116 
КЗпПУ, за відсутності спору про їхній 
розмір підприємство, установа, органі-
зація повинні виплатити працівникові 
його середній заробіток за весь час за-
тримки по день фактичного розрахунку.

За наявності спору про розміри на-
лежних звільненому працівникові сум 
власник або уповноважений ним орган 
повинен сплатити зазначене в цій статті 

відшкодування в тому разі, коли спір ви-
рішено на користь працівника. Якщо 
спір вирішено на користь працівника 
частково, то розмір відшкодування за 

час затримки визначає орган, який ви-
носить рішення по суті спору.

Порушення вимог вищезазначених 
статей кваліфікуються за частиною пер-
шою статті 41 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (КУпАП).

Відповідно до статті 9 КУпАП про-
типравна дія чи бездіяльність робото-
давця, яка посягає на права громадян, 
надані їм Конституцією України, ви-
знається адміністративним правопо-
рушенням.

Згідно із статтею 14 КУпАП власник 
підлягає адміністративній відповідаль-
ності за адміністративні правопорушен-
ня, пов’язані з недодержанням установ-
лених правил у сфері охорони порядку 
управління, державного та громадсько-
го порядку, природи, здоров’я населення 
та інших правил, забезпечення виконан-
ня яких входить до його службових 
обов’язків.

Яка адміністративна відпо-
відальність роботодавця за 
затримку розрахунку при 
звільненні працівника?

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
РОБОТОДАВЦЯ  

ЗА ЗАТРИМКУ РОЗРАХУНКУ 

Кабінет Міністрів України прийняв поста-
нову, що остаточно скасувала обов’язкове 
працевлаштування студентів. Відповідне 
рішення було прийнято на засіданні Уряду 
31 травня 2017 року.

«Обов’язкове працевлаштування для 
решти студентів було скасовано ще 
минулого року, однак саме праце-
влаштування студентів-медиків за-

лишили у зв’язку з позицією профільних установ. 
Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися 
собою після випуску та реалізувати своє конститу-
ційне право на вільний вибір місця подальшої ро-
боти», – пояснила міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич.
Рішення було прийнято у зв’язку із змінами в зако-
нодавстві. Так, раніше Законом України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про вищу освіту» 
щодо працевлаштування випускників» було скасо-
вано норми щодо обов’язковості працевлаштуван-
ня випускників вищих навчальних закладів.
Раніше студенти, які навчалися за державним за-
мовленням, повинні були відпрацювати 3 роки на 
тому підприємстві, куди їх направив навчальний 
заклад за розподілом. У випадку, якщо випускник 
не мав бажання працювати, йому надавалося пра-
во відшкодувати гроші за навчання. Відпрацюван-
ня контролювалося фінансовою інспекцією.

Чи обов’язково укладати колективний 
договір на підприємстві, в установі чи 
організації?

Відповідно до чинного законодавства колектив-
ний договір має бути укладений між членами 
трудового колективу і керівником для врегу-
лювання трудових відносин.

Згідно із статтею 10 Кодексу Законів про працю 
України колективний договір укладається на основі 
чинного законодавства, прийнятих сторонами 
зобов’язань з метою регулювання виробничих, тру-
дових і соціально-економічних відносин і узгоджен-
ня інтересів трудящих, власників та уповноваже-
них ними органів.
Колдоговір укладається на підприємствах, в уста-
новах, організаціях, незалежно від форм власності і 
господарювання, які використовують найману пра-
цю і мають права юридичної особи.
Документ може укладатися в структурних підрозді-
лах підприємства, установи, організації в межах 
компетенції цих підрозділів.
Колективні договори підлягають повідомній реє-
страції місцевими органами виконавчої влади або 
органами місцевого самоврядування.

Як оплачується надурочна робота працівників  
у разі підсумованого робочого часу та за погодин-
ною, відрядною системами оплати праці?

У листі від 24.04.2017 № 1264/0/101-
17/282 Міністерство соціальної 
політики України роз’яснює, що 
оплата роботи в надурочний час 

відбувається таким чином:
– за погодинною системою оплати праці; 
– в подвійному розмірі годинної ставки;
– за відрядною системою оплати праці; 
– доплата у розмірі 100% тарифної 
ставки працівника відповідної квалі-
фікації, оплата праці якого здійсню-
ється за погодинною системою, – за всі 
відпрацьовані надурочні години;
– у разі підсумованого обліку робочого 
часу оплачуються як надурочні всі го-
дини, відпрацьовані понад встановле-

ний робочий час в обліковому періоді.
Режим підсумованого обліку робочо-
го часу може вводитись на безперерв-
но діючих підприємствах, в устано-
вах, організаціях, а також на окремих 
виробництвах, у цехах, дільницях, 
відділеннях і на деяких видах робіт, 
де за умовами виробництва (роботи) 
не може бути додержана встановлена 
для даної категорії працівників що-
денна або щотижнева тривалість ро-
бочого часу.
У випадку застосування підсумова-
ного обліку робочого часу розпоря-
док робочого дня і графіки змінності 
мають бути побудовані таким чином, 

щоб робочий час, який зобов’язані 
відпрацювати працівники за обліко-
вий період, встановлений у колектив-
ному договорі, відповідав установле-
ній законодавством нормі робочих 
годин, що припадає на цей період.
Годинна ставка для оплати надуроч-
ної роботи при обліковому періоді три-
валістю рік обчислюється шляхом ді-
лення окладу (місячної тарифної став-
ки), встановленого працівникові на 
момент нарахування зазначеної опла-
ти (у кінці року), на середньомісячне 
число годин за обліковий період (рік), 
яке має обчислюватися з урахуванням 
норми тривалості робочого часу за рік.

УРЯД ЗВІЛЬНИВ 
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
ВІД ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

ВІДПРАЦЮВАННЯ

КОЛЕКТИВНИЙ 
ДОГОВІР – РЕГУЛЯТОР 
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ОПЛАТА НАДУРОЧНОЇ 
РОБОТИ

ОФІЦІЙНО

ДОКУМЕНТ 

ПОКАРАННЯ

РОЗРАХУНОК  

 
ВІДПОВІДНО 
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ТЕНДЕНЦІЇ 
ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ
Профспілковий рух в Україні перебуває сьо-

годні на складному етапі становлення, пошуку 
свого місця у системі нових соціально-еконо-
мічних, політичних відносин. Трансформують-
ся традиційні профспілки і, разом з тим, ство-
рюються нові (вільні, альтернативні) професій-
ні об’єднання.

Неоднозначні, часом суперечливі тенденції 
розвитку профспілкового руху, складний про-
цес вироблення механізмів взаємодії профспі-
лок, держави та роботодавців у рамках соці-
ального партнерства потребують вивчення та 
широкого громадського обговорення.

Дансько-український проект, мета якого – 
гідні умови праці і життя на добре врегульова-
ному ринку праці, де стабільний профспілко-
вий рух робить свій внесок у демократичний 
розвиток України, мене, як учасника третьої 
групи, надихнув на впевненість у кращому 
майбутньому та зміцненні профспілок на на-
ціональному, регіональному та місцевому рів-
нях, забезпеченні їх участі у формуванні пріо-
ритетних напрямів регіонів і гармонізації за-
гальнодержавних та регіональних інтересів.

Незважаючи на відсутність єдності в проф-
спілковому русі, його роль в суспільному роз-
витку повинна зростати. Ріст безробіття, інфля-
ція та майнова диференціація викличуть заці-
кавленість широких мас трудівників України 
в збереженні та зміцненні профспілок. Проф-
спілки – єдина доступна організація, що займа-
ється повсякденними проблемами працівників.

Світовий досвід свідчить, що при певних со-
ціально-економічних умовах профспілковий 
рух може бути фактором, який викликає суттєві 
зміни у політичній та економічній ситуації в 
країні. Лише в комплексі таких чинників, як до-
бровільність, незалежність, демократичність, 
відкритість і прозорість, солідарність у захисті 
економічних інтересів найманих працівників, 
профспілки можуть функціонувати як інститу-
ти громадянського суспільства. Зазначені прин-
ципи є сутнісними, необхідними та 
взаємопов’язаними між собою. Відсутність 
будь-якого з них позбавляє організації найма-
них працівників права бути дійсними профспіл-
ками. Окрім того, ці принципи попереджують 
бюрократизацію, одержавлення та політизацію 
профспілок і, тим самим, сприяють їх діяльнос-
ті як інститутів громадянського суспільства.

Необхідно наголосити на необхідності виро-
блення чіткої концепції та парадигми захисної 
діяльності профспілок. Сутність і мета такої ді-
яльності визначається як дія, що прагне мінімі-
зувати негативний вплив ринкових чинників 
на зниження якості життя і праці найманих 
працівників. Зміст профспілкового захисту без-
посередньо визначається зонами утиску прав, 

свобод і інтересів найманих працівників з боку 
роботодавців. Навколо них формуються осно-
вні напрями захисної діяльності профспілок.

У сучасних умовах функціями профспілок 
є захисна і представницька. Причому осно-
вною функцією профспілок слід вважати за-
хисну, а представницька є допоміжною у за-
хисті прав найманих працівників, вона ство-
рює належні передумови для реалізації захис-
ної функції. Визнання захисної функції проф-
спілок головною, основною передбачає, що всі 
інші напрями їх діяльності повинні мати під-
порядкований характер і не суперечити їй.

До основних методів профспілкового захис-
ту належать колективно-договірна, страйкова, 
самоврядна та політико-правова діяльність 
профспілок. Профспілковий захист має забез-
печувати: в економічній сфері – розширюваль-
не відтворення робочої сили й економічну 
ефективність виробництва; у соціальній сфері 
– гідні умови життя та соціальну справедли-
вість; у духовно-культурній сфері – розвиток 
здібностей і творчих потенцій та формування 
громадянської активності й відповідальності.

Профспілки на сьогодні змогли утвердити-
ся в суспільстві як громадська організація, яка, 
насамперед, покликана захищати права та ін-
тереси найманих працівників і здатна викорис-
тати всі форми та методи діяльності, включа-
ючи політичну функцію. Зокрема, ефективною 
формою діяльності профспілок є лобіювання 
інтересів своїх членів в органах державної вла-
ди, насамперед у Верховній Раді України. Ак-
тивізація політичної діяльності профспілок у 
період незалежності України була сигналом, 
який засвідчив неможливість розв’язувати 
проблеми, що виникли в соціально-економіч-
ній системі країни, наявними засобами.

Профспілки через свою природу виконують 
функцію провідника соціально-економічних 
вимог у політичну систему. Вони діють як на 
локальному рівні (на рівні підприємства, міс-
цевості), так і в масштабах всієї країни. В 
останньому випадку профспілки, взаємодіючи 
з політичними партіями, стають політичним 
суб’єктом.

У політичному житті суспільства профспіл-
ки виступають як потужна група інтересів і 
одна з груп тиску, яка впливає на владу, але не 
прагне її завоювати. Втручаючись у сферу полі-
тики, профспілки неминуче стикаються з необ-
хідністю визначити свої взаємини із структура-
ми державної влади, політичними партіями, 
іншими громадськими організаціями та 
об’єднаннями і рухами. Від правильного їх вста-
новлення залежить не тільки виконання функ-
ціональних обов’язків профспілок, а й успіш-
ність формування та існування громадянського 
суспільства. Основними принципами та форма-
ми політичного співробітництва профспілок є: 
парламентські вибори, законодавча ініціатива, 
урядові консультації та переговори, трудове су-
дочинство, громадський контроль, лобізм тощо.

Можна виокремити три основні та найпо-
ширеніші форми політичної діяльності проф-
спілок України: їх участь у виборчих кампані-
ях, співпраця з політичними партіями та засто-
сування акцій протесту.

У виборчих кампаніях профспілки брали 
участь насамперед для того, щоб отримати 
доступ до законотворчого процесу і скерувати 
його у бік захисту інтересів трудівників. Вони 
користувалися наступними методами: вису-
вання кандидатів у депутати від профспілок, 
утворення власної партії та підтримка певної 
політичної партії. Це свого часу принесло 
певні результати: було створено профспілко-
ве представництво в парламенті, депутати, 
підтримані профспілками, розробили низку 
важливих законів, які регулювали окремі ас-
пекти у сфері трудових відносин, соціального 
захисту тощо.

Здатність профспілок ефективно здійсню-
вати свої функції, захищати не на словах, а на 
ділі трудові, соціально-економічні права та ін-
тереси працівників безпосередньо пов’язана із 
ступенем їх організованості та фінансовими 
можливостями.

У процесі вироблення стратегії політичної 
діяльності профспілковим організаціям вар-
то, насамперед, зберігати незалежність від 
органів влади та нейтральність щодо полі-
тичних партій. Така позиція, з нашої точки 
зору, дозволить їм об’єктивно та без уперед-
женості реалізувати власні ідеї та програми 
за допомогою політичних методів боротьби, 
що позитивно позначиться на ефективності 
їх діяльності в сфері захисту соціально-еко-
номічних прав робітників.

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ
Для того, щоб профспілки України більш 

ефективно захищали права людей найманої 
праці, їм необхідно:

– Постійно відслідковувати, щоб ринкові 
перетворення пов’язувалися з їх соціальними 
наслідками. Домагатися від Уряду, щоб соці-
альні проблеми вирішувалися не за залишко-
вим принципом і вузьковідомчими мізерни-
ми можливостями, а були складовою держав-
ної політики.

– Опанувати механізм соціального діало-
гу, стати дієвими та незалежними партнера-
ми щодо держави та роботодавців. Слід сер-
йозно посилити колдоговірну роботу, аби за-
безпечити укладення колективних договорів 
на кожному підприємстві, де є профспілкова 
організація, а де такого формування немає, 
безпосередньо працівники мають подбати 
про її створення для забезпечення передбаче-
ного законодавством захисту трудівників че-
рез двосторонні зобов’язання.

– Активно брати участь у виробленні, вдо-
сконаленні та реалізації соціально-орієнтова-
ного законодавства, що повинно стати визна-
чальним напрямком діяльності профспілок.

– Домагатися надання профспілкам права 
законодавчої ініціативи на рівні ФПУ і вне-
сти відповідні доповнення до ЗУ «Про профе-
сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
і до статті 93 Конституції України.

– Надання згоди профспілки – це 
обов’язкова умова для звільнення працівни-
ків – має дотримуватися у всіх випадках, не-
залежно від членства працівника у профспіл-
ці. Необхідно внести відповідні зміни до Ко-
дексу Законів про працю або передбачити в 
новому Трудовому кодексі України.

– З метою підвищення життєвого рівня 
громадян, профспілки повинні домагатися 
визначення розміру мінімальної заробітної 
плати на рівні прожиткового мінімуму в роз-
рахунку на працездатну особу, упорядкуван-
ня механізму проведення компенсації несво-
єчасно виплаченої заробітної плати, вста-
новлення оптимальної шкали оподаткуван-
ня доходів працівників залежно від розміру 
доходів.

– Внести зміни до законодавчої бази, які 
спростили б можливості для проведення 
страйків.

– Змінити організаційну структуру, не до-
пускати необґрунтованого дроблення проф-
спілкових організацій. У профспілковому 
русі саме на часі об’єднання на рівні великих 
профспілок, аж до міжнаціональних угрупо-
вань, здатних протистояти процесам еконо-
мічного реформування та глобалізації.

– Приділяти більше уваги роботі щодо по-
силення мотивації профспілкового членства. 
Потрібно використовувати комплекс заходів, 
щоб зробити профспілки привабливими для 
людей. Доцільно ввести інститут громад-
ської адвокатури в профспілках, на яку слід 
покласти функцію представництва інтересів 
членів профспілок у судах тощо.

– З метою подолання інформаційної закри-
тості профспілкового руху від широкої гро-
мадськості необхідні заходи щодо розширен-
ня інформування громадськості через пресу, 
радіо і телебачення, розвитку мережі влас-
них засобів інформації.

– Скоригувати пріоритети профспілок у 
процесі приватизації майна державних під-
приємств та наростання банкрутства. Слід на-
вчити членів профспілок, як колективно ко-
ристуватися своїми правами власника, впли-
вати на прийняття господарських і управлін-
ських рішень, на розподіл прибутку акціонер-
них товариств.

– Довести здатність профспілок ефективно 
здійснювати свої функції.

Бажаю всім успіхів у нелегкій та дуже 
важливій спільній праці задля майбутнього 
профспілок!

Ольга СОРОЧИНСЬКА,  
учасниця третьої групи дансько-

українського проекту 

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

Профспілки – важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи гро-
мадян у галузі трудових відносин. Ця роль профспілок набуває особливо важливого значення в 
умовах становлення демократії та ринкової економіки в нашій країні. Створення потужних впливо-
вих профспілок, здатних ефективно відстоювати інтереси працівників, є невід’ємним атрибутом 
цивілізованої держави. Такою державою прагне стати Україна.

ПОТУЖНІ ПРОФСПІЛКИ – 
 СИЛЬНА ДЕРЖАВА
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25-Й ПРОБІГ ПІД КАШТАНАМИ: 

ДОПОМАГАТИ – ВЕСЕЛО ТА ЛЕГКО!

ГК «Турист» вже другий рік поспіль бере участь у про-
бігу, згуртувавши 55 активних та спортивних учасників 
до своєї команди, не заради перемоги або ж розваги, а на-
самперед – задля допомоги маленьким пацієнтам з вро-
дженими вадами серця.

Учасники пробігу, яких загалом було понад 10 тис. (се-
ред яких понад 100 корпоративних команд), зібралися в 
центрі столиці й пробігли її вулицями заради того, щоб 
привернути увагу суспільства до проблем дитячої смерт-
ності в Україні, посилити позитивне ставлення людей до 
здорового способу життя, а також зібрати максимальну 
кількість коштів для Центру дитячої кардіології та кар-
діохірургії МОЗ України.

Спортивний дух колективу підтримали його керівни-
ки: заступник Голови Федерації профспілок України Во-
лодимир Саєнко, голова Правління ПрАТ «Укрпрофтур» 
Сергій Стрілець, директор ГК «Турист» Віталій Драган, 
директор ресторану ГК «Турист» Лариса Якимечко, а та-
кож голова Федерації профспілок Черкаської області Пе-
тро Шевченко.

Команда «Туристу» весело та легко подолала марш-
рут, що стартував на Михайлівській площі, далі – через 
Володимирський проїзд, Софіївську площу, вулиці Воло-
димирську, Богдана Хмельницького, Хрещатик, і, розвер-
нувшись на майдані Незалежності, пробігла в зворотно-
му напрямку, загалом 5 км.

Участь у «Пробігу під каштанами» вже стала доброю 
традицією для ГК «Турист». Впевнені, що наступного року 
до команди приєднається ще більше колег-учасників.

 
Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

СПОРТИВНО-БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

28 травня, у День Києва, колектив готельного 
комплексу «Турист» заради порятунку дитя-
чих сердець взяв участь у ювілейному, 25-му, 
«Пробігу під каштанами».

-

-
-
-

-

-
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ЕНЕРГЕТИКИ 
ЗАКАРПАТТЯ 

ВИЗНАЧИЛИ КРАЩИХ 

Ювілейна XXV обласна спар-
такіада енергетиків Закар-
паття відбулася на базі ві-
домчого пансіонату «Енерге-
тик». На старт змагань ви-
йшли понад 450 учасників у 
складі 15 команд. Претен-
денти на перемогу змагалися 
у 7 видах спорту – футболі, 
волейболі, настільному тені-
сі, кульовій стрільбі, шахах, 
гирьовому спорті та дартсі. 

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

На відкритті спартакіади 
учасників змагань віта-
ли заступник генераль-
ного директора – тех-

нічний директор, головний 
суддя змагань Олександр Бі-
лак та голова профкому ПрАТ 
«Закарпаттяобленерго» Воло-
димир Бокотей.

В усіх видах змагання про-
ходили напружено. У футболь-
ному турнірі перемогла коман-
да Мукачівського РЕМ, у во-
лейболі – Хустського РЕМ. У 
змаганнях із шахів кращими 
стали Віталія Слава (Міжгір-
ський РЕМ) та Василь Мешко 
(Ужгородський МРЕМ). Най-
влучнішими у кульовій стріль-
бі виявилися Ольга Серебряко-
ва (Ужгородський 
РЕМ) та Володи-
мир Назарчук 
(Мукачівський 
МРЕМ). У на-
стільному те-
нісі тріумфу-
вали Корне-
лія Талапко 
(Тячівський 
РЕМ) і Микола 
Фучко (апарат 
управління і ви-
робничих служб). У 

гирьовому спорті перемогу здо-
був Іван Черничко (Виноградів-
ський РЕМ), у дартсі – Віктор 
Гусинець (Мукачівський РЕМ).

За підсумками спартакіади 
у загальнокомандному заліку 
перше місце завоювала коман-
да Ужгородського РЕМ. На дру-
гому місці фінішували спортс-
мени Мукачівського РЕМ, на 
третьому – апарату управління 
і виробничих служб.

На  урочистому закритті 
спартакіади призери змагань 
отримали грамоти та цінні по-
дарунки організаторів.

Ювілейна спартакіада енер-
гетиків краю ще раз засвідчи-
ла, що адміністрація ПрАТ «За-
карпаттяобленерго» (генераль-

ний директор Віктор 
Петров) спільно з 

профспілковим 
комітетом (го-
лова Володи-
мир Бокотей) 
дбають про 
розвиток ма-
с о в о ї  ф і з -

к у л ь т у р и  і 
спорту, пропа-

ганду здорового 
способу життя в 

колективі. 

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

26–27 травня у м. Вінниці проходив чемпіонат України з 
марафону з веслування на байдарках і каное, присвя-
чений пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка. За-
галом за першість сперечалися 16 команд, у складі яких 
виступали близько сотні учасників чемпіонату.

Валерій МАРЦЕНЮК,

спеціально для «ПВ

І -
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 КАТЕРИНА 
КРИВА – 

СПОРТСМЕНКА 
ТРАВНЯ  

В УКРАЇНІ
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ЧЕРЕЗ ВІННИЦЮ  
У ПОРТУГАЛІЮ 
ВЕСЛУВАННЯ

Експертна рада Національного 
олімпійського комітету України 
визнала дворазову чемпіонку 
Європи з карате Катерину 
Криву найкращою 
спортсменкою країни.
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

«ТРІЙЦЯ У ФЕОФАНІЇ»

Андрій ТКАЧУК


