
№ 27  
(905) 
6.07.2017

2

,,

«ЧОРНИЙ ВІВТОРОК» ВІД PETYA

 ПРАЦІВНИКИ 
СЄВЄРО ДОНЕЦЬКОГО 
«АЗОТУ»
НАРЕШТІ ОТРИМАЛИ 
ЗАРПЛАТИ

4

16

УКРАЇНСЬКІ  
ТА СЛОВАЦЬКІ 
ПРОФСПІЛКИ 
ОСВІТЯН  
ПІДПИСАЛИ  
УГОДУ

ПЕНСІЙНА 
РЕФОРМА УРЯДУ
ПОТРЕБУЄ 
ДООПРАЦЮВАННЯ

6

76

5

 WWW.PSV.ORG.UAГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ЦІНИ 
БЕЗ 
РЕГУЛЮВАННЯ

АПСВТ: ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - 
ПІДГОТОВКА ПРОФСПІЛКОВОЇ 

ЗМІНИ

8 – 9

УГОДА

ЄВРАТОМ 
РАТИФІКУВАВ 
АСОЦІАЦІЮ 
УКРАЇНА-ЄС

ГРОШІ

32

КОСМІЧНА 
ВАРТІСТЬ  
НОВОГО ВРОЖАЮ

ДЕРЖАВА З 1 ЛИПНЯ ПРИПИНЯЄ РЕГУЛЮВАТИ ЦІНИ НА ОСНОВНІ 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ЧИМ ОБЕРНЕТЬСЯ ЦЯ ВІДМОВА   
ДЛЯ ВИРОБНИКІВ І СПОЖИВАЧІВ, З’ЯСОВУЮТЬ «ПВ».



2 ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 27
6 липня 2017ГОЛОВНЕ

Європейське співтова-

риство з атомної енер-

гії – Євратом – ратифі-

кувало Угоду про асо-

ціацію між Україною та Євро-

пейським Союзом. Міністр за-

кордонних справ назвав подію 

«ще одним приводом для гар-

ного настрою». Головним при-

водом для оптимізму міністр 

вважає надання безвізового ре-

жиму для українців. 

Президент Європейської 

ради Дональд Туск прогнозує, 

що за кілька тижнів буде завер-

шено роботу над Угодою про 

асоціацію між Україною та Єв-

ропейським Союзом, а Прези-

дент Петро Порошенко очікує 

її вступу в силу з 1 вересня. 

Процедура ратифікації, ствер-

джує Глава держави, буде по-

вністю завершена в липні по-

точного року. 

Глава Представництва Євро-

союзу в Україні Х’юг Мінгарел-

лі наголошує на важливості до-

кумента, оскільки він сприяти-

ме політиці асоціації та інте-

грації української економіки 

на європейському ринку. 

Наразі усі країни – члени ЄС 

ратифікували Угоду про асоці-

ацію. Нідерланди, котрі змуси-

ли хвилюватися за долю Угоди, 

врешті-решт, висловились по-

зитивно. 9 червня король краї-

ни підписав закон, ухвалений 

парламентом, про ратифікацію 

Угоди Україна – ЄС. 

Експерти вважають це пози-

тивним сигналом, адже без го-

лосу Нідерландів Угода не 

мала б юридичної сили, хоча 

фактично вона діє з 2014 року. 

Але консервативна Європа не 

дуже квапилась, тож підписан-

ня Угоди розтягнулося в часі на 

довгих 3 роки. Нагадаємо, що по-

літична частина була підписана 

тодішнім Прем’єром Арсенієм 

Яценюком у березні 2014 року, а 

економічна – Президентом Пе-

тром Порошенком у червні того 

ж року. Та повноправним доку-

мент можна вважати тільки 

тоді, коли позитивну відповідь 

дадуть усі 28 країн – членів ЄС.

Великі перешкоди, аби зава-

дити ратифікації документа, 

створювала Росія. 

«Здолали величезний спро-

тив, який Росія намагалася чи-

нити, щоб не дати можливості 

ратифікувати Угоду про асоці-

ацію з Євросоюзом», – підкрес-

лив Петро Порошенко. 

В експертному середовищі 

поки що немає одностайної 

оцінки того, що відбувається 

нині. Одні поділяють ейфорію 

влади, інші вважають, що кар-

динальних змін на краще 1 ве-

ресня не відбудеться. Хоча й не 

відкидають, що доволі стрімкий 

рух у західному напрямку мак-

симально наблизить Україну і 

до повноцінного членства в Єв-

росоюзі. Та це доволі оптиміс-

тичний сценарій. Бо поки що ми 

більше інтегруємось у Європу 

як суспільство, вкорінюємось в 

європейську соціальну й еконо-

мічну систему. Однак робимо це 

дуже маленькими кроками, вва-

жає політолог Руслан Бортник. 

«Сподіваюсь, що анонсуванням 

Асоціації наша влада не обме-

житься, а буде ставити перед со-

бою нові амбітні цілі – жити, як 

у Європі, в сенсі права, достат-

ку. І рухатися в бік членства в 

Європейському Союзі», – підсу-

мував експерт.

З моменту набрання чиннос-

ті Угоди розпочнеться відлік 

усіх термінів для зобов’язань 

обох сторін, які не підпадали під 

тимчасове застосування. Голо-

вне, що ЄС буде жорсткіше моні-

торити виконання Угоди. Адже 

з 1 вересня з’являться «юридич-

но зобов’язуючі» терміни вико-

нання угоди. Більше не можна 

буде виправдовувати прогалини 

реформ виключно тим, що Уго-

да не працює. «Критичних зау-

важень з боку ЄС щодо невико-

нання чи дотримання угоди по-

більшає. Це моральний та пси-

хологічний аспект – на чинну 

угоду можна посилатись жор-

сткіше, ніж на тимчасову», – 

вважає експерт Тарас Качка.

Утім, на думку багатьох, все 

це – зовсім не квиток на вступ 

до ЄС у найближчі два або три 

десятиліття, хоча українці пле-

кають надію, що їх приймуть 

туди швидше. 
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Напередодні Дня Конституції 

Україну атакував вірус на ім’я 

Petya.A. Його встигли охрестити 

просто Петром. Експерти вважа-

ють, що це наймасштабніша хакерська 

атака за всю історію країни, що заблоку-

вала роботу комп’ютерних систем.

Вірус вразив комп’ютери великих ком-

паній, банківських установ та держав-

них структур. Про атаку повідомили 

«Нова пошта», «Укренерго», «Київенер-

го», «Запоріжжяобленерго», «Дніпро-

енерго», аеропорт «Бориспіль», кілька 

редакцій великих медіахолдингів у Киє-

ві та Львові. Не працював сайт Кабінету 

Міністрів.

Пізніше повідомлення про кібератаки 

почали надходити з Італії, країн Цен-

тральної Європи, Ізраїлю.

Наразі державні установи, аеропорти та 

банки оговталися після масового ура-

ження вірусом. Консультації з провідни-

ми експертами у царині інформаційної 

безпеки дають привід замислитися, чи 

могла країна уникнути атаки. Та голо-

вне, що треба зробити, аби убезпечитися 

від кібернетичних загроз у майбутньо-

му? Глибокий аналіз ще попереду. Поки 

що висновок доволі невтішний: держава 

виявилась незахищеною і вразливою до 

подібних загроз. Відтак, саме ця обста-

вина має змусити владу і суспільство 

серйозно поставитись до кібератак. Цей 

виклик має стати поштовхом для безпе-

кових спеціалістів завчасно готувати 

кризові плани та комунікаційні схеми 

для подібних випадків. Адже ураження 

вірусом може призвести до справжнього 

лиха. Приміром, вимкнення електропос-

тачання лікарень загрожує життю паці-

єнтів, а збої в роботі диспетчерських 

служб аеропортів можуть спричинити 

масштабні аварії.

Кажуть, що до атаки неможливо підго-

туватись. Фахівці з таким твердженням 

погоджуються лише частково. Бо, на їх 

переконання, кібербезпека – не тільки 

протидія, а можливість стримати атаку 

й оперативно відновити роботу. Країна 

могла запровадити галузеві стандарти, 

які б допомогли організаціям швидко 

відновити роботу. Натомість, резюму-

ють аналітики, у вівторок 27 червня був 

справжній хаос і реальна паніка. 

Влада вважає, що вірус було запущено 

для того, аби дестабілізувати ситуацію в 

Україні. Антон Геращенко упевнений в 

російському походженні атаки. Фахівці 

з кібернетичної безпеки вважають, що 

зловмисника важко буде виявити, хоча 

не полишають спроби вирахувати «адре-

су Петра». Їм нині не до пошуків, провід-

ні спеціалісти зайняті стабілізацією си-

туації. Практично 100 великих компаній 

потребують фахової допомоги. 

Експерти з інформаційної безпеки спра-

ведливо нарікають: чому в Україні ніко-

ли не було відповідних навчань, і як реа-

гувати на атаки хакерів? Навіть центру 

обміну інформацією, на чому наполяга-

ли фахівці, досі не створено. Та найбіль-

ше нарікань до депутатів: чому в Украї-

ні досі не прийнято законопроект про ба-

зові засади кібернетичної безпеки? Вер-

ховна Рада повинна нарешті доопрацю-

вати відповідний законопроект, випра-

вити недоліки й ухвалити його, наголо-

шують експерти.

«ЧОРНИЙ ВІВТОРОК» 
ВІД ПЕТІ

ЄВРАТОМ 
ДАЄ ДОБРО

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Початок липня, прак-

тично розпал літа, а 

ціни на молоду кар-

топлю, капусту, ко-

ренеплоди вражають, набли-

жаючись до 20 грн за кіло 

овочів. Це в 5–6 разів дорож-

че, аніж торік. Капуста вза-

галі б’є рекорди. Порівняй-

мо вартість білокачанної з 

минулорічними показника-

ми. У липні 2016-го у столиці 

вона коштувала 2,55 грн за 

кілограм, а нині більше 19! 

Як правило, ранні овочі 

так званого «борщового на-

бору» стрімко дешевшають 

ще на початку літа, оскіль-

ки пропозиція зазвичай 

збільшується. Однак цього-

річ ціни на овочі знижува-

тись не поспішають, а деяка 

продукція додає в ціні чи не 

щотижня. 

Знов-таки, якщо порівню-

вати рівень цін на овочі з ми-

нулим роком, не побачимо 

різниці хіба що по ранніх бу-

ряку та моркві. У 2016 році 

вони коштували так само, як 

нині. Решта істотно подорож-

чали. Картопля, цибуля, ка-

пуста поступово переходять 

до розряду «делікатесів».

Аграрії пояснюють ціно-

вий колапс погодними умо-

вами, нарікаючи на травневі 

заморозки, що негативно 

вплинули на розвиток тепло-

любних рослин. До того ж, як 

мінімум на третину менше 

площ зайнято під овочі «бор-

щового набору».

Ще одна, проте не на-

стільки вагома причина, – 

запрацювала асоціація з ЄС, 

тож наші ранні овочі пішли 

на експорт, потягнувши за 

собою ціни на внутрішньо-

му ринку. 

Населення переймаєть-

ся, якими цінами «здиву-

ють» овочі ближче до осені, 

в період заготівлі на зиму. В 

Асоціації фермерів і при-

ватних землевласників да-

ють невтішні прогнози. 

«Борщовий набір», ствер-

джують її фахівці, цієї осені 

підскочить у ціні як міні-

мум на 70%. Про максимум 

намагаються не говорити.

Аналітик Української 

аграрної конфедерації Дми-

тро Дейна радить не робити із 

цього трагедії. Каже, що нині 

дорожчає все: м’ясо, хліб, мо-

локо, бакалійні товари. От 

тільки гречка, якщо вірити 

експертам, подешевшала в 

півтора раза. Та й то лише че-

рез те, що ціни на крупу були 

реально завищеними. 

Проте, повернімось до «ін-

дексу борщу». По суті, в укра-

їнців немає іншого виходу, 

ніж економити на приготу-

ванні головної національної 

страви. «З міркувань еконо-

мії краще уважно стежити за 

цінами, вибираючи най-

більш дешеві магазини. А 

якщо є можливість скупову-

ватися на ярмарках або опто-

вих ринках, то це буде опти-

мальним варіантом, оскіль-

ки там ціни можуть бути на 

10–20% нижче», – пояснює 

експерт MPP Consulting Пав-

ло Мельник. Він не береться 

прогнозувати традиційного 

літнього «обвалу» цін. Каже 

про незначне, в середньому 

на 3–5 грн, зниження на окре-

мі овочі. Нижче 10 грн за кі-

лограм ціна молодої карто-

плі точно не впаде, переко-

нує аналітик. Поки що ціни 

б’ють рекорди. Востаннє ці-

новий рекорд у цей період 

був встановлений у середині 

червня 2015 року. І теж на ка-

пусту. Щоправда, тоді її про-

давали в кілька разів дешев-

ше, ніж зараз: по 3–3,5 грн/кг.

Аналітики аграрного рин-

ку радять цього літа варити 

два види борщу: «преміум» 

– з овочів високої якості і, 

відповідно, дорожчих, і «еко-

ном-класу» – з борщового на-

бору 2-го сорту. Залежно від 

фінансових можливостей. Та 

в будь-якому разі, каструля 

борщу обійдеться дорожче 

відсотків на 30. Якщо ж ура-

хувати стрімке подорожчан-

ня м’яса, то не виключено, 

що і на всі 40%. Чому б ні? 

Адже в квітні, порівняно з бе-

резнем, ціни на овочі борщо-

вого набору зросли на всі 

80%. Але тоді причиною по-

дорожчання експерти нази-

вали сезонне скорочення їх 

запасів та проблеми з логіс-

тикою в зв’язку з несприят-

ливими погодними умовами.

Нині подорожчання бук-

вально всіх продуктів пояс-

нюють підвищенням міні-

мальної зарплати, збільшен-

ням експорту, несприятливи-

ми погодними умовами. Пе-

релік причин можна продо-

вжити. Тільки до борщового 

набору «преміум-класу» це 

не має стосунку.

-

-
-

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 

«Про комерційний облік комунальних послуг». Це дасть 

змогу, стверджують фахівці комунального господарства, 

запровадити повний індивідуальний облік водо- та тепло-

постачання у житлових будівлях. Кожен споживач отримає досто-

вірну інформацію про власне споживання та гарантію доступу до 

облікової інформації, на основі якої формуються рахунки за спо-

житі послуги.

Іншими словами, ухвалення такого необхідного для галузі норма-

тивно-правового акта покликане захистити права сумлінних спожи-

вачів та не допустити ситуації, коли в багатоквартирному будинку 

мешканці без лічильника по суті сплачують за недобросовісного су-

сіда. До того ж, це стимулюватиме керівників-управлінців багато-

квартирних будинків спільно з мешканцями контролювати загаль-

нобудинкове споживання, щоб не допускати втрат і крадіжок води.

«Цей законопроект гарантує справедливо нараховані платежі та 

чіткий облік послуг. Ми давно очікували на його прийняття, адже 

це дійсно відкриває нову епоху формування нормальних здорових 

відносин між споживачами і надавачами послуг», – наголосив го-

лова правління – генеральний директор Київводоканалу Дмитро 

Новицький.

А для цього, ясна річ, потрібні фіксатори, тобто лічильники: хто, 

коли і на яку суму споживає? Інше питання, чиїм коштом встанов-

люватимуть лічильники, і яким чином це розподіляти всередині 

будинку… Закон рекомендує індивідуальний облік, встановлення 

поквартирно приладів-розподілювачів, де можна буде розрахува-

ти частку кожного помешкання в структурі споживання всього бу-

динку. Після чого якась частина теплових витрат, що залишаться 

в будинку, має стимулювати до його утеплення, починаючи від 

вхідних дверей. Її також має бути якимось чином розподілено між 

мешканцями.

Документ передбачає обов’язкове оснащення лічильниками всіх 

без винятку будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, 

мереж гарячого та холодного водопостачання. Відповідно до зако-

ну, такі лічильники мають бути встановлені операторами зовніш-

ніх мереж до 1 жовтня 2018 року (для житлових будинків) або до 1 

жовтня 2017 року (для нежитлових будівель).

Крім того, згідно з прийнятим документом, для багатоквартирних 

будинків обов’язковим буде оснащення індивідуальними прила-

дами обліку або приладами-розподільниками показників спожи-

вання теплової енергії. Такі лічильники повинні бути встановлені 

до 1 жовтня 2018 року (для нежитлових будівель з кількома спожи-

вачами – до 1 жовтня 2017 року).

Закон забороняє приєднання до мереж нових будівель, які не об-

ладнані зазначеними вище лічильниками.

Документ також встановлює, що розрахунки за комунальні послу-

ги повинні здійснюватися виключно на підставі даних комерцій-

ного обліку, що гарантує доступ до таких даних для споживачів. 

Проект закону «Про комерційний облік комунальних послуг» за-

проваджує тотальний контроль і облік енергоресурсів та води. Це 

дуже корисно й для держави, і насамперед для кожного громадя-

нина, тому що кожен буде платити не за спожиті нормативи (се-

редній показник по будинку), а конкретно за індивідуально спо-

житу теплову енергію або воду в його власній квартирі, наголошу-

ють експерти. Це дозволить громадянам заощадити до 25% коштів 

на оплаті цих послуг. Про таке заявляють урядовці. На це сподіва-

ються громадяни.

-

-

-
-

-
-

-
-

КОМЕНТАР

КОМУНАЛЬНІ 
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ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО 
ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

ПОТРЕБУЄ ДООПРАЦЮВАННЯ

ПРИВІТАННЯ
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Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України
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Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-

-
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Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

Такого висновку дійшли члени 
Спільного представницького ор-
гану репрезентативних всеукра-
їнських об’єднань профспілок на 
національному рівні на засіданні 
3 липня в ході дискусії з питання 
«Про позицію СПО об’єднань 
профспілок щодо проекту Зако-
ну України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення пенсій».

Більшістю голосів прийнято рішен-

ня звернутися до Комітету Верхо-

вної Ради України з питань соці-

альної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення з рекомендацією 

направити зазначений законопроект (ре-

єстр. № 6614 від 22.06.2017) на доопрацюван-

ня з метою зміни в ньому норм, які, на пе-

реконання профспілок, спрямовані на по-

гіршення пенсійного забезпечення, а саме:

– зменшення розміру коефіцієнта 

страхового стажу для осіб, які виходи-

тимуть на пенсію з 2018 року (розгляну-

ти можливість такого зменшення коефі-

цієнта страхового стажу поступово, про-

тягом, наприклад, 10 років);

– збільшення тривалості страхового 

стажу, необхідного для призначення 

пенсій за віком, з 15 до 35 років (запропо-

нувати обмежити збільшення страхово-

го стажу 30 роками);

– скасування права дострокового ви-

ходу на пенсію за вислугу років для 

окремих категорій працівників.

Також прийнято рішення провести зу-

стрічі керівників національних репрезен-

тативних профоб’єднань, профактиву з 

народними депутатами України задля 

донесення до них пропозиції профспілок 

про недопущення погіршення пенсійного 

забезпечення громадян.

Друге питання, яке обговорювали учас-

ники засідання СПО об’єднань профспі-

лок, стосувалось урядового проекту Осно-

вних напрямів бюджетної політики на 

2018–2020 роки та лобіювання пропозицій 

профспілок. Заслухавши інформацію пер-

шого заступника Голови СПО об’єднань 

профспілок Олександра Шубіна, члени 

СПО об’єднань профспілок прийняли рі-

шення сприяти просуванню та врахуван-

ню профспілкових пропозицій до проекту 

Основних напрямів бюджетної політики 

на 2018–2020 роки через співпрацю з народ-

ними депутатами України та під час опра-

цювання проекту у комітетах Верховної 

Ради України з питань бюджету та з пи-

тань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення.

Наразі профспілки зазначають, що ре-

алізація урядового проекту бюджетної 

резолюції у запропонованій редакції не 

забезпечить виконання загальнодержав-

них завдань стосовно подолання біднос-

ті в Україні, а також покращення життє-

вого рівня громадян, впровадження в 

Україні європейських стандартів життя.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Олексія КОРЕЦЬКОГО  

та Олексія ПЕТРУНІ

ЗАСІДАННЯ СПО

Шановні працівники та ветерани підприємств і організацій гірничо-металургійного комплексу України!
Центральний комітет Профспілки металур-

гів і гірників України від щирого серця ві-

тає вас із професійним святом – Днем мета-

лурга і гірника!

Цей день є особливим святом в Україні, 

оскільки від ефективної роботи гірничо-ме-

талургійних підприємств, від професіона-

лізму та самовідданості трудящих галузі 

багато в чому залежить розвиток економіки 

держави.

Сьогодні країна переживає непрості часи: 

реформування торкнулося всіх сфер життя 

держави. Це важливий і необхідний для 

України процес. Однак спроби влади пере-

класти основний тягар вирішення соціаль-

но-економічних проблем цього періоду на 

плечі трудящих ніколи не знайдуть під-

тримки Профспілки металургів і гірників 

України.

У числі першочергових завдань, які вирі-

шує сьогодні ПМГУ спільно з усіма всеукра-

їнськими галузевими профспілками, – пи-

тання підвищення заробітної плати і соці-

альних гарантій працівників, боротьба за 

відновлення Списків № 1 і № 2, бездумне 

скорочення яких позбавило десятки тисяч 

металургів і гірників, енергетиків, шахта-

рів законного права на пільгову пенсію за 

роботу у важких і шкідливих умовах праці.

Вимоги нашої Профспілки щодо вирішення 

цих життєво важливих питань були сфор-

мульовані учасниками травневого пленуму 

ЦК ПМГУ і направлені представникам дер-

жавної влади і роботодавцям гірничо-мета-

лургійного комплексу. Ми не дозволимо не-

хтувати громадською думкою Профспілки, 

в лавах якої понад 300 тис. осіб, чия праця є 

фундаментом національної економіки, га-

рантом розвитку інших галузей українсько-

го промислового комплексу.

Профспілка металургів і гірників України в 

усі часи славилася своєю єдністю, твердою і 

чіткою позицією у захисті трудових прав 

працівників галузі. І сьогодні ми продовжу-

ємо боротьбу за гідну працю та поліпшення 

соціально-економічних умов життя мета-

лургів і гірників.

Шановні друзі! У день професійного свята 

металургів і гірників України прийміть 

щирі слова вдячності і пошани за вашу са-

мовіддану і відповідальну працю, за небай-

дужість та розуміння важливості профспіл-

кової боротьби!

Бажаю вам єдності, наполегливості та впев-

неності в досягненні поставлених цілей! 

Щастя, здоров’я, злагоди, миру і добра вам і 

вашим родинам!

Сергій КОМИШЕВ,
голова ЦК ПМГУ

З ДНЕМ МЕТАЛУРГА І ГІРНИКА!
ПРИВІТАННЯ

-
-

-
-
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Півроку без зарплати й роботи – 
колектив хімічного флагмана Лу-
ганщини вдруге приїхав до свого 
парламентського профспілкового 
представника за підтримкою. Цьо-
го разу заводчани повернулися 
додому й до колег з першою до-
брою звісткою за довгий час – їм 
почали повертати борги із зарпла-
ти. За кілька годин після зустрічі 
люди отримали довгоочікувані 
смс-повідомлення про поповне-
ння рахунків, які давно пустували.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, 

представник Федерації проф-

спілок у парламенті Сергій Ка-

плін влаштував зустріч проф-

спілчан «Сєвєродонецького «Азоту» з 

представником керуючої компанії 

Ostchem. Після переговорів на рахун-

ки «Азоту» в зарплатний фонд Ostchem 

майже одразу було переведено 30 млн 

грн на виплату. Загальний борг перед 

працівниками становить 130 млн грн.

Сергій Каплін запросив заводчан, 

профспілковців та роботодавців до Ко-

мітету Верховної Ради України з пи-

тань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення, щоб спіль-

но шукати вихід з кризової ситуації на 

Сєвєродонецькому «Азоті». «Завод на 

межі соціального вибуху – через про-

стої і затримки зарплати звідси йдуть 

по 10–20 працівників щодня. Але люди 

не здаються», – повідомив голова Феде-

рації профспілок Луганської області 

Валерій Черниш.

Хіміки розповіли і про реальну за-

грозу екологічної катастрофи через 

знеструмлення заводу. «Якщо най-

ближчим часом на знеструмлене під-

приємство не подадуть електрику, а 

отже, буде неможливо належним чи-

ном зберігати хімікати, може статися 

екологічне лихо. Під загрозою отруєн-

ня 600 квадратних кілометрів Донба-

су! Місцева влада, енергетики, а та-

кож Президент та Прем’єр мають 

звернути увагу на цю небезпеку. 1987 

року в Росії було допущено подібну 

аварію, що мала катастрофічні на-

слідки. Нам треба зробити все, щоб 

цього не сталося», – закликав Сергій 

Каплін. Після комітетського засідан-

ня він влаштував представникам ко-

лективу та профспілок зустріч з пер-

шим віце-прем’єр-міністром Степа-

ном Кубівим, аби поставити ситуацію 

під урядовий контроль.

Днями парламентський профспіл-

ковий омбудсмен планує відвідати Сє-

вєродонецький «Азот», аби на місці на-

працювати подальший план порятун-

ку підприємства.

НАША БОРОТЬБА

4 липня відбулась зустріч керівників і 
фахівців ФПУ та її членських організа-
цій з народним депутатом України, 
представником ФПУ від фракції полі-
тичної партії ВО «Батьківщина» у Вер-
ховній Раді України Вадимом Івченком.

На зустрічі обговорювалися актуальні пи-

тання співпраці, а саме можливість вне-

сення змін до чинного законодавства 

щодо порядку реєстрації профспілок, їх 

організацій та об’єднань.

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін акценту-

вав увагу на тому, що через ухвалення минулого 

року закону, що стосується вдосконалення держав-

ної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту 

прав власності, у діяльності профспілкових органі-

зацій, зокрема й первинних, періодично виника-

ють труднощі.

Докладно на цьому питанні зупинилася заступ-

ник голови Всеукраїнської профспілки працівни-

ків і підприємців торгівлі, громадського харчу-

вання та послуг Катерина Макаренко, яка зазна-

чила, що законодавчі зміни ускладнили процеду-

ру реєстрації створених профспілкових організа-

цій та змін до відомостей, що містяться у Держав-

ному реєстрі, зокрема щодо нотаріального засвід-

чення справжності підписів осіб, які уповноваже-

ні підписувати рішення, пов’язані з внесенням 

змін до відомостей про юридичну особу, що при-

ймаються виборними органами профспілок.

Спеціаліст відділу правової експертизи департа-

менту правового захисту ФПУ Ірина Василенко 

наголосила, що на відміну від інших громадських 

об’єднань профспілкові організації мають свої 

особливості при здійсненні роботи. Саме тому ді-

яльність профспілок регламентовано окремим 

Законом України «Про професійні спілки, їх пра-

ва та гарантії діяльності». Зміни, що відбулись, 

порушують не тільки норми цього закону, а й нор-

ми ратифікованої Україною Конвенції про свобо-

ду асоціації та захист права на організацію № 87, і 

тому можуть бути розцінені як втручання у діяль-

ність профспілок, що є неприпустимим.

ДЕРЖАВА НЕ ПОВИННА 
КОНТРОЛЮВАТИ 

НЕЗАЛЕЖНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРОФСПІЛОК

РОБОЧА ЗУСТРІЧ
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-
-

-
-
-

,,
ПРАЦІВНИКИ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО 
«АЗОТУ» ОТРИМАЛИ 

ЗАРПЛАТИ
ПІСЛЯ ПЕРЕМОВИН ПРЕДСТАВНИКА 

ПРОФСПІЛОК СЕРГІЯ КАПЛІНА  
З УРЯДОВЦЯМИ ТА РОБОТОДАВЦЯМИ
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Профспілку працівників осві-

ти і науки України представ-

ляли члени президії ЦК 

профспілки на чолі з її голо-

вою Георгієм Трухановим. Від Сло-

ваччини участь у роботі заходу взя-

ли голова Профспілки працівників 

освіти і науки Словацької Республі-

ки Павел Ондек, його заступники з 

питань початкової та вищої школи, 

а також голови організації у регіо-

нах та ВНЗ.

У перший день свого візиту на За-

карпаття лідери українських та сло-

вацьких профспілок відвідали 

Ужгородський Національний уні-

верситет, який має в своїй структурі 

20 факультетів, де навчаються по-

над 14 тис. студентів різних націо-

нальностей. Там учасники семінару 

ознайомилися з міжнародною ді-

яльністю вишу.

Наступним пунктом програми се-

мінару стала перша і єдина в Украї-

ні ужгородська спеціалізована ЗОШ 

І–ІІІ ст. № 4 із словацькою мовою на-

вчання та Центр словацької культу-

ри. Гості ознайомилися з діяльніс-

тю центру, поспілкувалися з його 

викладачами та вихованцями.

Другий день заходу минув у фор-

маті спілкування за круглим сто-

лом, презентації систем освіти су-

сідніх країн та діяльності профспі-

лок України та Словаччини.

Розпочинаючи роботу, голова 

Профспілки працівників освіти і на-

уки Георгій Труханов зазначив, що 

словацько-українські зв’язки визна-

чають не лише спільний кордон у 

100 км, а й давні дружні традиції.

Далі Георгій Труханов розповів 

про роботу профспілки в сучасних 

умовах: соціальний захист членів 

профспілок, форми соціального 

партнерства й окреслив виклики в 

системі освіти.

У свою чергу, голова Профспілки 

працівників освіти і науки Словаччи-

ни Павел Ондек розповів про систему 

освіти в своїй країні, зміни у законо-

давстві, статус учителя в суспільстві 

та діяльність профспілки. Він, зокре-

ма, зазначив, що нині триває процес 

переговорів з владою щодо підвищен-

ня заробітної плати педагогам та не-

педагогічним працівникам.

Колеги з обох сторін доповнили до-

повіді голів, акцентуючи увагу на різ-

них аспектах діяльності профспілок.

Урочистим завершенням семіна-

ру стало підписання Угоди про 

співпрацю між профспілками осві-

ти України та Словаччини. Свої під-

писи під документом поставили Ге-

оргій Труханов та Павел Ондек.

Насамкінець Георгій Труханов до-

дав: «Саме в м. Ужгороді 11 червня 

цього року Президент України Петро 

Порошенко разом з Президентом 

Словацької Республіки Андреєм Кіс-

кою відкрили символічні двері в Єв-

ропу – безвіз. А ми сьогодні з Паве-

лом Ондеком відкриємо нову сторін-

ку в історії взаємовідносин між 

профспілками освітян наших країн».

Інна МИХАЛЬЧЕНКО,
Профспілка працівників  

освіти і науки України

ВИПУСК–2017

Як повідомляє прес-центр ФПУ, цього року академія 

востаннє випускає спеціалістів за освітньо-кваліфі-

каційним рівнем, відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту».

Про досягнення і здобутки випускників під час навчання 

розповіла у своїй промові ректор АПСВТ Вікторія Буяшен-

ко. Вітаючи випускників з отриманням диплому, вона з ма-

теринською любов’ю дала настанови молодим людям, які 

відкривають для себе нову сторінку свого професійного 

життя, просила не забувати академію і своїх сокурсників.

30 червня в Академії 
праці, соціальних від-
носин і туризму відбув-
ся випуск бакалаврів і 
спеціалістів за фахом: 
правознавство, соціо-
логія, соціальна робо-
та, економіка, марке-
тинг і менеджмент.

-
-
-
-

-

19–21 червня в м. Ужгороді відбувся міжнародний українсько-словацький семінар 
«Досягнення та виклики профспілок освіти».

ЗМІЦНЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ

-
-

-

-

УКРАЇНА – СЛОВАЧЧИНА: 
ПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ 

ПІДПИСАЛИ УГОДУ  
ПРО СПІВПРАЦЮ
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Реформування вищої освіти та зміни на 

ринку праці ставлять перед закладом нові ви-

клики, головний з яких: бути Академії як ви-

щому навчальному закладу на ринку освітніх 

послуг чи не бути. Бажання залишитися і 

швидко реагувати на запит ринку праці спо-

нукало колектив до змін. Відповідаючи на 

ваше запитання, я б хотіла виділити декілька 

блоків таких змін. Перш за все, блок, 

пов’язаний з появою принципово нових освіт-

ніх продуктів у портфелі Академії у зв’язку з 

розширенням міжнародної діяльності (Вища 

школа управління охороною праці в Катовіце, 

Вища лінгвістична школа в Ченстохові, Вар-

шавський педагогічний університет ім.  

Я. Корчака – вищі навчальні заклади Польщі).

За всіма спеціальностями та освітніми 

ступенями підготовки студенти можуть од-

ночасно отримати ще й диплом Європейсько-

го вишу, з яким укладено договір. За деякими 

спеціальностями студенти мають змогу на-

віть обирати для себе навчальний заклад Єв-

ропи. Особливою гордістю закладу є акреди-

тація магістерської програми 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування СІМА 

(Привілейованим інститутом управління 

бухгалтерів, Великобританія), яку ми отри-

мали 25 червня 2017 року. Для нас це насампе-

ред визнання професійності наших фахівців 

кафедри фінансів і страхування. Такою ж 

значимою для нас є магістерська програма 

LL.M Магістр міжнародного бізнес-права 

Школи міжнародного бізнесу та підприємни-

цтва (SIBE) Берлінського університету ім. 

Штайнбаса. 

Вагомий внесок у зміну якості освітніх по-

слуг зробив проект «Фінансовий сектор ЄС як 

рушій сталого розвитку», який був підготов-

лений доцентом кафедри фінансів і страху-

вання Людмилою Гуляєвою. Він передбачає 

створення інноваційного навчального курсу 

з аналогічною назвою та проведення низки 

цікавих заходів щодо поширення інформації 

про реальну потенційну роль фінансового 

сектору в житті суспільства.

Вперше в Україні у 2017/2018 н. р. у спів-

праці з першою в Україні школою сомельє 

«Майстер-клас» започатковано спеціальність 

за програмою підготовки магістрів «Менедж-

мент еногастрономічного туризму». 

29 червня надійшло повідомлення про ще 

один виграний проект Еразмус+ «Мобіль-

ність студентів та академічного персоналу», 

який сприятиме підвищенню компетентнос-

ті викладачів, поліпшенню здатності вико-

ристання інформтехнологій, отриманню ін-

формації учасниками про соціальне підпри-

ємництво і соціальні інновації.

ТЕОРІЯ МАЄ БУТИ 
ПОВ’ЯЗАНОЮ З ПРАКТИКОЮ

Останні 2 навчальних роки науково-педа-

гогічний колектив АПСВТ особливу увагу 

приділяє практичній складовій в освітньому 

процесі. Форми практичних завдань залежно 

від навчальної дисципліни можуть бути різ-

ними: присутність на засіданні Верховної 

Ради України під час прийняття законів, ко-

локвіум «Судовий процес», криміналістич-

ний експеримент, відвідування релігійних 

установ і музеїв. Кафедрою спеціальних ту-

ристичних дисциплін було організовано та 

проведено круглий стіл «Стан, проблеми та 

перспективи розвитку туристичної сфери та 

потреби ринку праці в туризмі», а також 

майстер-клас для студентів І–V курсів денної 

форми навчання спеціальностей «Туризм» і 

«Менеджмент», основною метою якого є до-

помога у виборі сфери діяльності в індустрії 

туризму та формування навичок працевла-

штування на профільних підприємствах. 

ОСВІТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Другий блок – освітні послуги для лю-

дей, які мають фізичні вади. На жаль, через 

певні проблеми матеріально-технічної 

бази, поки коло цих людей обмежено певни-

ми категоріями, але ми розглядаємо мож-

ливість навчання таких слухачів у режимі 

онлайн. У минулому навчальному році ми 

уклали угоду про співпрацю з Фондом соці-

ального захисту інвалідів. Вже у 2016/2017 

н. р. ми надавали освітні послуги для цієї 

категорії слухачів. Вважаємо цей напрям 

роботи одним з найважливіших для свого 

закладу, оскільки соціальна підтримка лю-

дей з фізичними вадами є одним із страте-

гічних напрямів діяльності. 

ПОСТІЙНО ТРИМАТИ РУКУ 
НА ПУЛЬСІ

Третій блок охоплює освітні послуги для 

тих, хто вже має вищу освіту та прагне до 

вдосконалення. Це курси підвищення квалі-

фікації, що проводяться для різних груп слу-

хачів за спеціально розробленими індивіду-

альними програмами. Ця категорія слухачів 

є найбільш вимогливою. Для них недостат-

ньо знання як такого, їх цікавлять інновації 

в тій чи іншій сфері, що мотивує науково-пе-

дагогічний колектив постійно працювати 

над собою. Найчастіше у цей процес залуча-

ються представники юридичного факультету 

та кафедри соціальної роботи та практичної 

психології. Остання програма була підготов-

лена на замовлення МБФ «Альянс громад-

ського здоров’я» для представників Запорізь-

кої, Одеської, Харківської, Черкаської, Чер-

нігівської областей за темою «Надання соці-

альних і медичних послуг підліткам та моло-

ді з числа груп ризику з урахуванням гендер-

ного підходу». 

НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЩЕ В ШКОЛІ

Четвертий блок освітніх послуг спрямова-

ний на наших потенційних абітурієнтів. 

Упродовж 2 навчальних років реалізується 

освітня програма «Подорож у світ економіч-

них професій», яка розрахована на школярів 

різних вікових категорій. Програма формує 

уявлення про зміст економічних спеціаль-

ностей і спрямовує на усвідомлений вибір 

професії. У цьому навчальному році Акаде-

мія виступила партнером міжнародного кон-

курсу Technovation Challenge, до якого впер-

ше долучилась Україна. 

Окрім того, Академія є учасником Фести-

валю інноваційної освіти «Відкривай Украї-

ну». Влітку на базі закладу разом з Амери-

канською фундацією українців було органі-

зовано літній мовний табір для школярів з 

носіями англійської мови. Ми дбаємо про 

свого майбутнього абітурієнта та докладає-

мо багато зусиль для його підготовки.

На базі закладу створено центр з прове-

дення ЗНО, роботою якого керує доктор еко-

номічних наук, доцент Ігор Чорнодід. Цього 

року тестування абітурієнти проходили з 

усіх навчальних дисциплін. 

І п’ятий напрям нашої роботи – це освітні 

послуги для територіальних громад. 

ПРОФСПІЛКОВА НАУКА – 
РУШІЙНА СИЛА ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ
У своїй науковій діяльності Академія пе-

ребуває в постійному творчому пошуку, роз-

робляє методологію, використовує передо-

вий зарубіжний досвід, бере активну участь 

у міжнародних конференціях, круглих сто-

лах і фахових дискусіях. Академічна наука 

має значний доробок наукових праць та за-

хищених дисертаційних досліджень.

Ми провели ребрендинг наукового видання 

АПСВТ і його перереєстрацію. Вісник Академії 

праці, соціальних відносин і туризму став фа-

ховим виданням з права, економіки та соціаль-

ної роботи. У березні 2017 року отримано ліцен-

зію на підготовку докторів філософії за освіт-

ньо-науковими програмами з права, економі-

ки, соціальної роботи. Відбувся перший набір. 

Для слухачів аспірантури почали регулярно 

проводитися методологічні семінари. Було 

проведено дві міжнародні науково-практичні 

конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні 

та національні виклики» та «Актуальні про-

блеми соціально-правового статусу осіб, по-

страждалих під час АТО». 

Нещодавно вийшло з друку наукове видан-

ня «Getting to Zero – Global Social Work 

Responds to HIV» («Наближаючи нуль – гло-

бальна соціальна робота відповідає на ВІЛ»), 

видане Агенцією ООН з питань ВІЛ/СНІДу 

(ЮНЕЙДС) та Міжнародною асоціацією соці-

альних працівників. Її співредактором стала 

професор кафедри соціальної роботи та прак-

тичної психології, проректор з наукової робо-

ти АПСВТ Тетяна Семигіна. Це засвідчує, що 

знання науковців закладу є затребуваними, і 

що вони можуть працювати за міжнародними 

стандартами дослідницької роботи.

Одне з головних і принципових питань сто-

сується процесів, які сьогодні відбуваються в 

профспілковому русі. Без відповіді на нього 

важко розраховувати на рух уперед, модерні-

зацію та розвиток профспілкової діяльності. 

Сьогодні академічна наука працює над тим, 

щоб запропонувати нові глибокі та ефективні 

наукові дослідження із сучасного стану та пер-

спектив профруху. 

ВЗАЄМОДІЯ З ПРОФСПІЛКАМИ
Нещодавно у Федерації профспілок України 

відбулася робоча нарада, де було розглянуто 

важливі та актуальні питання розширення та 

поглиблення співпраці ФПУ, її членських ор-

ганізацій із Академією. Йшлося про підвищен-

ня ефективності наукової та дослідницької ро-

боти, підготовки гідної профспілкової зміни. 

Навчання і підвищення кваліфікації проф-

спілкових працівників і активу в Академії 

здійснюються на базі Центру розвитку проф-

спілкової освіти. У 2016/2017 н. р. пройшли на-

вчання 17 груп слухачів, 530 профспілковців. 

Департаментами апарату ФПУ було проведено 

7 навчальних семінарів. Навчання пройшли 

технічні інспектори та правові інспектори пра-

ці членських організацій, фінансисти, відпові-

дальні за проведення солідарних (колектив-

них) дій профспілок, а це 263 підготовлених 

спеціалісти. Також на базі Академії всеукраїн-

ськими профспілками було проведено 10 на-

вчальних семінарів за участю 267 осіб.

Користуючись нагодою, хочу звернутися до 

абітурієнтів. 12 липня розпочнеться вступна 

кампанія до Академії праці, соціальних відно-

син і туризму. Заклад широко відчиняє двері 

для всіх, хто прагне здобути якісну освіту, отри-

мати диплом державного зразка, стати справ-

жнім фахівцем, затребуваним на ринку праці.

Юрій РАБОТА

НАШЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – 
 ПІДГОТОВКА ЯКІСНОЇ 

ПРОФСПІЛКОВОЇ ЗМІНИ
Академія праці, соціальних відносин і туризму не припиняє своєї роботи навіть на мить, незважаючи на 
літню спеку і природне бажання відпочити. У лютому Академія випустила магістрів, а минулого тижня 
спеціалістів і бакалаврів. І нині стоїть на порозі нової вступної кампанії, яка розпочнеться 12 липня. Про 
те, які новації відбуваються в навчальному процесі та науковій роботі, що може запропонувати Академія 
сьогодні студентові у контексті реформування вищої освіти, розповіла ректор АПСВТ Вікторія Буяшенко.

-
-
-

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
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НАЗРІЛО Й ПЕРЕЗРІЛО

Відмова держави від регулю-

вання цін на харчі – офіційне ви-

знання нею того факту, що вона 

не може впливати на ринковий 

процес ціноутворення. І не пови-

нна, стверджують аналітики. 

Держава не має у своєму арсеналі 

засобів виробництва, а через це 

не може напряму формувати 

ціну. Ціна формується залежно 

від собівартості продукції. «Мар-

жа прибутку залежить від ступе-

ня конкуренції і попиту спожива-

чів. Виходячи з цього, держава не 

в змозі регулювати ціни. Вона 

тільки може певною мірою впли-

вати на них, субсидуючи кон-

кретних виробників конкретної 

продукції», – вважає голова Комі-

тету економістів України Андрій 

Новак. На його тверде переконан-

ня, рішення про скасування регу-

лювання давно назріло. Ефектив-

ність регулювання була практич-

но нульовою і створювала пере-

думови, як від нього ухилитися. 

Такої ж думки й економіст Бо-

рис Кушнірук. Він взагалі вва-

жає, що державне регулювання 

цін нічого, окрім корупції, не по-

роджувало. Воно майже не пра-

цювало і взагалі відбувалось до-

сить специфічно. І ось чому. При 

кожній зміні оптово-роздрібної 

ціни на 1% виробник мав обґрун-

тувати таке підвищення. А це – 

низка документів – економічних 

і технічних, які треба було над-

силати до Сільгоспінспекції. 

Згодом вирішили, що документи 

краще адресувати Держпродспо-

живслужбі. Та проблема в тому, 

що ця служба не мала повнова-

жень перевіряти «законність» 

торгової надбавки. 

Ціни вже не один рік перебу-

вають у «вільному плаванні». В 

Україні вже давно панують рин-

кові відносини, згідно з якими 

ціни на той чи інший товар фор-

муються залежно від його попи-

ту і пропозиції.

Деякі економічні експерти на-

томість вважають, що, відмовив-

шись від регулювання цін на 

продукти харчування, держава 

таким чином «відхрестилася» 

від відповідальності в майбут-

ньому за ріст цін на харчі.

Однак тут варто зауважити, 

що саме рішення Кабміну про 

відмову від регулювання цін на 

продукти харчування – це вже 

сама по собі досить серйозна від-

повідальність, яку Уряд взяв на 

себе. Адже у випадку, якщо ціни 

на продукти харчування дійсно 

зростуть, усі будуть все-одно 

«кивати» в бік Кабміну і звинува-

чувати в цьому саме цю виконав-

чу гілку влади – мовляв, винні, 

бо дозволили виробникам про-

дуктів самим неконтрольовано 

встановлювати ціни на продук-

цію харчування.

Чому економічні експерти 

практично одностайно оціню-

ють крок Уряду як позитивний? 

Вони керуються розрахунками і 

намагаються переконати сус-

пільство, що ціни на продукти 

харчування після скасування 

державного регулювання на них 

не зростуть. Головний аргумент 

такого оптимізму криється в 

тому, що на самому ринку хар-

чової продукції серед виробни-

ків сьогодні спостерігається 

дуже висока конкуренція. Цей 

ринок не є монополізованим. 

«Проштовхнути» свою продук-

цію за космічними цінами вже 

не вдасться. В умовах ниніш-

ньої непростої економічної си-

туації, коли люди змушені раху-

вати кожну гривню, помірна 

ціна за умови високої якості 

продукції буде виграшним мо-

ментом. А той, хто вийшов з-під 

державного контролю і задумає 

правити ціну на свій розсуд, 

опиниться у програші. Бо його 

продукція перестане користува-

тися попитом і він змушений 

опустити ціну до конкуренто-

спроможного рівня. 

БЕЗ РУЧНОГО 
ВТРУЧАННЯ

Скасування державного регу-

лювання цін на певну групу про-

дуктів харчування може також 

збільшити число їх виробників, 

переконують експерти. І ось 

чому. Багато виробників панічно 

боялись «влазити» в процес регу-

лювання цін на свою продукцію з 

державою. Вони просто відмовля-

лись випускати продукцію, хоча 

мали і бажання, і потенціал. 

Якщо зараз вони вийдуть на ри-

нок, то цим самим збільшать на 

ньому конкуренцію. Як наслідок, 

має відбутися зниження цін на 

харчову продукцію масового сег-

менту. В усякому разі, такі про-

гнози оприлюднюють аналітики 

аграрного ринку, котрі стверджу-

ють, що адміністративні механіз-

ми сприяли штучному створен-

ню неконкурентних умов.

Мало місце додаткове ручне 

втручання. Приміром, встанов-

лювалась заздалегідь заниже-

на ціна на зерно для сільгосп-

виробників. Вони повинні були 

за ціною нижче ринкової відда-

ти продовольче зерно конкрет-

ному хлібозаводу. Завод еконо-

мив на виробництві борошна і 

за рахунок цього не змінював 

ціну на готовий продукт.

Вивільнення виробників хар-

чової продукції з-під опіки дер-

жави має ще одну перевагу: 

усунення корупційної складо-

вої, яка традиційно мала місце 

в процесі погодження ціни на 

певний продуктовий товар між 

виробником і чиновником. Не 

секрет, що виробники у вар-

тість своєї продукції закладали 

і свої витрати, в тому числі і ха-

барі, на погодження цін з чи-

новниками. Це підтверджує і 

статистика. Згідно з нею, ціни 

Новина про те, що держава з 1 липня припиняє регулювати ціни на 
основні продукти харчування збурила суспільство. Одразу почалися 
розмови щодо невідворотного подорожчання хліба, молока, м’яса, 
борошна, круп, олії, цукру тощо. В Уряді переконані, що експеримент, 
який проводився з 1 жовтня минулого до 1 січня поточного року, ви-
явився напрочуд вдалим, тож втручатися державі в цінову політику 
виробників харчової продукції немає жодного сенсу. 
Чим обернеться відмова від державного регулювання цін для вироб-
ників і споживачів, за підтримки провідних економічних експертів 
з’ясовують «Профспілкові вісті».

Володимир СІДЕНКО, експерт економічних програм 
Центру Разумкова:

-

-
-

Олександр ОХРІМЕНКО, голова 
Українського аналітичного центру:

-

-

-

-

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СКАСОВАНО ОСТАТОЧНО Й БЕЗПОВОР



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 27
6 липня 2017

9ТЕМА НОМЕРА Раїса ЧИРВА
profvisti@ukr.net
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-

-

Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ, співробітник Інституту 
регіональних досліджень НАН України:
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зростали швидше саме на ту 

групу товарів, яка потрапляла 

під державне регулювання.

Не можна оминути ще один 

момент. Вітчизняні виробники 

купують ресурси на вільному 

ринку при вільному ціноутво-

ренні, у них немає пільг на газ 

чи електрику, наприклад. Їм так 

само треба дотримуватися ви-

мог щодо мінімальної зарплати, 

їм скасували пільги з оподатку-

вання. Тож у таких непростих 

умовах залишати адміністра-

тивне регулювання цін неспра-

ведливо, переконують виробни-

ки. Бо це, врешті-решт, призво-

дить до того, що вони намага-

ються обдурити споживачів. 

За нинішніх умов товарови-

робники в конкурентному серед-

овищі самі зацікавлені, аби ви-

робляти більше і таким чином 

регулювати цінові позиції.

Відмова від держрегулюван-

ня повинна супроводжуватися 

посиленням регулювання кон-

куренції і вжиттям додаткових 

заходів відносно зловживань 

чи змови продавців на ринку. З 

іншого боку, Уряд не позбавле-

ний права в разі нестабільності 

на ринку повернути регулюван-

ня цін на тимчасовій основі, до 

нормалізації ринкової ситуації, 

стверджують фахівці. 

Поки що в Уряді сподівають-

ся, що рішення відпустити ціни 

зменшить адміністративний 

тиск на бізнес і посилить конку-

ренцію, а виробники зможуть 

швидше реагувати на зміни 

кон’юнктури на ринку.

Основний аргумент: у світі 

держави рідко втручаються у 

процес ціноутворення. Єдиний 

виняток – монополії. Аби такі 

виробники не могли користува-

тися своїм становищем, уряди 

запроваджують фіксовані ціни. 

В інших випадках, переконані 

урядовці, державне регулюван-

ня цін є шкідливим для ринку.

ВТРИМАТИ БАЛАНС
Про необхідність балансу у 

відносинах виробника, продавця 

і покупця заговорили аналітики. 

Бо коли баланс порушується, 

втрачають усі. Передусім спожи-

вачі. Нині більшість українців 

працюють за їжу. Навіть за офі-

ційною статистикою ми витра-

чаємо більше 50% своїх доходів 

на продукти харчування. У цьо-

му випадку самоусунення дер-

жави виглядає ризикованим і не-

безпечним. У країнах з розвине-

ною економікою і політичною 

системою існують «запобіжни-

ки» будь-яких недобросовісних 

дій з боку виробників або торгів-

лі у вигляді антимонопольного 

органу. В Україні цей орган не 

працює на споживчому ринку. І 

це означає, що з 1 липня кожен з 

нас може стати жертвою зловжи-

вань з боку виробників, які впра-

ві нещадно завищувати ціни на 

базові продукти харчування, по-

переджають аналітики.

Загалом, експерти поділя-

ють споживачів на дві катего-

рії: ті, хто має достатній рівень 

заробітку, і ті, хто замість чер-

воної риби обирає дешеву 

тюльку. Для перших купувати 

продукти харчування за фіксо-

ваною ціною абсолютно не 

принципово, а от для решти на-

віть незначне підвищення вар-

тості хліба, молока та овочів 

стане досить відчутним. 

Закони ринку ніхто не скасо-

вував: ціни на продукти зале-

жать від купівельної спромож-

ності громадян. Надто дорогих 

продуктів ніхто купувати не 

буде, товар буде залежуватись 

на полицях магазинів аж до по-

вного псування. Виробник про 

це добре знає, тому повинен сто 

разів подумати, перш ніж пра-

вити захмарні ціни. 

Є ще одна обставина, що 

впливає на цінову політику. У 

нас настільки відкрита еконо-

міка, що відбувається постійна 

кореляція з цінами на зовніш-

ніх ринках. Відтак жоден това-

ровиробник не продасть зерно 

для борошна дешевше, якщо є 

можливість продати його за 

кордон. Мова не тільки про зер-

но. Те саме стосується м’яса й 

молока. Підвищення цін на зо-

внішніх ринках на м’ясо й мо-

локо сприяло зростанню цін на 

ці продукти і в Україні. Тож 

якщо немає змоги продати за 

кордон, на внутрішньому рин-

ку немає сенсу підвищувати. 

Та будь-яке підвищення цін, 

навіть цілком вмотивоване з 

точки зору ринкової економі-

ки, споживачів з низьким рів-

нем доходів не потішить жод-

ним чином. Підігрівають ситу-

ацію і певні політичні сили, ко-

трі провокують панічні на-

строї серед населення щодо 

«назріваючого, неминучого й 

згубного» подорожчання осно-

вних продуктів харчування. 

Тільки окремі політики пропо-

нують дієвий вихід: надання 

адресної допомоги малозабез-

печеним громадянам. Це мо-

жуть бути знижки, що компен-

суватимуться з місцевих бю-

джетів. Чому б ні? Навіть у бла-

гополучних США малозабезпе-

чені отримують спеціальні та-

лони на харчі. Така програма 

мала б з’явитися і в Україні. 

Але чи підуть урядовці далі 

скасування державного регу-

лювання цін?

на 12–15%
НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ, 

ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
ПРОДУКТИ 

ХАРЧУВАННЯ,  
ЯКЩО ІНФЛЯЦІЯ  

2017 РОКУ 
СТАНОВИТИМЕ 10–12%

17 категорій 
товарів 

МІСТЯТЬСЯ У СПИСКУ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, 
НА ЯКІ УРЯД ОБМЕЖУВАВ 

НАЦІНКУ В МАГАЗИНАХ.

25 грудня 
1996 року 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗАПРОВАДИВ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН  

НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ  

ЦІН 
РОТНО

Сергій 
КАПЛІН, 
перший 
заступник 
голови 
Комітету 

Верховної Ради з питань 
соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного 
забезпечення:

КОМЕНТАР
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Відкриваючи засідання, голова Ко-

мітету,  заступник голови 

Об’єднання профспілок Харків-

ської області Сергій Волков за-

значив, що в умовах зростання пропози-

ції робочої сили та скорочення попиту 

на неї забезпечення продуктивної за-

йнятості є особливо актуальним і потре-

бує постійної уваги сторін соціального 

діалогу. 

З першого питання порядку денного 

«Про стан створення нових робочих 

місць для сприяння зайнятості 

населення, в тому числі за ра-

хунок реалізації інвестицій-

них проектів» доповідав за-

ступник начальника управлін-

ня праці – начальник відділу 

трудових ресурсів Департа-

менту соціального захисту на-

селення Харківської облдерж-

адміністрації Сергій Глухов. 

Як зазначив доповідач, відпо-

відно до результатів моніто-

рингу створення нових робо-

чих місць, проведеного згідно 

з Методикою, затвердженою 

наказом Міністерства соціаль-

ної політики України від 23.09.2013  

№ 611, у 2016 році в області створено  

31,5 тис. робочих місць, що на 14,5% біль-

ше, ніж у 2015-му. З них: 12,3 тис. (39%) – 

на підприємствах, в установах та орга-

нізаціях, 19,2 тис. (61%) – за рахунок роз-

витку підприємницької діяльності та 

самозайнятості населення. За кількістю 

створених нових робочих місць область 

посіла четверте місце серед регіонів 

України. Завдання обласної програми 

зайнятості виконано на 108,6%.

За 3 місяці 2017 року в області створено 

12,2 тис. робочих місць, що на 62,7% більше, 

ніж за відповідний період 2016-го.  

З них: 5,0 тис. (41%) – у юридичних осіб,  

7,2 тис. (59%) – підприємцями та самозайня-

тими особами. Майже 80% нових робочих 

місць припадають на м. Харків, а також 

Харківський та Богодухівський райони.

Створенню нових робочих 

місць та вирішенню питань за-

йнятості членів малозабезпече-

них сімей (в тому числі в складі 

яких є учасники АТО) та вну-

трішньо переміщених осіб 

сприятиме реалізація в області 

пілотного проекту відповідно 

до постанови Кабінету Міні-

стрів України «Про реалізацію 

пілотного проекту із залучення 

до роботи членів малозабезпе-

чених сімей та внутрішньо пе-

реміщених осіб» № 1154. Облас-

ною комісією з реалізації пілот-

ного проекту відібрано 165 осіб, 

з яких 36 виявили бажання отримати без-

відсоткову фінансову допомогу на пово-

ротній основі для організації підприєм-

ницької діяльності.

Під час обговорення зазначеного пи-

тання співголова обласного координацій-

ного Комітету сприяння зайнятості та 

профорієнтації населення, заступник ди-

ректора департаменту соцзахисту насе-

лення ОДА – начальник управління праці 

Тетяна Печура поінформувала членів ко-

мітету, що до парламенту направлено за-

конопроект «Про пенсійну реформу в 

Україні». Цей законопроект передбачає 

збільшення мінімального страхового ста-

жу для призначення пенсії з 15 до 25 років 

та поступового наближення до 35 років 

для виходу на пенсію при досягненні пен-

сійного віку у 60 років.

Інформуючи про стан організації робо-

ти з професійного навчання населення, в 

тому числі безробітних осіб, заступник 

директора Харківського обласного цен-

тру зайнятості Анатолій Толстих зазна-

чив, що з метою підвищення конкуренто-

спроможності безробітних на ринку праці 

протягом 2016 року 16,6 тис. осіб, за 5 міся-

ців ц.р. – 10,0 тис. осіб проходили профе-

сійне навчання шляхом підготовки, пере-

підготовки та підвищення кваліфікації з 

урахуванням поточної та перспективної 

потреб ринку праці. Рівень працевлашту-

вання безробітних після закінчення проф-

навчання за 2016 рік становив 96,4%, за сі-

чень – травень 2017-го – 92,6%. Вирішенню 

проблем забезпечення роботодавців ка-

драми шляхом профнавчання значною 

мірою сприяє діяльність Харківського 

центру професійно-технічної освіти служ-

би зайнятості.

Також члени Комітету прийняли рі-

шення про продовження терміну компен-

сації понад 6 місяців 9 роботодавцям за 

працевлаштування 10 зареєстрованих без-

робітних з числа внутрішньо переміще-

них осіб.

Відділ соціально-економічних, 
правових питань та охорони праці 

ОПХО

22 червня відбулося плано-
ве засідання Харківського 
обласного координаційно-
го Комітету сприяння за-
йнятості та професійної 
орієнтації населення.

СЛОБОЖАНЩИНА

КИЇВЩИНА

У засіданні взяли участь керівник департамен-

ту соціального захисту населення ОДА Ігор 

Мещан, заступник голови Обласного 

об’єднання організацій роботодавців Віктор 

Воронін, начальник відділу інспектування та моні-

торингу загальноосвітніх та дошкільних навчаль-

них закладів Державної інспекції навчальних закла-

дів України в Київській області Анатолій Голік, ке-

рівник Головного управління Пенсійного фонду 

України в Київській області Василь Фатхутдінов, за-

ступник директора Київського обласного центру за-

йнятості Світлана Квітка, представники обласних 

галузевих організацій профспілок.

Керівник департаменту соцзахисту населення ОДА 

Ігор Мещан ознайомив присутніх із соціально-еко-

номічною ситуацією в регіоні й окремо зупинився 

на питаннях, які сьогодні доводиться вирішувати 

владі на місцях.

Учасники засідання обговорили стан соціального ді-

алогу та шляхи його вдосконалення. Зокрема, визна-

чено проблеми, що потребують вирішення спільни-

ми зусиллями: зростання рівня оплати праці в облас-

ті, погашення заборгованості із заробітної плати, 

протидія тіньовій економіці, зниження рівня безро-

біття, покращення умов праці, санаторно-курортне 

оздоровлення працюючих і членів їхніх сімей, інва-

лідизація дітей, система надання субсидій, соціаль-

ний захист бійців АТО та їхніх родин, трудова мігра-

ція, сприяння розвитку вітчизняного виробництва, 

реформування професійно-технічної освіти, пенсій-

ного забезпечення окремих категорій громадян. 

Вони також заслухали пропозиції представників Об-

ласного об’єднання роботодавців, Пенсійного фонду, 

Державної служби зайнятості. 

З усіх обговорених питань було прийнято відповід-

ні постанови.

Підсумовуючи виконання Територіальної угоди, го-

ловуючий на засіданні Валентин Кононенко наголо-

сив, що основним інструментом досягнення стабіль-

ності в суспільстві та кожному трудовому колективі 

є соціальний діалог. Тому вирішувати проблеми ре-

гіону потрібно в співпраці органів виконавчої влади, 

профспілок і роботодавців.

Члени ОТСЕР визнали роботу сторін соціального ді-

алогу задовільною. Було прийнято рішення провес-

ти у IV кварталі 2017 року розширене засідання Київ-

ської обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради із залученням представників органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

30 червня на засіданні Київської обласної 
тристоронньої соціально-економічної 
ради обговорювалися питання посилення 
співпраці соціальних партнерів щодо со-
ціально-економічного розвитку області та 
виконання Територіальної угоди між Київ-
ською обласною державною адміністра-
цією, Спільним представницьким органом 
об’єднань роботодавців області та обл-
профрадою на 2016–2020 роки. Провів зі-
брання співголова ОТСЕР, голова Київ-
ської облпрофради Валентин Кононенко.

Нещодавно у Федерації профспілок Черкаської області відбулося обговорення реалізації пілотного 
проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального ді-
алогу» з подолання незадекларованої праці. Основний пріоритет інспектування – підприємства галузі 
аграрного сектору та торгівлі, на які припадає значний відсоток нелегальної зайнятості.

На продовження співпраці між профспілками області та 

територіальним управлінням Держпраці у Черкаській 

області в питаннях профілактики розслідування випад-

ків виробничого травматизму було проведено спільну 

нараду управління Держпраці, управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, Асоціації фермерів і приватних 

землевласників та галузевої профспілки.

Важливою є реалізація першої частини проекту, що передба-

чає інформування власників, керівництва агропідприємств і 

найманих працівників щодо легалізації трудових відносин, 

оплати праці, соціального захисту. Адже європейські цінності 

– це не лише свобода, а й взаємна відповідальність учасників 

ринку праці, гідна зарплата та безпека виробництва, держав-

ний та громадський контроль на виробництві.

На нараді вирішено надати органам виконавчої влади та місце-

вого самоврядування аналіз ситуації щодо виробничого трав-

матизму, тіньової зайнятості населення з метою ефективного 

впливу на неї сторін соціального партнерства.

Вл. інф. ФПО

НА ЗАХИСТІ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
ЧЕРКАЩИНА

НА ЧАСІ – ПРОБЛЕМИ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

31,5 тис. 
робочих 

місць
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– Ви мріяли чи плану-
вали стати лікарем 
після закінчення 
школи?

– Ні, це сталося ніби само собою. 

Після школи намагався вступити в 

політехнічний інститут, але не прой-

шов. Працював на Вінницькому під-

шипниковому заводі. Потім армія. І 

знову – завод. У той час заводську мо-

лодь активно агітували вступати на 

підготовче відділення медичного ін-

ституту. А в мене сестра після закін-

чення Львівського медінституту пра-

цювала лікарем. Тож подумав: а 

чому б і ні? Подали з хлопцями доку-

менти і пройшли навчання. Потім за-

кінчив медінститут. Медицина мені 

сподобалася. Після інтернатури спер-

шу працював отоларингологом у Во-

лочиську, мав періодично по півстав-

ки в обласній інфекційній лікарні та 

Скаржинецькій психлікарні, лікував 

дітей і дорослих в поліклініці, а вже 

з 1985 року остаточно перейшов у ста-

ціонар Хмельницької міськлікарні.

– Робота важка?
  Якщо справа подобається, то ні. 

Тут і володітимеш фахом, і розбира-

тимешся – життя змусить. Якщо не 

подобається, краще обирати щось 

інше. Чому людина йде в медицину? 

Щоб допомогти іншим, адже у нас 

найцінніше – здоров’я, і, по-друге, 

будьмо відвертими, кожен, переду-

сім, хоче чимось допомогти рідним. 

Та мої батьки казали: «Стань, сину, 

Людиною, а вже ким ти станеш у 

житті – це вже Божа воля».

– І Вам це вдалося. А як жи-
веться колективу і закладу нині?

– Останнім часом справи стали 

ніби налагоджуватися. Дякувати 

міській владі, яка виділила кошти 

на охорону здоров’я для хмельничан 

й тих, хто працює в обласному цен-

трі, і лікарня, на відміну попередніх 

років, коли фінансувалися тільки 

зарплата та комуналка, повністю за-

безпечена ліками та витратними ма-

теріалами. В центральному корпусі 

замінили вікна на металопластико-

ві, в процесі покращення ще один 

корпус. Зручно і комфортно персона-

лу (а це близько 900 осіб), адже ство-

рені належні умови праці, забезпече-

но достатній соціальний пакет, вчас-

но видається зарплата (у лікаря ви-

щої категорії – до 6 тис. грн, у почат-

ківців – 4–4,5 тис. грн).

Непогані умови і для пацієнтів: 

чисто, тепло, триразове різноманіт-

не і дієтичне харчування, уважний 

догляд, якісне лікування. Причому 

деяким хворим, особливо в реаніма-

ційному відділенні, потрібно препа-

ратів на декілька тисяч гривень на 

день. Забезпечуємо. Тож наразі за-

клад, розрахований на 700 ліжок, за-

повнений практично стовідсотково. 

Звичайно, є труднощі з оновлен-

ням обладнання (є діючі «рарите-

ти», які родом ще з 50-х років мину-

лого століття), бо нове коштує де-

сятки тисяч доларів, і не кожен бю-

джет потягне. Влада поступово, за 

можливості, намагається щось 

оновлювати. Хотілося, щоб добрі 

ініціативи не були згорнуті. Та хіба 

дадуть дихнути? Галузь на порозі 

масштабної реформи…

– А про це, будь ласка, докладніше…
– Хоча наслідки достеменно неві-

домі, але, на мою думку, пропонована 

реформа остаточно знищить галузь, 

те, що є, а «відіграти» назад буде, 

швидше за все, неможливо. У людей 

мізерні статки, жалюгідні пенсії, а із 

запровадженням ще й пенсійної ре-

форми багато хто й пенсії не матиме 

без стажу хоча б 15 років (особливо ті, 

хто замолоду пішов на речовий ринок 

торгувати чи в «тіньовий» сектор). 

Відповідно, медицина багатьом буде 

не по кишені. Ну приїде «швидка», 

вколе ліки, зміряє тиск, а далі треба, 

приміром, йти до вузькопрофільного 

спеціаліста в стаціонар (хірург, оку-

ліст та ін.) й платити за послуги (про-

понується декілька варіантів, пожи-

вемо-побачимо, практичне втілення). 

Скільки, поки невідомо, чіткого меха-

нізму немає. Підприємства, як рані-

ше, вже не сплатять відрахування, бо 

самі ледь жевріють (а за кордоном 

така практика є, і там доступніші ме-

дичні послуги). Населення, не маючи 

грошей, перестане йти до нас, тихень-

ко відходячи в засвіти, особливо на 

селі. З великою помпою мусуються і 

розкручуються, із залученням ЗМІ, 

питання роботи медичних округів (а 

водночас триває занепад і, по-суті, 

знищення районних, сільських медза-

кладів, які були вкрай потрібні та за-

требувані місцевим населенням) – це 

ж, мовляв, по-новому, оптимально, з 

врахуванням передового досвіду. 

Справді чудово? Тоді запитайте в лю-

дей, наслухаєтеся…

А взяти сімейних лікарів, яких, до 

речі, не завадило б попередньо по 

кілька років навчати, – хіба їм вигід-

но буде видавати хворим направлен-

ня в стаціонар до вузькопрофільного 

спеціаліста, коли йдеться про їхні 

гроші? І ще багато всіляких «але» та 

невідомих факторів. 

– Щоб відволіктися від невтіш-
них перспектив, будь ласка, кіль-
ка слів про профспілкову роботу.

– Колективний договір чітко вико-

нується, внески сплачуються. Зар-

плата поки є, робочі умови створені. 

Як і в будь-якому колективі, часом 

доводиться зміцнювати дисципліну, 

але поки що нікого не звільняли. На-

лежна співпраця, взаємовиручка і по-

вне порозуміння з адміністрацією 

(головний лікар – Володимир Розго-

нюк). Життя, звичайно, тече невпин-

но: працівники помирають або іноді 

опиняються в скруті, тож потребують 

підтримки. І ми надаємо матеріальну 

допомогу (це головне питання, з яким 

звертаються в профком). Посильну 

допомогу надали шістьом працівни-

кам, яких мобілізовували в АТО. 

Вони з честю представляли наш за-

клад і професію: після демобілізації 

хірургу Дмитру Кузьмуку навіть про-

понували стати головним хірургом 

Одеського військового округу, моєму 

синові теж пропонували посаду. 

Нині в профспілці не всі: дехто, 

здебільшого працівники похилого 

віку, дещо розчарувалися, не вбача-

ють стимулів і виходять, але біль-

шість розуміють роль і переваги 

профспілкового членства.

– Чого категорично не сприй-
має Ваша душа?

– Я ненавиджу і боюся зброї, тож 

найбільше крають серце війна на схо-

ді країни, тисячі смертей наших спів-

громадян і жахіття, що відбуваються 

там. Мій син пройшов те пекло, а зять 

ще захищає Україну. Трагедія народу 

не підвладна забуттю та пробаченню. 

Ми великі надії покладали на Прези-

дента, але, на жаль, зараз нічого не 

чути з високих кабінетів про швидке 

закінчення війни, не чути бодай про 

хоч якісь реальні та дієві кроки в цьо-

му напрямі. А ті, хто повертаються 

живими, змушені нині запекло боро-

тися з чиновництвом, щоб отримати 

належне як учаснику бойових дій.

Анатолій ЛАГУНЕЦЬ

Отоларинголог Хмельницької міської лікарні Микола 
Василенко у медичній галузі з 1980 року, у 90-х роках 
обраний головою профорганізації закладу. За вагомі 
досягнення і багаторічну працю, розвиток профспілко-
вого руху Микола Василенко має багато почесних гра-
мот від влади, органів місцевого самоврядування, 
управління охорони здоров’я, галузевої профспілки, 
нагороджений медаллю «Знання, душу, серце – лю-
дям». Цьогоріч Микола Костянтинович святкує ювілей.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

Гостей зустріли голова 

первинної профоргані-

зації ПрАТ «Тютюнова 

компанія «В.А.Т. – 

Прилуки» Світлана Швець, 

голова Прилуцької міськра-

йонної організації Проф-

спілки працівників АПК 

України Вікторія Коротя та 

керівництво району.

Після засідання розширеної 

президії, яке провів голова 

обласної організації проф-

спілки Володимир Ворох, 

спеціалісти фабрики прове-

ли екскурсію виробництвом 

і показали весь робочий 

процес, починаючи з попе-

редньої обробки тютюну та 

завершуючи відвантажен-

ням готової продукції клі-

єнтам компанії. Побачене 

дозволяє дійти висновку, 

що Прилуцька тютюнова 

фабрика є одним з лідерів 

галузі в Україні та робить 

вагомий внесок у підтрим-

ку соціальних програм регі-

ону. На підприємстві нала-

годжено конструктивний 

діалог з профспілкою, а 

сама первинка показує свою 

ефективність у питаннях за-

хисту і представництва тру-

дових і соціально-економіч-

них прав та інтересів членів 

профспілки, збереження ро-

бочих місць, покращення 

умов та оплати праці.

За значні досягнення в проф-

спілковій діяльності Ігор 

Москаленко вручив Почесну 

грамоту багаторічному ліде-

ру первинки тютюнової фа-

брики Світлані Швець.

За інф. обласної 
організації Профспілки 

працівників АПК 
України

Цікавою і зворушли-

вою була церемонія 

відкриття табірної 

зміни з внесенням 

Державного прапора Украї-

ни, речівками загонів, ви-

пусканням різнокольорових 

кульок у небо. Дітей тепло 

привітали голова обласної 

організації галузевої проф-

спілки Марія Петечук, голо-

ва облпрофради Володимир 

Фленько, начальник табору 

Ярослава Мороз, а отець Іван 

провів процедуру освячен-

ня. Відтак усі – діти, їхні 

батьки, присутні на відкрит-

ті стали свідками імпровізо-

ваного концерту вихованців 

«Вогника», який засвідчив, 

що тут відпочивають справ-

ді талановиті діти. 

За словами заступника голо-

ви обласної організації 

профспілки Діани Гондор-

чин, кожен з 14 днів у оздо-

ровниці сповнений цікави-

ми, захоплюючими захода-

ми: свята казки, дитячої 

творчості, дні самовряду-

вання, інтелектуальні та ви-

ховні ігри, конкурси малюн-

ка, пісні і танцю, спортивні 

змагання, екскурсії, пішо-

хідні мандрівки тощо. 

Нехай гарно відпочивати-

меться дітям у закарпат-

ському оздоровчому таборі 

«Вогник»!

Сергій БАРАНЧИКОВ
Фото автора

Чернігівська обласна організація Профспілки пра-
цівників АПК України провела виїзну розширену 
президію в м. Прилуки на одному з передових під-
приємств – АТ ТК «В.А.Т. – Прилуки». На захід був 
запрошений і голова Федерації профспілкових ор-
ганізацій Чернігівської області Ігор Москаленко.

Як завжди, цього літа гостинно прийняв дітей 
працівників різних галузей нашого краю один з 
кращих дитячих закладів Закарпаття – оздоров-
чий табір «Вогник» обласної організації проф-
спілки працівників державних установ, який усі 
тепло називають «Острів дитячої радості».

ЧЕРНІГІВЩИНА 

ЗАКАРПАТТЯ 

ЯК ЖИВЕШ, ПЕРВИНКО?

ЧУДОВИЙ ВІДПОЧИНОК 
У «ВОГНИКУ»

«СТАНЬ ЛЮДИНОЮ,  
А КИМ ТИ БУДЕШ У ЖИТТІ –  

ЦЕ ВЖЕ БОЖА ВОЛЯ»



12 ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 27
6 липня 2017КОНСУЛЬТАЦІЇ

Відповідно до вимог п. 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 

квітня 1993 року № 245 «Про роботу 

за сумісництвом працівників дер-

жавних підприємств, установ і організа-

цій», спільним наказом Мінпраці, 

Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.1993 

№ 43 затверджено Положення про умови 

роботи за сумісництвом працівників дер-

жавних підприємств, установ і організа-

цій, яким визначено Перелік робіт, що не 

вважаються сумісництвом.

Усі працівники, крім основної роботи 

та роботи за сумісництвом, мають право 

виконувати такі роботи, які відповідно до 

чинного законодавства не є сумісництвом:

1. Літературна робота, в тому числі ро-

бота з редагування, перекладу та рецензу-

вання окремих творів, яка оплачується з 

фонду авторського гонорару.

2. Технічна, медична, бухгалтерська та 

інша експертиза з разовою оплатою праці.

3. Педагогічна робота з погодинною 

оплатою праці в обсязі не більш як 240 го-

дин на рік.

4. Виконання обов’язків медичних кон-

сультантів установ охорони здоров’я в об-

сязі не більш як 12 годин на місяць з разо-

вою оплатою праці.

5. Керівництво аспірантами в науково-

дослідних установах і вищих навчальних 

закладах науковців та висококваліфікова-

них спеціалістів, які не перебувають у 

штаті цих установ та навчальних закла-

дів, з оплатою їхньої праці в розрахунку 50 

годин на рік за керівництво кожним аспі-

рантом; завідування кафедрою висококва-

ліфікованими спеціалістами, у тому числі 

тими, що займають керівні посади в на-

вчальних закладах і науково-дослідних 

установах з оплатою в розрахунку 100 го-

дин за навчальний рік.

6. Проведення консультацій науковими 

працівниками науково-дослідних інститу-

тів, викладачами вищих навчальних за-

кладів та інститутів удосконалення ліка-

рів, головними спеціалістами органів охо-

рони здоров’я в лікувально-профілактич-

них установах в обсязі до 240 годин на рік 

з погодинною оплатою праці.

7. Робота за договорами провідних нау-

кових, науково-педагогічних і практичних 

працівників з короткострокового навчання 

кадрів на підприємствах і в організаціях.

8. Робота без зайняття штатної посади на 

тому самому підприємстві, в установі, орга-

нізації, виконання учителями середніх за-

гальноосвітніх та викладачами професій-

них навчально-освітніх, а також вищих на-

вчальних закладів обов’язків із завідування 

кабінетами, лабораторіями і відділеннями, 

педагогічна робота керівних та інших пра-

цівників навчальних закладів, керівництво 

предметними та цикловими комісіями, ви-

робничим навчанням та практикою учнів і 

студентів, чергування медичних працівни-

ків понад місячну норму робочого часу і т. 

ін; робота учителів і викладачів середніх 

загальноосвітніх, професійних та виховних 

закладів, а також вищих навчальних закла-

дів, прирівняних до них по оплаті праці пра-

цівників, концертмейстерів і акомпаніато-

рів навчальних закладів з підготовки пра-

цівників мистецтв та музичних відділень 

(факультетів) інших вищих навчальних за-

кладів, у тому самому навчальному закладі 

понад установлену норму навчального на-

вантаження, педагогічна робота та керівни-

цтво гуртками в тому самому навчальному 

закладі, дошкільному виховному, поза-

шкільному навчально-виховному закладі.

9. Переписування нот, яке виконується 

за завданнями підприємств.

10. Організація та проведення екскурсій 

на умовах погодинної або відрядної оплати 

праці, а також супроводження туристських 

груп у системі туристично-екскурсійних 

установ профспілок.

11. Інша робота, яка виконується в тому 

разі, коли на основній роботі працівник за-

йнятий неповний робочий день і, відповідно 

до цього, отримує неповний оклад (ставку), 

якщо оплата його праці з основної та іншої 

роботи не перевищує повного окладу (став-

ки) за основним місцем роботи.

12. Виконання обов’язків, за які вста-

новлена доплата до окладу (ставки) в про-

центах.

Виконання робіт, зазначених у пунктах 

1, 9, 10, у робочий час не допускається.

Виконання робіт, зазначених у пункті 

8, здійснюється залежно від характеру ро-

біт як в основний робочий час, так і за його 

межами.

Виконання робіт, зазначених у пунктах 

2–7, допускається в робочий час із дозволу 

керівника державного підприємства, уста-

нови, організації без утримання заробітної 

плати.

Які роботи, що можуть виконувати 
працівники, за чинним законодав-
ством не є сумісництвом?

ЯКІ РОБОТИ НЕ Є СУМІСНИЦТВОМ?
Працівника, який не 
є членом профспіл-
кової організації, 
звільняють з роботи 
за п. 3 ст. 40 Кодек-
су законів про пра-
цю України. Чи по-
трібна згода пер-
винної профспілко-
вої організації на 
його звільнення?

Якщо працівник не є членом профспілко-

вої організації, то роботодавець не над-

силає подання про його звільнення до 

даної організації. Тож згода на його 

звільнення не потрібна.

До якої відповідальності притягаються 
працівники в разі порушення законо-
давства про охорону праці?

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про охо-

рону праці», за порушення законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону 

праці, створення перешкод у діяльності по-

садових осіб органів державного нагляду за охоро-

ною праці, а також представників профспілок, їх ор-

ганізацій та об’єднань винні особи притягаються до 

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, 

кримінальної відповідальності згідно із законом.

Яку відповідаль-
ність несе 
робото давець за 
невиплату мобілі-
зованому серед-
нього заробітку?

Відповідно до 

ст. 265 КЗпПУ 

юридичні та фізичні особи – підприємці, які 

використовують найману працю, несуть від-

повідальність у вигляді штрафу в разі недотриман-

ня встановлених законом гарантій та пільг праців-

никам, що залучаються до виконання обов’язків, пе-

редбачених законами України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про альтернативну 

(невійськову) службу», «Про мобілізаційну підго-

товку та мобілізацію», у десятикратному розмірі мі-

німальної заробітної плати, встановленої законом 

на момент виявлення порушення, за кожного пра-

цівника, щодо якого скоєно порушення.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання 
оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді» від 21.06.2017 № 435, яка передбачає вста-
новлення надбавки за стаж роботи зазначеним працівникам. 

Прийняття відповідного акта покли-

кане сприяти збереженню кадрового 

потенціалу, насамперед фахівців, 

які мають досвід у сфері соціальної 

роботи. Після набрання чинності Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII працівники центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді втратили 

статус державних службовців. Постановою 

Уряду від 22.07.2016 № 462 цим працівникам 

установлено відповідні тарифні розряди за 

Єдиною тарифною сіткою розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівни-

ків установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери.

Прийнята Урядом постанова перед-

бачає встановлення керівникам центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-

лоді, їхнім заступникам, керівникам 

структурних підрозділів з основного 

виду діяльності та фахівцям із соціаль-

ної роботи надбавки до посадового окла-

ду залежно від стажу роботи в таких роз-

мірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років 

– 20%, понад 20 років – 30%. При цьому об-

сяги видатків визначатимуться щороку 

при складанні проектів місцевих бюдже-

тів на відповідний рік.

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА, 
ЯКИЙ НЕ Є ЧЛЕНОМ 

ПРОФСПІЛКИ

ЯКЩО ПОРУШЕНО 
ЗАКОНОДАВСТВО  

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
КЕРІВНИКА ЗА НЕВИПЛАТУ 

ЗАРПЛАТИ МОБІЛІЗОВАНОМУ 
ПРАЦІВНИКОВІ

ПРАЦІВНИКИ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
ОТРИМАЮТЬ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ РОБОТИ

РОЗІРВАННЯ ВІДНОСИН 

ПОКАРАННЯ 

СТЯГНЕННЯ   

ДОДАТКОВА ПРАЦЯ

ОФІЦІЙНО

 
УСІ ПРАЦІВ-

НИКИ, КРІМ ОСНО-
ВНОЇ РОБОТИ ТА РОБО-
ТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ, 

МАЮТЬ ПРАВО ВИКОНУВА-
ТИ РОБОТИ, ЯКІ ЗА ЧИН-
НИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

НЕ Є СУМІСНИ-
ЦТВОМ.

-
-

ОГОЛОШЕННЯ
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На цьому форумі все скла-

лося якнайліпше: і тема 

(як з найбільшою корис-

тю перенести здобутки 

данських профспілок на україн-

ські терени), і вдячна зацікавле-

на аудиторія (з ким, як не з мо-

лоддю, й говорити про спілчан-

ські перспективи), і майстерність 

озброєного кращою зарубіжною 

методикою модератора (успіху 

навчання неабияк посприяла й 

особиста привабливість та лек-

торська переконливість пані Оль-

ги), і затишна навчальна зала 

комплексу «Полтаватурист» з ви-

дом на Ворсклу, і рефлексійна 

кава-брейк.

Посприяли успіху семінару й 

організаційні зусилля та особис-

та участь в його роботі голови 

обл профради Леоніда Вернигори. 

Відкриваючи форум, Леонід Ми-

хайлович під-

креслив важли-

вість молодіж-

ної політики у 

нашій державі 

загалом і проф-

спілковому 

русі зокрема, 

акцентував ува-

гу учасників за-

ходу на можли-

востях, пріори-

тетах і перспек-

тивах, які від-

криваються пе-

ред молоддю в 

умовах децен-

тралізації вла-

ди, декомуніза-

ційних проце-

сів і європейського поступу.

Учасники форуму обговорили 

гострі проблеми все ще недостат-

нього впливу українських проф-

спілок на розв’язання соціальних 

«вузлів» та створення реальних 

умов для гідної праці, шляхи по-

долання інертності спілчанських 

гуртів, пожвавлення соціального 

діалогу, мотивації профспілково-

го членства, насамперед у моло-

діжному середовищі.

Отже, досвід данських колег, 

висвітлений профспілковим 

представником третьої групи 

проекту, головою обласної орга-

нізації профспілки працівників 

хімічних та нафтохімічних галу-

зей промисловості Ольгою Ку-

рінько, яка на власні очі бачила 

роботу Об’єднаної федерації ро-

бітників Данії 3F, став не лише 

предметом дискусії, а й зініцію-

вав низку пропозицій молодих 

полтавських активістів щодо по-

силення ролі стабільного проф-

спілкового руху в демократично-

му поступі України до стандартів 

громадянського суспільства.

Зазначимо, що інформація про 

справді вагомі здобутки данських 

профспілок викликала не стіль-

ки цілком виправдану за-

здрість молодої аудиторії (а 

як не позаздрити вартості по-

годинної роботи середнього 

датчанина в 41,3 євро, серед-

ньомісячній 

оплаті праці 

в 10 тис. євро 

чи тривалості 

робочого дня у  

7 годин 21 хвили-

ну?!), як бажання 

досягти такого 

рівня трудових 

відносин і на сво-

їх теренах.

Тренінг «Я – 

профспілковий лі-

дер» та презента-

ція узагальнених 

групами пропози-

цій виявили нове 

бачення і нові 

тренди у діяльнос-

ті профспілкових 

структур, що стануть, сподіваємо-

ся, підґрунтям суттєвих змін у ста-

тусі та ролі профспілок в Україні. 

Спілчанська молодь Полтавщини 

заявила про свою готовність дома-

гатися відчутнішого впливу на по-

долання розриву між українським, 

загалом прогресивним, законодав-

чим полем і рівнем виконання його 

норм. Активісти гостро дискутува-

ли щодо лукавої соціальної ариф-

метики у її трактуванні Прем’єром 

Володимиром Гройсманом: бо  

7 тис. грн середньої щомісячної 

зарплати по державі набігають ви-

нятково за рахунок захмарної 

оплати закордонних менеджерів 

(хоч би один продемонстрував 

щось путнє на своїй посаді!) та ди-

ректорату – мінімалка в 3200 про-

стого робітника чи лікаря на кабмі-

нівські реляції щодо реформ та 

«досягнень» впливають найменше.

Ще один важливий порівняль-

ний аспект: данські колеги у діало-

зі із соціальними партнерами за-

хищені абсолютизованим пріори-

тетом виконання досягнутих у 

ході колективних переговорів до-

мовленостей, наші ж реалії інші – 

норми Генеральної, галузевих і ре-

гіональних угод, скажімо, щодо 

перерахування не менше 0,3% фон-

ду оплати праці на проведення 

культурно-масової, фізкультурної 

і оздоровчої роботи, місцеві робо-

тодавці воліють просто не помі-

чати. Подекуди керівники на-

віть ховають тексти колектив-

них договорів від тих, задля 

кого ці договори укладають-

ся. Тож, молоді активісти на-

полягають на відмові від все 

ще побутуючих в профспілко-

вому чиновному середовищі не-

конфліктних, напівзалежних від-

носин з державними інституціями 

та роботодавцями.

На продовження теми блискуче 

провела свою частину семінару го-

лова Молодіжної ради облпрофра-

ди, доцент кафедри правознав-

ства, докторант Полтавського на-

ціонального педуніверситету ім. 

В.Г. Короленка Тамара Жалій, яка 

на прикладі простих життєвих си-

туацій запропонувала «групам 

мозкового штурму» профспілко-

вий консалтинг на тему «Молодь у 

профспілках. Можливості співпра-

ці профспілок із закладами осві-

ти», запалила молодих активістів 

на пошук відповідей на непрості 

запитання щодо психологічної 

взаємодії в колективі, лідерства, 

виявлення аспектів успішного ве-

дення переговорів тощо. У ході 

цього заходу порушувалися про-

блеми зайнятості молодих людей 

в Україні, необхідності їх захисту 

та працевлаштування за фахом, 

належної оплати праці.

Ольга КУРІНЬКО,
учасниця третьої групи
дансько-українського 

проекту
Ганна ТАРГАЄВА,
заступник голови 

Полтавської облпрофради

МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ

-
-
-

Про нещодавно проведений Полтавською облпрофрадою захід легко інформувати. Бо цей семінар-навчан-
ня членів Молодіжної ради мало нагадував звично нуднуваті, делікатні спроби профспілкової чиновної лек-
тури і байдужої аудиторії не розбудити один одного. «Молодь – це перспектива, це минуле, сьогодення і 
майбутнє…» – саме під таким гаслом 27 червня, напередодні відзначення державного свята – Дня Конститу-
ції України, відбувся І обласний Молодіжний форум Полтавської обласної ради професійних спілок.

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКА 
СПІВПРАЦЯ: ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

НА ПОЛТАВЩИНІ
Запорукою під-
вищення якості 
профспілкової 
роботи завжди 
слугувало на-
вчання та підви-
щення кваліфі-
кації профспіл-
кового активу і 
кадрів.

6–8 червня в рамках дансько-українського 

проекту, керівником якого є Валентина 

Шевченко, на базі Чернігівського навчаль-

но-методичного центру профспілок відбув-

ся триденний навчальний семінар для гру-

пи профспілковців Одеської області. До 

складу делегації ввійшли бухгалтери, 

скарбники та голови профспілкових орга-

нізацій освіти, культури, хімічних та на-

фтохімічних галузей промисловості Феде-

рації профспілок Одещини.

Керівник Навчально-методичного центру 

Тетяна Осадча та висококваліфіковані ви-

кладачі Володимир Ковальчук і Тамара На-

зіна підготували цікаві й корисні теми лек-

цій з питань змін до законодавства, що впли-

вають на діяльність профспілкових організа-

цій у 2017 році, а саме:

– останні зміни трудового законодавства 

щодо соціально-трудових відносин;

– державне та колективно-договірне регулю-

вання соціально-трудових відносин на рівні 

підприємств;

– вимоги Податкового кодексу України щодо 

статусу неприбутковості у 2017 році;

– статут та внутрішні регламенти неприбут-

кової організації (що потрібно знати та як ви-

користовувати);

– облікова політика профорганізації, первин-

ні документи;

– документи від інших суб’єктів господарю-

вання (на що звернути увагу, облік доходів і 

витрат у 2017 році);

– ПДФО і податкові пільги профспілкової ор-

ганізації;

– допомоги: працівникам та непрацівни-

кам, а також їх оподаткування або неопо-

даткування;

– звітність у 2017 році.

Також учасники семінару розглянули кон-

кретні ситуації й отримали відповіді на свої 

запитання та практичні поради.

У своєму виступі учасник третьої групи дан-

сько-українського проекту, голова Одеської 

обласної ради профспілки працівників хі-

мічних та нафтохімічних галузей промисло-

вості Олександр Чеганенко розповів про 

мету проекту, завдання, напрями реалізації 

та очікуваний результат. Учасники семінару 

активно долучалися до практичних занять: 

тренінгів з командної роботи, групових за-

вдань з питань мотивації профспілкового 

членства, залучення молоді до профспілок, 

визначення мети та напрямків дій профспіл-

кових організацій.

Велика подяка керівництву Федерації проф-

спілок України, керівникам дансько-україн-

ського проекту та Навчально-методичного 

центру профспілок за отримані знання і 

практичний досвід профспілкової роботи.

Олександр ЧЕГАНЕНКО,
учасник третьої групи

дансько-українського проекту

КВАЛІФІКОВАНІ 
КАДРИ – ПРОФЕСІЙНИЙ 

ПІДХІД

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

 
85 МОЛОДИХ 

АКТИВІСТІВ І СПІЛЧАН, 
ГОЛІВ ОБЛАСНИХ КОМІТЕ-

ТІВ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФСПІЛОК 
ВИВЧАЛИ ДОСВІД ДАНІЇ В НА-
ЛАГОДЖЕННІ ГАРМОНІЙНИХ 

ВІДНОСИН МІЖ ПРОФЕСІЙНИ-
МИ СПІЛКАМИ, ДЕРЖАВОЮ 

ТА РОБОТОДАВЦЯМИ.

-

-

-

-
-
-

-

-
-

ПРЯМА МОВА
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СКАНВОРД

«ЗА ДВОМА  
ЗАЙЦЯМИ»  
МОВОЮ  
БАЛЕТУ

Балетмейстер-постановник виста-

ви – Віктор Литвинов, у чиєму 

творчому доробку, окрім шедев-

рів світової балетної класики, 

вже десять балетів на музику україн-

ських авторів. Диригент-постановник – 

Володимир Кожухар, напевне, один з 

найбільш титулованих і визнаних дири-

гентів сучасності. Композитор Юрій 

Шевченко співпрацював практично з 

усіма, без перебільшення, київськими 

театрами (за що отримав вже вісім пре-

стижних «Київських пекторалей»). Ав-

тор ідеї та лібрето – балерина Тетяна 

Андреєва. Художник-графік, сценограф, 

режисер театру і кіно, лауреат понад 50 

нагород у галузі мистецтва – Сергій 

Маслобойщиков. Живописець, теа-

тральна художниця – Ганна Іпатьєва, 

географія робіт якої охоплює простір 

від Німеччини до Македонії. Ця потуж-

на творча команда об’єдналася заради 

створення балету за мотивами популяр-

ної п’єси Михайла Старицького.

У виставі багато знайомих пісень, 

народних мотивів, але кумедно «пере-

кручених», коли танцюють не тільки 

люди, а й їхні думки, мрії та емоції. А 

ще тут з’являються ті, кого не впійма-

ти, якщо поженешся за обома одночас-

но. Хто вони – ці містичні зайці – з 

упевненістю не можуть сказати навіть 

творці вистави. Блудливі духи, небес-

ні істоти, пристрасті, що роздирають 

нас ізсередини або аlter ego – це вирі-

шувати глядачеві.

ПРЕМ’ЄРА

29 та 30 червня у Національному академічному театрі опери та балету ім. Т. Шевченка відбу-
лися прем’єрні покази балету за відомою п’єсою Михайла Старицького «За двома зайцями».

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ДОПИСУВАЧІВ

ОЛЕКСІЙ  
ПЕТРУНЯ

ДІТИ БАБИНОГО ЯРУ
Я ляльку на руках тримала,
Вона для мене як сестра.
Її до себе притискала,
Була туга моя гостра.

Що буде далі, я не знала.
За все, що було, ти прости.
Тебе я стільки рятувала.
Сьогодні ти мене спаси.

Не врятувала, не зуміла.
Не вийшла ростом. Бачив Бог,
Як розстріляли моє тіло.
На землю пали ми удвох.

В останню мить мені здалося,
Що на щоці її сльоза.
Сплелося так наше волосся.
Цей день навіки нас зв’язав.

Мій лик на небесах відбився.
Благаю я до всіх людей,
Щоб Бабин яр не повторився,
І не вбивали щоб дітей!

ТЕАТР
В театр навіщо ходять люди?
Чи мало їм своїх турбот?
Там драматурги, немов судді,
Кидають нас у вир скорбот.

Де грань життя і грань театру?
Живемо де і де та гра?
Щодня повторюємо мантру
Про переможну міць добра.

В театр навіщо ходять люди?
Що там почують, до чого?
Час почуття усі остудить,
Надасть безвір’я до всього.

Я не кажу про нуворишів,
Похід в театр для них – престиж.
Але в театр ходять інші –
Побачить Лондон і Париж.

Вони сміються тут і плачуть,
Себе та інших впізнають,
Переживають їх невдачу,
Болить у них, коли тут б’ють.

Вони відчують тут події,
Як ніби з ними це було,
Не залишаючи надії,
В театр приходять все одно.

ЛІТНІЙ ДОЩ
Дощ по Києву пройшов.
Погуляв собі на волі.
Він добро таке знайшов
Нашій фауні і флорі.

П’ють дерева літній дощ
Краплі струшують в калюжі.
Підставляє спину хвощ.
Літній душ потрібен дуже.

Дощ пройшов, пішов до жнив.
Сонце хмари розганяє.
Я б в житті так само жив:
Позитив хай процвітає!

-

-



15

ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ   № 27

6 липня 2017СПОРТ
Три «золота», «срібло»  
і дві «бронзи» та перше 
загальнокомандне місце  
на ЧЄ - здобуток 
українських боксерів.

У КОВЕЛІ 
ЗМАГАЛИСЬ ЮНІ 
ВЕСЛУВАЛЬНИКИ  
Наприкінці червня Ко-
вель приймав Відкритий 
чемпіонат України серед 
юнаків та дівчат 2001–
2002 та 2003–2004 р. н. У 
боротьбу за нагороди 
вступили 630 юних 
спортсменів з 21 області 
та м. Києва.   

Валерій МАРЦЕНЮК,

спеціально для «ПВ»

Чемпіонат пройшов над-

звичайно організова-

но, а глядачів захопи-

ла видовищна бороть-

ба на дистанції. Взяли участь 

у змаганні за розподіл призо-

вих місць і представники 

Хмельницької області. Зокре-

ма, вихованці Хмельницької 

ДЮСШ № 2 Анастасія Де-

жицька (тренер Микола Ку-

шта) і Дар’я Воронченкова 

(тренер Вадим Хомич) виборо-

ли бронзову нагороду на дис-

танції 500 м у змаганнях ка-

ное-двійок серед дівчат 2003–

2004 р. н. Першими тут до фіні-

шу дісталися представниці 

Івано-Франківська Ярина Ба-

щак та Вікторія Яцкова, другу 

сходинку п’єдесталу пошани 

посів екіпаж із столиці Украї-

ни в складі Ксенії Романчук і 

Катерини Шевчук. 

За підсумком змагань 

найбільшу кількість заліко-

вих балів набрали спортсме-

ни Львівської області-1, в ак-

тиві яких 1567 очок. Другими 

в загальнокомандному залі-

ку стали представники Киє-

ва (1455), третіми – колектив 

Херсонської області-1 (1385). 

Команда Хмельницька за-

мкнула чільну десятку (885 

очок), а Хмельницька-2 з 66 

балами стала 27-ю серед 31 

команди-учасниці.

ВЕСЛУВАННЯ16–24 червня у м. Харкові найкращі боксери континенту ви-
борювали медалі першості Європи. На домашньому чемпіо-
наті українська збірна виступила якнайуспішніше, завоював-
ши шість медалей – три золотих, срібну і дві бронзові, та здо-
бувши перше загальнокомандне місце в підсумковому заліку.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

Ч
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

 «БРОНЗА» 
СВИНАРЕНКА  

В АСТАНІ

,

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

УКРАЇНЦІ 
ТРІУМФУВАЛИ НА 
ДОМАШНЬОМУ ЧЄ
БОКС
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ВІВАТ, АКАДЕМІЯ!

УРЯД ПІДВИЩИВ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

№ 1234 / 21 ВЕРЕСЕНЯ 2015

А МІГ БИ Й ШАШКОЮ!..

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

ЧОМУ НИНІ  

НЕ ВАЛЬСУЮТЬ  

У САНАТОРІЇ  

«ЛЕРМОН- 

ТОВСЬКИЙ»?

ДРУГОГО 

ПОСПІЛЬ 

ОЧІЛЬНИКА  

СЛУЖБИ  

ЗАЙНЯТОСТІ  

ЗАТРИМАЛИ  

ЗА КОРУПЦІЮ 

3

3

БЮДЖЕТ  

ВНЕСЛИ  

У ПАРЛАМЕНТ

І ЗНОВУ 

«ВИНЕСЛИ»

КАВАЛЕРІЙСЬКИЙ 

НАСКОК МІНІСТРА 

РОЗЕНКА

ВСЕ КЕРІВНИЦТВО  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ  

ВІДСТОРОНЕНО ВІД ПОСАД

УКРАЇНА 

РЕСТРУКТУРИЗУЄ 

БОРГИ

І УНИКАЄ ДЕФОЛТУ

ТРУДОВІ  

КНИЖКИ  

СКАСУЮТЬ

ЧИ СТАНЕ 

      
   Л

ЕГШЕ?

ЗАКАДРОВІ  

ПОМИЛКИ МІНІСТРА 

СОЦПОЛІТИКИ

 «КРАЙНІМИ» ПРИЗНАЧИЛИ  

РЯДОВИХ ПРАЦІВНИКІВ  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

ПРОКЛЯТЕ

МІСЦЕ

3

3

ЧОМУ НИНІ 

НЕ ВАЛЬСУЮТЬ 

У САНАТОРІЇ 

«ЛЕРМОН-

ТОВСЬКИЙ»?
7-6

2

4

5

ЮТЬ

Е? -

-

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 

ВИДАНЬ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ!ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НЕЗАКОННИЙ

WWW.PSV.ORG.UA

№ 39 (809) / 1 ЖОВТНЯ 2015       
    Передплатний індекс 22152

ПРИСТРАСТІ

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

2

ПРОФСПІЛКИ 

ПОДАЛИ  

ПЕТИЦІЇ

ЯКОЮ БУДЕ ВІДПО-

ВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА?

200 БУРШТИНОКОПАЧІВ 

ЗАТРИМАЛИ ПРАВООХОРОНЦІ

У ВІДПОВІДЬ НАСЕЛЕННЯ  

ПАЛИТЬ ТЕХНІКУ НАЦГВАРДІЇ

ФОРМУЛА 

УКРАЇНСЬКОЇ 

БІДНОСТІ

ЧОМУ ПРАЦЮЮЧА  

ЛЮДИНА БІДНА?

ЦЯ «НЕЗАЖИВАЮЧА 

ВИРАЗКА» ЗАБИРАЄ ЖИТТЯ

ТИМ ЧАСОМ ЗАКОНОДАВЦІ РОКАМИ 

ТЯГНУТЬ З ПРИЙНЯТТЯМ  

ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНУ

3

3

КІЛЬКА МІСЯЦІВ ПОСПІЛЬ 

НА ВОЛИНІ ТА РІВНЕНЩИНІ 

ЙДЕ СПРАВЖНЯ ВІЙНА  

МІЖ БУРШТИНОКОПАЧАМИ 

ТА ПРАВООХОРОНЦЯМИ

3

БУРШТИНОВІ

ВІЙНИ

 
БУРШТИНОВА 

ПРОБЛЕМА 

ПОТРЕБУЄ 

ЗАКОНОДАВЧОГО 

ВИРІШЕННЯ

25 
РОКІВ 

ФПУ
Газета в газеті

 СТОР. 7–10

,,

2

5

10

В УКРАЇНІ 

СТВОРЮЮТЬ 

СУСПІЛЬНЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

ТРИВАЄ ПРОДУКТОВА БЛОКАДА КРИМУ

WWW.PSV.ORG.UA

№ 40 (810) / 7 ЖОВТНЯ 2015           
Передплатний індекс 22152

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОФСПІЛКОВІ ПЕТИЦІЇ!

2

ПАТ «ФАРМАК» 

СВЯТКУЄ  

90-РІЧЧЯ

ЯК ЖИВЕ ВЕЛИКА 

ПЕРВИНКА?

УКРАЇНСЬКІ 

УМОВИ ПРАЦІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА КОСМІЧНІЙ 

ВІДСТАНІ ВІД 

МІЖНАРОДНИХ 

КРИТЕРІЇВ

 
ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ВВАЖАЄ,  

ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)

13

3

126

Деталі – у спецвипуску «ПВ»
–

ГІДНА

ПРАЦЯ

,,

2

5

5

ЄВРОПРОФСПІЛКИ 

ВИЗНАЧИЛИ 

ПОЛІТИКУ

У ПАРИЖІ ВІДБУВСЯ  

13-Й КОНГРЕС ЄКП
4ЛІКАРІ 

ЗАРОБЛЯЮТЬ 

МІЛЬЙОНИ НА 

ПОРОДІЛЛЯХ

І НЕ ЛИШЕ  

В СТОЛИЦІ

ЗУПИНИТИ РЕЙДЕРСЬКЕ 

ЗАХОПЛЕННЯ САНАТОРІЮ 

«ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ»

         h
ttps://petition.president.gov.ua/petition/4504

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ  

ЗА  РАХУНОК  СОЦСТРАХУ

       https://petition.president.gov.ua/petition/10961

ЗА ГАЗ 

ПЛАТИТИМЕМО 

У ЧОТИРИ  
РАЗИ  

БІЛЬШЕ

СУЧАСНИЙ СТАН 

БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ

ВЕРЕСЕНЬ 

– ЖОВТЕНЬ

2015

№ 9–10 

(189–190)

сті»

лови 
ого 
»

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФІНФОРМ» ФПУ 
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

-

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 3F - ФПУ

«ПОСИЛЕННЯ ВНЕСКУ ПРОФСПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ГІДНОЇ ПРАЦІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ»

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ – 

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Київ

25 квітня 2015 року
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ВІД РАДИ ДО РАДИ(грудень 2012 р. – лютий 2014 р.)

25 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ!

ФЕДЕРАЦІЯПРОФЕСІЙНИХСПІЛОК УКРАЇНИ

2016 

ГРУДЕНЬ DECEMBER

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

49

1 2 3 4

50
5 6 7 8 9 10 11

51
12 13 14 15 16 17 18

52
19 20 21 22 23 24 25

53
26 27 28 29 30 31

2017 

ЛЮТИЙ FEBRUARY

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

6

1 2 3 4 5

7
6 7 8 9 10 11 12

8
13 14 15 16 17 18 19

9
20 21 22 23 24 25 26

10
27 28

2017 
СІЧЕНЬ JANUARY

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

1

1

2
2 3 4 5 6 7 8

3
9 10 11 12 13 14 15

4
16 17 18 19 20 21 22

5
23 24 25 26 27 28 29

6
30 31

НОВИЙ
РIК

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ДОНЕЦЬКОГО 

ПРОФОБ`ЄДНАННЯ 
«1920 Р.»

РIЗДВО 
ХРИСТОВЕ

ХРЕЩЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ПРОФОБ`ЄДНАННЯ 
«1945 Р.»

ДЕНЬ СОБОРНОСТI 
УКРАÏНИ

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ 

ПРОФСПIЛКИ АТОМНОÏ 

ЕНЕРГЕТИКИ «1992 P.»

ДЕНЬ СТУДЕНТIВ
ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ ПРОФСПIЛКИ 

АВТОСIЛЬГОСПМАШУ «1991 P.»

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ 

ПРОФСПIЛКИ МОРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ «1992 P.»

2017 – РІК ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФЕДЕРАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
УКРАЇНИ

Україна, 01601

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41

e-mail: FPSU@FPSU.ORG.UA

WWW.FPSU.ORG.UA


