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Найбільший виробник 
авіаційних двигунів і 
газотурбінних устано-
вок – АТ «Мотор Січ» 

презентувало вертоліт власно-
го виробництва із символічною 
назвою «Надія». Як зауважив 
президент компанії В’ячеслав 
Богуслаєв, це надія на розви-
ток країни, на розвиток висо-
ких технологій. 

«І наша надія, що цей вертоліт 
буде мати багато модифікацій: і 
для патрулювання доріг, і для 
моніторингу трубопроводів та 
газопроводів, і для оборонних ці-
лей, і для сільського господар-
ства, і для пасажирів», – зазначив 
він. От тільки термінів запуску 
серійного виробництва прези-
дент «Мотор Січі» не назвав, 
хоча торік обіцяв, що вертоліт 
надійде у серійне виробництво 
вже цього року. Фахівці компанії 
прогнозують, що це напевне ста-
неться наступного року. 

Який він – гелікоптер власно-
го виробництва? Це цивільний 
вертоліт, розрахований на сі-
мох пасажирів. Запланована 
дальність польоту – 1000 кіло-
метрів, без дозаправляння. При 
досить невеликій вазі – 4 тонни 
вертоліт здатен підняти в пові-
тря більше тонни вантажу. До 
того ж, він значно дешевший в 
обслуговуванні, стверджують 
інженери підприємства. 

Щоб створити перший укра-
їнський вертоліт, знадобилося 
10 років. Багато це чи мало? 
Експерти кажуть, що це взагалі 

рекорд. Далися взнаки потужна 
промислова база і зусилля ко-
лективу, спроможного вирішу-
вати всі технічні завдання кон-
структорів. 

Аналітики стверджують, що 
перша ластівка започатковує 
нову галузь – вертолітобудуван-
ня. Тож можна з упевненістю 
сказати, що гелікоптери – май-
бутнє запорізького підприєм-
ства. «Це не тільки новий вид 
продукції, а й ринок для наших 
двигунів. Така пильна увага до 
вертолітної тематики виправ-
дана, і правильність обраної 
стратегії підтверджується зрос-
танням замовлень на модерні-
зацію вертольотів Мі-8 і Мі-2», 
– зазначив заступник генераль-
ного конструктора підприєм-
ства Леонід Пирогов. 

Компанія провела величезну 
роботу з імпортозаміщення. На-
разі на заводському вертодромі 
випробовується вертоліт Мі-
8МТВ з двигунами, що укомп-
лектовані агрегатами виключно 
українського виробництва. До 
речі, перший вітчизняний верто-
дром теж у компанії «Мотор 
Січ». Фахівці підприємства під-
твердили, що одночасно на ньо-
му можна випробовувати 3–4 
вертольоти. До того ж, перекону-
ють інженери й конструктори, 
вертольоти власного виробни-
цтва конкурентоспроможні, а їх 
вартість чи не в десять разів 
нижче закордонних аналогів. Це 
означає, що АТ «Мотор Січ» реа-
лізує амбіційні плани по ство-

ренню в Україні замкненого ци-
клу виробництва вертольотів. А 
це додаткові робочі місця, під-
вищення добробуту працівни-
ків, а головне – поліпшення імі-
джу країни, яка володіє найсу-
часнішими технологіями і здат-
на виробляти унікальні високо-
технологічні речі. От якби до 
створення замкненого циклу ви-
робництва вертольотів підклю-
чилась і держава, справа б точно 
зрушила з місця набагато швид-
ше, запевняють запорізькі мото-
робудівники. Вони переконані, 
що державі слід зробити цей на-
прямок одним з пріоритетних. І 
задля іміджу країни, і для за-
гального добра.

Як відомо, АТ «Мотор Січ» є 
одним з найбільших світових ви-
робників двигунів для авіаційної 
техніки, а також промислових га-
зотурбінних установок. Продук-
ція підприємства постачається у 
більш ніж 100 країн світу.

Амбіції колективу «Мотор 
Січ» величезні. Вони мріють, щоб 
їхні вертольоти літали швидше, 
вище та далі. Для цього, звісно, 
треба мати висококласні двигу-
ни. А це якраз те, чим займають-
ся на підприємстві. 

До слова, модернізований 
підприємством вертоліт Мі-2 
злетів угору на 7 км, Мі-8МСБ 
подолав позначку у 9155 м. Це 
світовий рекорд, занесений до 
Книги рекордів Гіннесса. Такі 
рекорди похитнули монополію 
тих, хто займається вертольота-
ми в світі, переконані фахівці.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Тарас ЗАГОРОДНІЙ, 
 керуючий партнер Наці-
ональної антикризової 
групи:
«Практика запрова-
дження обов’язкової 
реєстрації всіх власни-
ків сім-карток є не-
ефективною з точки 
зору боротьби з теро-
ристами. Тому що в Єв-
ропі, де реєстрація дій-
сно проводиться, і без 
паспорта придбати но-
мер не можна, це не за-
важало влаштовувати 
теракти. А от якщо го-
ворити про запобігання 
небажаним виступам, 
які, швидше за все, бу-
дуть відбуватися в 
Україні через зубожіння 
населення, це ефектив-
на норма».

Сергій ТАРАН, голова 
правління Центру со-
ціологічних та політо-
логічних досліджень:
«Автори законопро-
екту, який передба-
чає продаж сім-
карток за паспорта-
ми, керуються тим, 
що відповідний за-
кон має посилити бо-
ротьбу з тероризмом. 
Тут логіка є. У бага-
тьох країнах, де від-
буваються терорис-
тичні атаки, йде пев-
ний облік мобільних 
номерів та телефо-
нів. На жаль, стовід-
соткової безпеки це 
не гарантує».

Микола КОЗЛОВ, екс-
перт з електронного 
урядування Інституту 
суспільно-економічних 
досліджень:
«Насправді ми зараз і так 
достатньо себе іденти-
фікували. Ми в мережі 
постійно в різноманітних 
електронних послугах 
вказуємо якісь свої кон-
тактні дані, своє прізви-
ще, ім’я, по батькові, і за-
вжди присутній мобіль-
ний телефон. Відповід-
но, вся ця інформація 
вже є в мережі в різних 
базах даних. Так чи інак-
ше, кожен з нас уже себе 
ідентифікував. Цей зако-
нопроект, по суті, дасть 
змогу ввести ці дані в 
єдину базу і за необхід-
ності використовувати їх 
і покладатися на них». 

Державна служба спеці-
ального зв’язку та захис-
ту інформації України 
пропонує зобов’язати 

мобільних операторів реєструва-
ти всіх власників сім-карток та 
телефонів. Чиновники поясню-
ють, що такі нововведення підви-
щать кібернетичну безпеку, 
сприятимуть розслідуванню та 
протидії злочинам. Змусити 
українців реєструвати мобіль-
ний номер за паспортом намага-
ються не вперше. Подібні ідеї ви-
никали ще тоді, коли в Україні 
мобільний зв’язок лише зароджу-
вався. Внести зміни до законів, 
аби зобов’язати абонентів реє-
струватися, Держспецзв’язок 
пропонував парламенту також у 
2012 році. Проте тоді цю ініціати-
ву нардепи не підтримали.
Чергову спробу зобов’язати укра-
їнців надавати постачальникам 
зв’язку свої персональні дані під 
час придбання сім-карток було 
здійснено в 2014 році. Тоді ця нор-
ма входила до так званих «дикта-
торських законів 16 січня», однак 
під тиском громадськості законо-
проект відхилили.
Експерти кажуть, що обов’язкова 
реєстрація особистих даних ко-
ристувачів мобільного зв’язку – 
звична світова практика. Загалом 
її впроваджено майже в 100 краї-
нах. Приміром, у Польщі проце-
дура реєстрації була передбачена 
так званим «антитерористичним 
законом», який набрав чинності 
влітку минулого року. Процес ре-
єстрації сім-карток тривав до 1 
лютого. Номери всіх, хто не встиг 
це зробити, заблокували.
У Німеччині обов’язкова іденти-

фікація особи при купівлі сім-
картки діє з червня 2016 року. При 
цьому картку можна придбати і 
без посвідчення. Однак згодом її 
все ж потрібно зареєструвати.
Обговорення нового законопро-
екту тривало до 19 серпня. Тепер 
рішення за Верховною Радою. А 
що кажуть українські мобільні 
оператори? Тут погляди різнять-
ся. У компанії «Київстар» заяви-
ли, що проект закону є недоско-
налим, тож категорично не пого-
джуються з ним. Вони вважають, 
що 90% користувачів їхніх по-
слуг обирають анонімне обслуго-
вування, і пропонують зробити 
реєстрацію добровільною.
У Lifecell законопроект схвалю-
ють, посилаючись на традиційну 
європейську практику. Таку ж 
позицію має Vodafone. Однак в 
обох компаніях зауважують, що 
цей процес може бути довгим і 
складним, адже всім користува-
чам потрібно звернутися до свого 
оператора особисто.
Поки що питання залишається 
відкритим. Чи опиниться воно в 
низці першочергових на засідан-
нях Верховної Ради, сказати важ-
ко. Якщо автори проекту не наве-
дуть серйозних аргументів, що 
обов’язкова реєстрація абонентів 
справді допоможе боротися з те-
роризмом та злочинністю, навряд 
чи зміни відбудуться. Законопро-
ект можуть знову заблокувати.

СІМ-СІМ, 
ВІДКРИЙСЯ!

ГВИНТОКРИЛ 
НА ІМ’Я 

«НАДІЯ»
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Українці традиційно 
обирають для відпус-
ток літо. Попри те, 
що Україна отрима-

ла безвізовий режим, плани 
співвітчизників щодо лока-
цій відпочинку змінилися 
неістотно. Половина опита-
них заявили, що не змінили 
своїх уподобань. Для біль-
шості українців головним 
аргументом у виборі місця 
літнього відпочинку є фі-
нансові можливості. «Без-
віз» хоча й спростив поїздки 
за кордон, однак не зробив 
їх дешевшими. Відтак біль-
шість людей працездатного 
віку обрали бюджетні ку-
рорти всередині країни. Тра-
диційно найбільшу кіль-
кість відпочивальників при-
йняли Одеса, Затока, Заліз-
ний Порт та Бердянськ.

Відчутно зріс попит на 
відпочинок у горах. Близь-
ко 20% мешканців країни 
для літніх відпусток обра-
ли місця в Закарпатті: Бу-
ковелі, Яремчі, Східниці та 
Драгобраті. 

Ті, хто звик відпочивати 
поза межами України, нада-
ли перевагу Туреччині, 
Єгипту та екскурсійним ту-
рам Європою. Як свідчить 
статистика, останнім часом 
наші співгромадяни часті-
ше почали їздити до Алба-
нії, Болгарії й Чорногорії. 
До слова, Албанія вперше 
потрапила до низки найпо-
пулярніших країн для від-
починку. Загалом, десятка 
зарубіжних напрямків для 
відпустки, на думку експер-
тів, виглядає таким чином: 

Туреччина, Єгипет, Болга-
рія, Грузія, Чорногорія, Ал-
банія, Греція, Кіпр, Хорва-
тія та Іспанія.

Ціни на головних курор-
тах Європи зросли приблиз-
но на 20%. Те саме можна 
сказати і про українські ку-
рорти. За вартістю вони 
практично не поступаються 
закордонним. Тому, аби ви-
тратити на відпочинок мен-
ше, українці шукали нові 
способи економії на туриз-
мі і підходили до плануван-
ня своїх подорожей раціо-
нальніше. Пріоритетним 
для більшості відпочиваль-
ників було розміщення в го-
телях та на базах відпочин-
ку з максимальним дотри-
манням принципу «ціна-
якість». А це означає, що 
більшість прагнули отри-
мати високу якість сервісу 
за помірну ціну. 

Неабиякий сплеск попу-
лярності цього літа на по-
слуги сільського зеленого 
туризму. Наразі в Україні 
зареєстровано близько 
2 тис. садиб, що працюють у 
сфері зеленого туризму, і 
попит на нього постійно 
зростає. 

На переконання експер-
тів, цьому сприяють кілька 
факторів. По-перше, підви-
щення національної само-
свідомості. Люди прагнуть 
пізнати свою батьківщину, 
особливості того чи іншого 
регіону. По-друге, сіль-
ський зелений туризм до-
ступний за своєю вартістю, 
бо не кожна родина може 
дозволити собі Туреччину 

чи Єгипет. Тож чимало мо-
лодих сімей з дітьми нада-
ють перевагу не пляжам, а 
саме відпочинку на приро-
ді. Бо це дає змогу впро-
довж тривалого часу побу-
ти з дітьми в екологічно чи-
стому місці і споживати 
якісні продукти «домаш-
нього виробництва». 

По-третє, селяни активно 
цікавляться таким видом 
діяльності. Конкуренція за 
клієнта досить висока. Між 
іншим, фахівці спростову-
ють міф про те, що зелений 
туризм прижився тільки в 
західних регіонах. І наво-
дять статистику щодо його 
популярності як мінімум у 

шести областях України: 
Миколаївській, Полтав-
ській, Чернігівській, Одесь-
кій, Херсонській та Київ-
ській. За розрахунками про-
фільного міністерства, це 
дозволило створити близь-
ко 4 тис. робочих місць. Тоб-
то власне сільське населен-
ня отримало можливість 
долучитися до розвитку біз-
несу, знайти у сфері зелено-
го туризму своє застосуван-
ня. Якщо в країнах Європей-
ського Союзу сільський зе-
лений туризм достатньо по-
тужний і розвинений на-
прям, то в Україні лише за-
роджується тенденція по-
питу на його послуги. 

РЕЗОНАНС

СЕЗОН 
ВІДПУСТОК 
ЗАКРИТО

ВОЛОДИМИР ЦАРУК, ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ:

«Так, інфраструктура з кожним роком покращується. Але для того, 
щоб курорт наблизився до європейського рівня, потрібні інвестиції. 
Набережні курортних селищ не витримують критики. І це, безумовно, 
відлякує туристів, і точно не сприяє тому, щоб вони повернулись сюди 
наступного року. Якщо місцева влада не вкладатиме кошти в розви-
ток, відтік відпочивальників постійно зростатиме».

15–16 грн за кілограм солодкої ягоди – ре-
корд для України за всю історію незалеж-
ності, стверджують експерти аграрного рин-
ку. Чому так стрімко зросла вартість кавунів? 
Причина банальна: вони просто спеклися на 
баштані. Їм забракло вологи. Чимало партій 
баштанної продукції довелося викинути на 
смітник, бо через неймовірну спеку кавуни 
або порожні всередині, або потріскані. Сло-
вом, до кондиції не дотягли.

Відтак цьогорічні кавуни у 6,5 раза дорожчі порів-
няно з аналогічним періодом минулого року. До 
слова, максимальними вважалися ціни серпня 
2014 року, але тоді вони не перевищували 2,5 грн 

за кг. У компанії «АПК-Інформ: овочі і фрукти» знижен-
ня вартості кавунів не прогнозують. І підкреслюють, 
що таке різке подорожчання вкрай негативно познача-
ється на попиті, адже не кожен може собі дозволити ви-
тратити 200 грн за кавун вагою у 6–7 кг. Тож темпи збу-
ту соковитої ягоди різко знизились. До того ж, покупці 
незадоволені якістю пропонованої продукції.
Аграрії кажуть, що оптимальна температура для ба-
штанних культур – 20 градусів вночі і 28–30 – удень. 
Нинішнього пекельного літа температура на поверхні 
піску сягала 60 градусів. Ті, хто вирощує кавуни, бід-
каються, що стояти на баштані без взуття просто не-
можливо.
Загалом з погодою у кавунів не склалося. Через холод-
ну весну виробники змушені були пересівати середні 
та пізні сорти кавунів. Відповідно, терміни їх дозрі-
вання змістилися на 10–12 днів. А потім настала посу-
ха, що для солодкої ягоди вкрай несприятливо. У дея-
ких районах Херсонщини після спеки випали дощі з 
градом, які також пошкодили врожай. 
Згадаймо, як ми спостерігали за баржею, яка везла ка-
вуни до столиці. Практично всі телеканали відстежу-
вали її маршрут, а кияни не могли дочекатися, коли 
смугастий вантаж з’явиться в супермаркетах. Однак 
кавуни «з баржі» досить швидко закінчилися, бо їх 
було всього 250 тонн. Для Києва, переконують експер-
ти, це крапля в морі. І те, що кавуни мали б коштувати 
на 40% дешевше, теж виявилося фейком. 
На думку експертів ринку, ситуація з пропозицією ка-
вунів лишатиметься складною до кінця сезону, бо вро-
жайність пізніх сортів буде значно нижчою, ніж мину-
лого року. Найбільших втрат зазнали саме виробники 
кавунів середніх строків дозрівання. Про перспективи 
врожаю пізніх сортів сьогодні намагаються не говори-
ти. Невідомо, які сюрпризи готує погода.
Слід зазначити, що ситуація, що склалась на ринку, 
дуже негативно позначиться на обсягах міжнародної 
торгівлі українськими кавунами в цьому сезоні. За-
звичай найбільший обсяг смугастої ягоди Україна екс-
портує саме в серпні, але нині вітчизняні кавуни не 
можуть конкурувати на зовнішньому ринку ні за ці-
ною, ні за якістю. В українських господарствах сьогод-
ні фактично неможливо зібрати експортний обсяг 
 продукції.

Тетяна Гетьман, експерт центру «Інфо-Шувар»:
«Для виробників кавунів фінансові результати ми-
нулого й позаминулого сезонів виявились незадо-
вільними через низькі ціни. Тому цьогоріч біль-
шість фермерів скоротили посівні площі під ка-
вун, а дехто взагалі відмовився його вирощувати. 
Цей сезон загалом дуже цікавий. Фермери зроби-

ли акцент на ранньому кавуні, тому ще місяць тому їм важко 
було продати його за 1 грн. Потім ранній закінчився. А ось се-
зонного ґрунтового кавуна посадили менше. Тому виник такий 
невеликий вакуум. Крім того, дається взнаки спека – на ягодах, 
які перебувають не на поливі, дуже погано відбиваються погодні 
умови. Через це знайти кавун високої якості дуже й дуже склад-
но. Відтак на якісний кавун є попит і, відповідно, високі ціни. Се-
зон формується на різних етапах: ранній, середній і пізній. Що 
буде з пізнім, поки незрозуміло, але припускаю, що в цьому році 
сезон кавунів може закінчитися раніше, ніж зазвичай».

КОМЕНТАР

КАВУНИ Б’ЮТЬ 
РЕКОРДИ

НЕ ДЕШЕВШЕ ЗА ЄС. ВІДПОЧИНОК 
НА ВІТЧИЗНЯНИХ КУРОРТАХ

Відпочити в Україні цього року не дешевше, 
ніж за кордоном. Рекорди за вартістю 

проживання б’є Одеса, яка вже догнала,  
а то й перегнала Туреччину.

Карпати
Котедж із зручностями –  
від 1000–1800 грн/добу
Оренда будинку – до 1000 грн/добу
Номер «Стандарт» для двох –  
від 250 до 2500–3000 грн
Міні-готель – 500–650 грн/добу
Харчування – від 100–750 грн і 
вище

Трускавець (Львівська область)
Номера із зручностями –  
від 550 грн/добу
Оренда будинку –  
900–1500 грн/добу

Одеса й Одеська область
Одеса
Тиждень для сім’ї в готелі з харчу-
ванням – близько 5000 грн/добу
Однокімнатна квартира –  
від 400 до 1000 грн/добу

Одеська область
Бази відпочинку –  
від 200–800 грн/добу
Котедж – від 1000–1500 грн/добу

Двоповерховий будинок –  
3000 грн/добу
Приватний сектор –  
від 70–200 грн/місце
Одно-, двокімнатна квартира –  
від 300–800 грн/добу
Триразове харчування на людину – 
від 150–200 грн/день

Арабатська стрілка (Херсонська 
область) (за людину)
Приватний сектор –  
від 60–100 грн/місце
Номер «Стандарт» –  
від 200 грн/добу
Номери «Люкс» і «Напівлюкс» –  
від 400 грн/добу
Триразове харчування –  
від 120–300 грн/день

Бердянськ (Запорізька область)
Квартири – від 300–400 грн/добу
Номери із зручностями –  
від 500 грн/добу
Котедж – від 2000–3500 грн/добу
Харчування на людину (в середньому) 
– 250–500 грн/день 

Ціни на проживання і харчування
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ПРИВІТАННЯ

26 СЕРПНЯ – ДЕНЬ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: 
ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ

ПРИВІТАННЯ

ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ!
Шановні спілчани, працівники 

освіти, учні та студенти!
Сердечно вітаю вас із Днем знань – свя-
том, яким розпочинається новий на-
вчальний рік, і заново відкривається ві-
кно можливостей до безмежного світу 
пізнання та отримання нового досвіду.
1 вересня – всенародне свято, коли 
оживають, наповнюючись радісними 
дитячими голосами, школи, відкрива-
ються двері навчальних закладів для 
студентів. Це нові творчі пошуки педа-
гогів і хвилюючі очікування зустрічей з 
новими знаннями у молодого поколін-
ня. Цього дня кожен з нас із теплом у 
серці згадує свої шкільні та студентські 
роки, друзів та вчителів, замислюється 
про майбутнє.
Щиро бажаю всім натхнення, завзяття, 
терпіння й невтомності на шляху до 
мудрості й підкорення нових освітніх 
горизонтів. Нехай реалізуються профе-
сійні плани і задуми вчителів, буде лег-
кою та радісною для всіх дорога до 
знань і нових творчих звершень.

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок 

України

Шановні працівники 
вугільної промисловості!

Щиро вітаю вас із професійним 
святом – Днем шахтаря!
Шахтар – професія мужніх, стій-
ких і гідних людей. Своєю напо-
легливою, самовідданою пра-
цею ви робите гідний внесок у 
зміцнення національної еконо-
міки та забезпечення енергетич-
ної незалежності країни. Ваша 

щоденна праця в складних умо-
вах сьогодення заслуговує на 
щиру повагу і вдячність.
Завдяки видобутому вами вугіл-
лю населення України отримує 
тепло та енергоресурси в своїх 
оселях, вироби хімічної, металур-
гійної та аграрної промисловості.
Федерація профспілок України 
послідовно відстоює права й ін-
тереси колективів підприємств 

вугільної галузі й робитиме все 
можливе для створення безпеч-
них умов праці.
Бажаю всім шахтарським колек-
тивам стабільної, безаварійної 
роботи й нових трудових досяг-
нень, працівникам і ветеранам 
галузі – міцного здоров’я, до-
статку та родинного тепла.

З повагою
Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації 
профспілок України

Шановні освітяни!
1 вересня – особливе свято. Це день, з 
якого починається дорога в майбутнє 
для кожного з нас, День знань!
Якщо забути про всі стереотипи, то це 
свято нових змін, позитивного розви-
тку й інтелектуального зміцнення 
всього суспільства.
У сучасному світі успіх та прогрес не-
можливий без якісної освіти. Тому в 
новому навчальному році зичимо усім 
школярам та студентам на шляху під-
корення нових вершин зустріти до-
брих і надійних друзів та досягти омрі-
яної мети.
Найщиріші слова подяки вихователям, 
вчителям, викладачам, які щедро ділять-
ся своїми знаннями, виховують справ-
жніх патріотів нашої держави. Їх му-
дрість, тепло сердець та добрі слова за-
лишаються з вихованцями на все життя.
Нехай цьогорічний Першовересень 
відкриває перед молоддю широкі обрії 
пізнання, педагогам приносить задово-
лення від плодів їхніх зусиль, а батькам 
– віру в щасливу долю їхніх дітей!
Із Днем знань!

З повагою
Георгій ТРУХАНОВ,

голова Профспілки працівників 
освіти і науки України

Варто зазначити, що дана Концеп-
ція є довгоочікуваною, оскільки 
проблеми у сфері теплопостачан-
ня накопичувались десятиліття-

ми.
За багато років ця важлива галузь 

промисловості країни прийшла до зане-
паду. Незадовільний технічний стан 
об’єктів теплової енергетики та розпо-
дільчих мереж, застарілий житловий 
фонд, відсутність фінансових стимулів 
до реконструкції тепломереж спричини-
ли надмірні втрати тепла при виробни-
цтві, транспортуванні і споживанні. Як 
результат, низька якість забезпечення 
населення тепловою енергією на фоні 
значного підвищення тарифів. Адже 
основними споживачами теплової енер-
гії є житлово-комунальне господарство, 
тобто населення (біля 70%). Крім того, є 
недосконалою система субсидування, 
тарифоутворення та оплати за спожиту 
теплову енергію тощо.

Метою Концепції є формування та ви-
значення способів реалізації ефективної 
державної політики, спрямованої на на-
дійне забезпечення споживачів послуга-
ми з теплопостачання, забезпечення 
енергетичної незалежності та безпеки 
України; зменшення негативного впливу 
на навколишнє природне середовище, по-
ліпшення фінансово-економічного стану 
підприємств, запровадження прозорої 
ефективної системи розрахунків між спо-
живачем та надавачем послуг, створення 
умов та стимулювання залучення інвес-
тицій у сфері теплопостачання.

Концепцією передбачено оптимальне 
поєднання різних видів теплопостачан-
ня – централізованого, автономного або 
індивідуального. Для зменшення залеж-
ності галузі від поставок газу повинна 
зрости частка альтернативних джерел 
енергії при виробництві теплової енергії.

Реалізувати Концепцію передбача-
ється протягом 2017–2035 років. Першо-
черговими кроками в напрямі реформу-
вання сфери теплопостачання визначе-
но перегляд законодавчого та норматив-
но-правового забезпечення галузі, 
вдосконалення системи роз-
рахунків між суб’єк-
тами на ринку тепло-
вої енергії та систе-
ми тарифоутво-
рення, надання 
субсидій, тех-
нічне оновлен-
ня систем те-
плопостачан-
ня, перехід до 
ринкових відно-
син та ін.

Реалізація 
Концепції вклю-
чає три основних 
етапи. На першому 
етапі (2017–2018 рр.), зо-
крема, передбачається: ак-
туалізація схем теплопостачання 
населених пунктів шляхом розроблення 
схем розвитку систем теплопостачання; 
спрощення процедур щодо реалізації ін-
вестиційних проектів; врегулювання пи-
тань передання частини повноважень із 
встановлення тарифів на теплопоста-
чання органам місцевого самоврядуван-
ня; впровадження механізму стимулю-
ючого тарифоутворення; сприяння пере-
ходу підприємств на двоставкові тари-
фи; проведення заходів щодо підвищен-
ня рівня розрахунків за спожиті кому-
нальні послуги.

На другому (2019–2025 рр.) та третьому 
(2026–2035 рр.) етапах, як основні, перед-
бачаються такі заходи: технологічне 

оновлення систем теплопостачання на 
всіх етапах технологічного процесу; 
збільшення частки використання альтер-
нативних джерел енергії у виробництві 
теплової енергії (до 30%); запровадження 
ринкового механізму під час виробни-
цтва та постачання теплової енергії; роз-
виток конкурентного середовища у сфері 
теплопостачання, реконструкція та мо-
дернізація систем теплопостачання на 
всіх етапах технологічного процесу; 
збільшення частки використання альтер-

нативних джерел енергії у виробни-
цтві теплової енергії (до 

40%); зменшення втрат 
теплової енергії у те-

плових мережах під 
час її транспорту-

вання до спожива-
ча до 10%; стиму-
лювання приве-
дення у відпо-
відність техно-
логічного стану 
підприємств з 
потребами спо-

живачів у разі 
проведення термо-

модернізації буді-
вель (100% будівель).
Урядовим комітетом 

було прийнято рішення про 
внесення цього дуже важливого для 

підприємств теплопостачання та спожи-
вачів документа для схвалення Кабіне-
том Міністрів України, який своїм роз-
порядженням від 18 серпня 2017 року 
№ 569-р схвалив Концепцію реалізації 
державної політики у сфері теплопоста-
чання та доручив Мінрегіону розробити 
та подати Урядові в місячний строк 
план заходів щодо реалізації Концепції.

Олексій РОМАНЮК,
голова Профспілки працівників 

житлово-комунального 
господарства, місцевої 

промисловості, побутового 
обслуговування населення України

КОМЕНТАР

3 серпня відбулося засідання Урядового комітету під головуван-
ням першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного роз-
витку і торгівлі України Степана Кубіва, на якому було розгляну-
то Концепцію державної політики у сфері теплопостачання, роз-
роблену Мінрегіоном. До участі в засіданні комітету було запро-
шено і мене, як голову галузевої Профспілки.

Шановні спілчани!
Щиро вітаю усіх, хто 
пов’язав своє життя із 
створенням та обслу-
говуванням вітчизняної 
авіації, з професійним 
святом!
Славу й гордість укра-
їнської авіації творять 
фахівці різних профе-
сій, яких об’єднує лю-

бов до обраної справи, 
наполегливість та про-
фесіоналізм.
Своєю самовідданою, 
сумлінною працею ви 
робите гідний внесок у 
розвиток економіки 
України та зміцнюєте 
авторитет вітчизняної 
авіації в усьому світі.
У цей святковий день 

сердечно бажаю усім 
вам міцного здоров’я, 
мирного неба, стабіль-
ної роботи та нових 
професійних здобутків! 
Достатку і благополуч-
чя вашим родинам!

З повагою
Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації 
профспілок України

 РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЗАХОДІВ, ПЕРЕД-

БАЧЕНИХ КОНЦЕПЦІЄЮ, 
ДОЗВОЛИТЬ ЗРОБИТИ ГАЛУЗЬ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВИСОКОТЕХ-
НОЛОГІЧНОЮ, ЗАЛУЧИТИ ІНВЕС-

ТИЦІЇ, СУТТЄВО ПОКРАЩИТИ ЕКО-
НОМІЧНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШИЙ 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛО-

ЕНЕРГЕТИКИ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ЯКІСНЕ ТА НАДІЙНЕ ТЕП-

ЛОПОСТАЧАННЯ.

27 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ШАХТАРЯ
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Як повідомляють Атомпрофспіл-
ка та «Атомник України», піке-
тувальники цього дня блокува-
ли будівлю Кабміну під час чер-

гового засідання Уряду з однією резо-
нансною вимогою: терміново продовжи-
ти дію спеціальних дозволів (ліцензій) 
на користування надрами від Державної 
служби геології та надр України. Через 
безпідставну, злочинну, за оцінкою учас-
ників акції, затримку чиновниками 
Держгеонадр спецдозволу на розробку 
Мічурінського, Центрального та Вату-
тінського родовищ уранових руд третій 
місяць простоюють Інгульська та Смо-
лінська шахти. Хоч як парадоксально, 
але контрольоване державою підприєм-
ство «Східний ГЗК» уже зазнало збитків 
більш як 300 млн грн, при цьому не спла-
чуються податки та інші відрахування 
до центрального і місцевого бюджетів, 
сума яких перевищила 10 млн грн. Під 
загрозою зриву виконання комбінатом 
контрактних зобов’язань, згідно з якими 
Україна отримує ядерне паливо для сво-
їх атомних електростанцій, що підриває 
енергетичну незалежність і національну 
безпеку держави.

Трудовий колектив комбінату обуре-
ний недержавницькою позицією Держге-
онадр, що поставила підприємство в над-
критичну ситуацію, незаконно блокуючи 
видачу спецдозволу на використання 
надр. Державне підприємство уже понад 
65 років проводить видобуток урану.

Відповідно до постанови Уряду про 
порядок видачі дозволу на використан-
ня надр, комбінат своєчасно, за 6 місяців 
до закінчення терміну дії попередніх до-
зволів, подав усі потрібні документи. 
Однак спецкомісія Держгеонадр під різ-
ними приводами (наприклад, через пер-
манентну відсутність кворуму під час 
засідань) ось уже дев’ятий місяць не 
може розглянути пакет документів ура-
нодобувників. На сьогодні більшість 
працівників перебувають у вимушених 
відпустках, аж ніяк не святковий на-
стрій панує в родинах шахтарів.

«Ми хочемо працювати, годувати 
сім’ї, – заявляють мітингувальники, – як 
і працівники будь-якого підприємства, 
та бути впевненими, що завтра ніхто не 
зможе його зупинити, керуючись яки-
мись намірами! Ми хочемо справедли-
вості і перспектив для себе, для атомної 
енергетики, для України! Нам уже дово-
дилося рятувати галузь, коли політики 
приймали рішення про припинення фі-
нансування видобутку урану. Хто знає, 
що було б з державою, якби не електро-
енергія українських АЕС, отримана з кі-
ровоградської руди. Україна пережила 
три важкі осінньо-зимові періоди тільки 
завдяки атомній енергетиці!». Коли ж 
державні мужі звернуть увагу на пробле-
ми стратегічного підприємства, принай-
мні на ті, які вони самі ж і створюють?

Протестувальники раз у раз скандува-
ли: «Ліцензію!», «Роботу!», вимагали зу-
стрічі з Прем’єр-міністром та прийняття 
саме на засіданні Уряду рішення про про-
довження дії спецдозволів на користуван-
ня надрами. Однак останнього, на чому 
наполягали учасники акції, здійснити не 
вдалося. Дещо пізніше до Кабміну зайшла 
уповноважена від маніфестантів група 
профспілковців на чолі з головою Атом-
профспілки Валерієм Матовим. Представ-
ники Уряду, після тривалих перемовин, 
пообіцяли, що буде підготовлено додатко-
ве розпорядження Прем’єр-міністра Укра-

їни Володимира Гройсмана, яке зобов’яже 
Держгеонадра і комісію, що днями прово-
дитиме своє засідання, прийняти відпо-
відне рішення. Проте, таких розпоря-
джень уже було три, і всі вони не викону-
валися, точніше кажучи, просто саботува-
лися комісією Держгеонадр. Тож чи до-
слухаються до уранодобувників цього 
разу, стане зрозумілим найближчим ча-
сом. Гірники погодилися зачекати, але на-
голосили, що не мають наміру відступати. 
Якщо їхні вимоги буде знову проігнорова-
но, працівники комбінату готові вдатися 
до масштабніших і набагато радикальні-
ших акцій протесту.

Нагадаємо, що уранодобувники нещо-
давно вже провели три масові акції про-
тесту під стінами Міністерства екології 
та природних ресурсів і Держгеонадр на 
захист своїх трудових прав та інтересів. 
Під Кабміном у день протесту градус ки-
піння маніфестантів зашкалював – 7 го-
дин вони блокували урядову установу 
під періодичний стукіт касок по асфаль-
ту, що згодом трощилися, а від ударів по 
металевих буферних щитах загорожі 
сточувалися флагштоки транспарантів. 
На одному з них було розміщено ульти-
мативно-промовисте гасло гірників: «За-
хищаємо Україну в АТО – захистимо й 
атомну промисловість!».

Фото Миколи ВАРЧИНОГО

НАША БОРОТЬБА

18 серпня біля стін Кабінету 
Міністрів України зібралися 
кілька сотень працівників 
ДП «Східний гірничо-збага-
чувальний комбінат». На 
жаль, прибули гірники до 
столиці України не для уро-
чистих реляцій і рапортів 
напередодні свого профе-
сійного свята – Дня шахта-
ря, а щоб продовжити про-
тестні акції за право на ви-
добуток уранової руди.

ЗУСТРІЧ

КУРС НА 
МОДЕРНІЗАЦІЮ 

СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ

18 серпня відбулася зустріч народного де-
путата України, представника ФПУ у Вер-
ховній Раді Сергія Капліна з профактивом 
Миколаївської області.

Як повідомляє Миколаївська обласна рада 
професійних спілок, на зустрічі були присут-
ні голови обласних галузевих та первинних 
профспілкових організацій, а також пред-

ставники відділення НСПП в області. Відкрив захід 
голова Миколаївської облпрофради Юрій Толмачов, 
який зупинився на основних проблемах області, що 
постійно перебувають у полі зору профспілок, а саме 
щодо гідного рівня життя працюючих та членів їх-
ніх сімей, заборгованості із заробітної плати, тіньо-
вої зайнятості та ін.
Сергій Каплін у своєму виступі окреслив три осно-
вних кроки, які необхідно зробити профспілкам для 
посилення їхньої ролі в суспільстві. По-перше, роз-
робити курс Федерації профспілок України на мо-
дернізацію соціальної політики. По-друге, більш 
широко використовувати право на страйк, як інстру-
мент тиску на владу, що практикується у Європі й 
інших розвинутих країнах, а також створити для 
цього страйковий фонд. І нарешті, аби мати можли-
вість впливати на вирішення соціально-економіч-
них питань, представникам профспілок потрібно ба-
лотуватися до Верховної Ради України.
Активну участь в обговоренні взяли голова обласної 
організації профспілки працівників житлово-кому-
нального господарства, місцевої промисловості, по-
бутового обслуговування населення Світлана Начи-
нова, голова обласного комітету профспілки праців-
ників державних установ Таміла Бугаєнко, голова 
обласної організації профспілки працівників охоро-
ни здоров’я Євгенія Заяць, голова обласної організа-
ції профспілки працівників агропромислового комп-
лексу Антон Яковлев, голова первинної профспілко-
вої організації ДП «Суднобудівний завод ім. 61 кому-
нара» та ін.
Обговорювались також наслідки медичної реформи, 
питання гідної заробітної плати для працівників бю-
джетних установ та організацій, несвоєчасного дер-
жавного фінансування підприємств житло-кому-
нальної сфери щодо субсидій та пільг, фінансування 
професійно-технічних училищ, проблеми підпри-
ємств суднобудування в області й т. ін.

Сергій Каплін прокоментував проблеми, 
що особливо турбують профспілки, на-
голосивши, що питання реформ, тариф-
ної політики, судочинства тощо будуть 
вирішені на користь людей тільки після 
кардинальної зміни структури держав-
ного управління.

Через безпідставну, злочинну, за оцінкою учасників акції, за-
тримку чиновниками Держгеонадр спецдозволу на розробку 
Мічурінського, Центрального та Ватутінського родовищ ура-
нових руд третій місяць простоюють Інгульська та Смолінська 
шахти. Хоч як парадоксально, але контрольоване державою 
підприємство «Східний ГЗК» уже зазнало збитків більш як 300 
млн грн, при цьому не сплачуються податки та інші відраху-
вання до центрального і місцевого бюджетів, сума яких пере-
вищила 10 млн грн. Під загрозою зриву виконання комбінатом 
контрактних зобов’язань, згідно з якими Україна отримує ядер-
не паливо для своїх атомних електростанцій, що підриває 
енергетичну незалежність і національну безпеку держави.

ЗУПИНКА ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО 

КОМБІНАТУ – ЦЕ ЗАГРОЗА 
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
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– Вікторе Івановичу, розкажіть про народжен-
ня професійного свята шахтарів і як його від-
значають останніми роками.

– День шахтаря в Радянському Союзі започатку-
вали ще у вересні 1947 року, а вперше його святкува-
ли 29 серпня 1948 року. Відтоді це професійне свято 
відзначається щороку в останню неділю серпня. Ця 
традиція збереглася і в незалежній Україні, а цього-
річ шахтарі відзначають свій день в ювілейний се-
мидесятий раз.

Четвертий рік у нас в Україні біда – йде війна, і 
вже четвертий рік День шахтаря не святкується 
масштабно на державному рівні, а переважно в тру-
дових колективах. За традицією, ми всі – члени пре-
зидії Профспілки працівників вугільної промисло-
вості, працівники центрального апарату виїжджа-
ємо в трудові колективи для участі в урочистостях 
на місцях. Наприклад, у м. Львові відбудеться уро-
чисте зібрання за участю голови облдержадміні-
страції, представників профільного міністерства, 
керівництва Профспілки, у Донецькій області про-
ведемо зустрічі в трудових колективах на підпри-
ємствах шахтарських міст.

У цей святковий день ми як завжди вшановуємо 
наших кращих шахтарів, які, незважаючи на всі 
проблеми і труднощі сьогодення, видобувають ву-
гілля. Це і державні нагороди та відомчі відзнаки 
Міністерства енергетики та вугільної промисловос-
ті України, профспілкові нагороди Федерації проф-
спілок України та Укрвуглепрофспілки: Почесна 
грамота ЦК Профспілки, Почесний знак «За заслуги 
у Профспілці» трьох ступенів, нагрудний знак «По-
чесна відзнака», якими нагороджуються переважно 
шахтарі – профспілкові активісти.
– А яка нині ситуація в галузі, і як Ви оцінюєте 
перспективи її подальшого розвитку?

– Наразі державні вугледобувні підприємства 
працюють в умовах критичного зменшення держав-
ної підтримки та дефіциту обігових коштів, непри-
пустимого стану матеріально-технічного забезпе-
чення виробничого процесу, порушення вимог щодо 
умов та охорони праці, підвищення аварійності, зу-
пинки виробництва органами Державного нагляду, 
грубого порушення трудового законодавства, неви-
конання положень Галузевої угоди та колективних 
договорів, що призводить до вкрай гострої соціаль-
ної напруженості у всіх шахтарських колективах. 
Про це свідчать масові акції протесту практично в 
усіх шахтарських регіонах, а в останні 2 місяці си-
туація стає некерованою та в окремих випадках уже 
використовується з політичною метою.

Цього року з держбюджету державними вугледо-
бувними підприємствами на часткове покриття ви-

трат із собівартості готової продукції отримано 
1 млрд 150 млн грн та 100 млн грн на здійснення захо-
дів з охорони праці та підвищення техніки безпеки 
(з урахуванням змін до держбюджету 2017 року). При 
цьому заборгованість із заробітної плати станом на 
15 серпня сягає 548 млн грн (з нарахуваннями), у тому 
числі 68 млн грн – за 2015 рік, 50 млн грн – за 2016-й та 
430 млн грн – за 7 місяців цього року. Загальна забор-
гованість із зарплати становить 316 млн грн.

Відповідно до розрахунків за показниками під-
приємств дефіцит коштів тільки на забезпечення 
заробітної плати (з нарахуваннями) до кінця поточ-
ного року становитиме 1,6 млрд грн, а на наступний, 
2018 рік, за прогнозними розрахунковими показни-
ками, очікується вдвічі більше. Крім того, підпри-
ємства станом на 1 серпня мають заборгованість за 
спожиту електроенергію у сумі 6555 млн грн, у тому 
числі за 7 місяців п. р. – 1 млрд 280 млн грн.

Саме ці основні питання 11 серпня 2017 року було 
внесено на порядок денний першого засідання Між-
відомчої робочої групи з питань врегулювання кри-
зових ситуацій у вугільній промисловості, яка утво-
рена за пропозицією Профспілки постановою КМУ 
21 червня ц.р. під керівництвом віце-прем’єр-
міністра України Володимира Кістіона. 
Виступаючи на цьому засіданні, 
я правдиво виклав критичну 
ситуацію, що склалася 
сьогодні у вугільній га-
лузі. Якщо так трива-
тиме й надалі, то 
через рік закри-
ються більшість 
вугільних держав-
них підприємств. 
У нас є приватні 
підприємства – 
ДТЕК «Павлоград-
вугілля», в оренді 
«Добропіллявугілля». 
У Луганській області це 
шахти, розташовані в Ро-
веньках і Свердловці, які рані-
ше належали компанії ДТЕК, а за-
раз перейшли до так званої «ЛНР». Тому ми 
сьогодні страждаємо від дефіциту антрацитових 
марок вугілля, які необхідні нашій тепловій гене-
рації. Завозимо вугілля з-за кордону, яке порівняно 
з українським у 2,5–3 рази дорожче, а за якістю (ка-
лорійністю, тепловіддачею) гірше.

Для порівняння наведу такий приклад. За існую-
чими даними, Україна в січні – липні 2017 року ім-
портувала 9,5 млн тонн вугілля на суму 1 млрд 472 
млн дол. США. Ось поміркуйте, своїм шахтарям не 
можна віднайти 2 млрд грн, а іноземним – австралій-
цям, африканцям виплачуємо десятки мільярдів.

На цьому засіданні ми розглянули питання про 
ситуацію з фінансуванням на цей і наступний роки, 
а також про пільгові пенсії працівникам за Списка-
ми № 1 і № 2. Я сказав на нараді: з фінансуванням 
галузі повний крах. Критична ситуація з виплатою 
зарплати. Щодо Списків, то якби до розгляду цього 
питання запросили б профспілки, вони б таких дров 
не наламали. Держава не може коштом цієї катего-
рії пенсіонерів вирішити питання наповнення Пен-

сійного фонду. Ми домагаємося одного: поверніть 
те, що було. Це допоможе зберегти кадри середньої 
ланки – начальників ділянки, механіків дільниць, 
які нині на шахті на вагу золота. Нам потрібен по-
зитивний результат у вирішенні цього питання.

За результатами засідання були напрацьовані 
відповідні пропозиції та рекомендації, що будуть 
направлені на розгляд Кабінету Міністрів. Зокрема, 
для прискорення вирішення питань державного фі-
нансування вугледобувних підприємств у поточно-
му та наступному роках, а також щодо повернення 
права на пільгову пенсію працівникам, зайнятим 
на підземних роботах більше 50% робочого часу в 
календарному році. Робочою групою рекомендова-
но терміново провести під керівництвом віце-
прем’єр-міністра за участю галузевих профспілок 
зустрічі з міністром енергетики та вугільної про-
мисловості, міністром фінансів України, а також 
міністром соціальної політики України.
– Ви свого часу як лідер Профспілки і народ-
ний депутат України доклали чимало зусиль, 
щоб був прийнятий і вступив у дію закон про 
престижність шахтарської праці. Як у нинішніх 
складних соціально-економічних умовах вико-

нується цей закон?
– Я дійсно є автором цього зако-

ну. До речі, ми довго не могли 
його погодити та прийня-

ти, тому що він вимагав 
великого фінансового 

навантаження на 
державний бюджет. 
Але нам таки вда-
лося переконати 
Уряд у необхіднос-
ті цього закону. 
Тоді у нас була не 

дуже гарна ситуація 
з робочими кадрами в 

галузі. На той час 68% 
шахтарів були пенсіоне-

рами. Тобто пенсіонер-шах-
тар отримував пенсію й одно-

часно працював, а молодь на цю робо-
ту не йшла через низьку зарплату, та ще й не-

безпечність. Така ситуація і вплинула на прийняття 
цього закону. Приймаючи його, ми розраховували 
на приплив молоді у вугільну галузь.

Також слід зазначити, що саме завдяки цьому за-
кону ми змогли підвищити пенсію шахтарям, але по-
трібно мати не менше 15 років підземного стажу, аби 
отримати пенсію в розмірі 80% середньої зарплати.

Крім того, було введено низку різних пільг, що 
стосувалися молодих фахівців, найвагоміша з яких 
– забезпечення житлом. Але з огляду на те, що бу-
дівництво житла з часом було призупинено, ми до-
моглися, аби держава надавала безвідсотковий кре-
дит працівникам на придбання житла, який надалі, 
працюючи на шахті, вони б могли виплачувати.

З приходом Уряду Арсенія Яценюка були внесені 
поправки до держбюджету, і більшість пільг, перед-
бачених законом, заблоковані. Залишили тільки пра-
во виходу на пенсію через 15 років і право на прове-
дення перевірок шахт нашими інспекторами. З про-
веденням пенсійної реформи це теж може змінитися.

– Чи сприяє така ситуація відтоку з галузі ква-
ліфікованої робочої сили за кордон?

– Так, дійсно, вже зараз у галузі виникла пробле-
ма дефіциту кваліфікованих кадрів, професійна ді-
яльність яких суттєво впливає на результати робо-
ти підприємств. Трудова міграція продовжує зрос-
тати через дуже низьку заробітну плату, її невипла-
ту, а також порушення соціальних гарантій, у тому 
числі в сфері пенсійного забезпечення.

Мені одне незрозуміло: ми що, хочемо знищити 
вугільну галузь? Хто буде там працювати? Цього 
року за 4 місяці близько 1 тис. кваліфікованих пра-
цівників тільки з Львівського вугільного басейну ви-
їхали за кордон на заробітки. Сьогодні у Львові се-
редня зарплата видобувачів, прохідників – близько 
8 тис. грн. Вони поїхали до Польщі садівниками пра-
цювати за 25 тис. грн на місяць. Припливу молоді у 
вугільну галузь немає, а вугілля потрібне. Мабуть, 
комусь сьогодні вигідніше вугілля завозити, ніж до-
бувати в Україні. Тому ми не згодні з такою політи-
кою Уряду. Їхня позиція – будемо реформувати га-
лузь, а фінансувати вас не будемо. Я на засіданні 
Уряду сказав: ми – за реформу, потрібно створити 
державну вугільну компанію, як це заплановано, це 
правильно, але за умови фінансування виплати зар-
плати та погашення заборгованості. Інакше не буде 
ніяких реформ. В останні місяці ми працюємо як по-
жежники – одна делегація їде із своїми проблемами 
з Лисичанська – не платять зарплату з січня – люто-
го, потім приїжджає інша. Люди не виходять із шах-
ти, кажуть, поки не вирішиться питання, не вийдуть. 
Доводиться забирати кошти з однієї шахти і переда-
вати в іншу. Стабільності в галузі немає. І при тако-
му підході та фінансуванні ми очікували при пере-
гляді держбюджету виділення додаткових хоча б 800 
млн, проте виділили лише 540 млн за рахунок наших 
внутрішніх ресурсів – з однієї статті перенесли на 
іншу. Обіцяли 200 млн на безпеку праці, засоби інди-
відуального захисту, а дали тільки 100 млн.
– Які очікування напередодні свята?

– Зараз ми вирішуємо питання виплати зарпла-
ти за липень – серпень. А як далі її виплачувати? 
Про це я запитав у міністра, на що він відповів, що 
реалізація вугілля різко впала. Але ж люди не розу-
міють, чому вони працюють, а зарплату їм не пла-
тять. Уряд не може зрозуміти, що не можна прово-
дити будь-які реформи, якщо ми не будемо людям 
платити зарплату. Ми можемо закрити шахти, які 
вичерпали свій ресурс, та відкрити нові. Напри-
клад, у Волинський басейн потрібно вкласти 500 
млн грн, щоб відкрити нову шахту, – старі закрити, 
а людей перевести на нову. Таким чином, створити 
робочі місця для 6 тис. шахтарів, платити їм зар-
плату. Але в Уряді цим практично не займаються.
– Що б Ви побажали шахтарям у ці святкові дні?

– Я хотів би привітати всіх працівників галузі та 
ветеранів гірничої справи, побажати міцного 
здоров’я, добробуту їм та їхнім сім’ям. Сподіваюсь, 
що Уряд все ж таки повернеться обличчям до ву-
гільної галузі, зрозуміє, що шахтар – це горда про-
фесія, це мужні люди, які працюють на благо Укра-
їни і заслуговують більшого.

Бажаю шахтарям, щоб два номерки «спуску» і 
«виїзду» завжди рівнялися. Зі святом!

Розмовляв Юрій РАБОТА

Напередодні професійного свята 
всіх, хто присвятив своє життя 
шахтарській справі, – Дня шахта-
ря, який цьогоріч відзначався 
27 серпня, «ПВ» спілкувалися з 
головою Профспілки працівни-
ків вугільної промисловості 
України  Віктором Турмановим. 
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Взагалі, профспілковим акти-
вістом молодий хімік стала 
ще під час навчання. Вияви-
ла свій громадський хист і 

працюючи у виробничій лаборато-
рії. Тоді ж її обрали до складу проф-
спілкового комітету підприємства, 
а незабаром, вже як голову організа-
ційно-масової комісії, запросили 
сюди на роботу. «У кожного з наших 
лідерів було чому повчитися, – зга-
дує Тетяна Володимирівна. – Звіс-
но, багато спікувалася з активіста-
ми, придивлялася, як діють вони, 
намагалася допомагати».

Ось так і склався її унікальний 
досвід, який усім став у пригоді і 
який дуже цінують у багатотисяч-
ній організації підприємства. Він 
помножений на талант спілкування 
та щире прагнення бути корисною. 
Авторитетна завідувач відділу за-
вжди в оточенні членів профспілки.

«Тетяна – душа багатьох справ, 
причому в самих різних сферах, – 
розповідає голова червонохресної 
організації підприємства Тетяна 
Кравченко. – Приміром, для залу-
чення до профспілки юнаків та ді-
вчат із підшефних професійних 
училищ вона ініціювала проведен-
ня тут цікавих молодіжних фору-
мів «Ти й профспілка». Попри без-
ліч турбот організувала шефство 
жіночого активу над класом місце-
вої школи-інтернату для дітей-си-

ріт, показує в цій роботі приклад. 
Ми опікуємось і над маленькими 
дітьми, а незабаром будемо вла-
штовувати для них випускний ве-
чір. А як цікаво в нашому жіночо-
му клубі при профспілковій бібліо-
теці, який діє також завдяки Тетя-
ні!»

Робочі ж будні Тетяни Володими-
рівни сповнені турботами в первин-
них організаціях, налагодженням їх 
методичного забезпечення, навчан-
ням активістів, підготовкою різно-
манітних заходів. Без неї важко 
уяви ти й діяльність «азотівської» 
комісії із соціального страхування, 
інформаційну роботу профкому, зо-
крема наповнення сайтів, випуск 
профспілкового вісника, розповсю-
дження газети «Профспілкові 
 вісті».

Навіть численні власні захоплен-
ня ця небайдужа до всього, багато-
гранна жінка поєднує із профспіл-
ковими справами. Так, приміром, 
організували пісенні, літературні (з 
профспілкової тематики) конкурси, 
змагання рибалок, турніри з бад-
мінтону, виставки праць майстрів 
та майстринь народного вжитково-
го мистецтва, фоторобіт, досягнень 
садоводів-аматорів, кулінарів-кон-
дитерів, вікторини тощо. Багато з 
них – родинні, з участю дітей.

Зрозуміло, проводяться огляди-
конкурси між первинними органі-
заціями, профгрупами. Особливу 
турботу Тетяна Володимиріва вияв-

ляє до профспілкової організації не-
працюючих пенсіонерів-хіміків, яка 
входить до «азотівської».

Сьогодні, як уже повідомляли 
«Профспілкові вісті», Сєвєродо-
нецький «Азот», його працівники 
переживають нелегкі часи. За сло-
вами голови профкому ПрАТ «Сєвє-
родонецьке об’єднання «Азот», чле-
на Ради ФПУ Валерія Черниша, пер-
винка організовує багато заходів із 
захисту прав та інтересів людей 
праці. І Тетяна Володимирівна віді-
грає велику роль у підготовці офі-
ційних звернень, в організації масо-
вих акцій у Сєвєродонецьку та сто-
лиці. Під час офіційних зустрічей 
представників колективу та проф-
спілок із представниками вищих ор-
ганів влади у Києві, які вдалося 
провести за участю народного депу-
тата України Сергія Капліна, Тетя-
на Лісовська взяла на себе їх офіцій-
не фіксування. Як завжди, все зро-
била бездоганно. «Добре, коли по-
руч така надійна людина», – заува-
жує Валерій Сергійович.

Нині, з поновленням роботи «Азо-
ту», якого вдалося досягти за напо-
ляганням профспілок, до трудового 
колективу, його профспілкової ор-
ганізації приходять нові люди. Й 
жоден з них не залишиться поза 
увагою досвідченого, турботливого 
профспілкового працівника Тетяни 
Лісовської.

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

30 РОКІВ 
НА ПРОФ  -
СПІЛКОВІЙ 
РОБОТІ

ЮВІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ 
МАЛЕНЬКИХ ЦЕГЛИНОК

Неспроста працівників і ветеранів праці зібрали 
на подвір’ї заводу – саме тут як на долоні видно 
підсумок 60-річного виробничого шляху: від 
примітивних споруд і технологій до сучасних 

добротних приміщень, включаючи соціальні (душові, 
роздягальні, побутові кімнати, їдальню із символічни-
ми цінами на обіди). Окремо варто згадати про 
подвір’я: охайне, доглянуте, з парково-квітниковою зо-
ною, альтанками, облаштованим бюветом. Якби не 
крани і не вантажні майданчики на віддалі, можна 
було б сприйняти цегельний завод за оздоровчий чи ін-
ший культурний заклад. Відповідно до дизайну під-
приємства гарно одягнулися й присутні – зовні й не 
скажеш, що це працівники цегельного заводу. То рані-
ше робота на ньому пов’язувалася з брудом, була мало-
привабливою. Сьогодні це сучасне виробництво з вели-
кими замовленнями по всій Україні, на яке влаштува-
тися непросто, треба постояти в черзі. А працюючі, 
отримуючи гідну зарплату і соціальний пакет, не по-
спішають розривати зв’язки з підприємством.
Вітаючи колектив з подвійним святом, директор заво-
ду Юрій Марущак акцентував увагу на важливості 
професії будівельника: і для країни, і для кожного її 
мешканця. «Приємно, що значну частину будівельної 
роботи виконуємо й ми – випускаємо маленькі цеглин-
ки, які дають змогу людям зводити житло, інші спору-
ди. Без нашої цеглини будівельна галузь не може обі-
йтися. Наше підприємство за короткий час посіло гід-
не місце на ринку будівельної продукції. Вона цінуєть-
ся за якість. Цього року нашу продукцію замовники за-
бирають, як кажуть, з руками. Усе завдяки щоденній 
добросовісній праці кожного члена колективу. Якщо 
розглядати 60 років щодо людини, то це поважний вік, 
час виходу на пенсію. Для підприємства – це час роз-
квіту і старту в майбутнє».
Того дня чимало працівників та ветеранів виробни-
цтва отримали відзнаки та премії, в тому числі проф-
спілкові. Окремий подарунок колективу від дирекції – 
екскурсія до Уманського дендропарку.

Григорій СВЯТУН,
голова Кіровоградського обкому профспілки 

працівників будівництва і промбудматеріалів

Сьогодні ТОВ «КЗБМ № 1» – це сучасне 
виробництво з великими замовленнями 
по всій Україні, на яке влаштуватися не-
просто. А працюючі, отримуючи гідну 
зарплату і соціальний пакет, не поспіша-
ють розривати зв’язки з підприємством.

ТОВ «Кіровоградський завод будівельних 
матеріалів № 1» відзначило подвійне свято: 
професійне і 60-річчя підприємства. З цієї 
нагоди дирекція та профспілковий комітет 
провели урочисті збори. 

На самому початку осені завідувач організа-
ційно-масового відділу профспілкового ко-
мітету ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 
«Азот», заслужений ветеран праці цього 
провідного в хімічній галузі підприємства 
Тетяна Лісовська відзначає відразу два юві-
леї. Перший – кругла життєва дата, а другий 
– 30-річчя штатної профспілкової роботи, за 
яку вона удостоєна вищої нагороди Феде-
рації профспілок України «Профспілкова 
відзнака».

ПОРТРЕТ ПРОФЛІДЕРА

ВАЛЕРІЙ ЧЕРНИШ,  ГОЛОВА ПРОФКОМУ  
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ»:

«Ми організуємо багато заходів із захисту прав та інтересів 
людей праці, і Тетяна Володимирівна відіграє велику роль 
у підготовці офіційних звернень, в організації масових акцій 
у Сєвєродонецьку та столиці. 
Під час наших офіційних зустрічей з представниками вищих ор-
ганів влади у Києві, які вдалося провести за участю народного депутата Укра-
їни Сергія Капліна, вона взяла на себе їх офіційне фіксування. Як завжди, все 
зробила бездоганно. Добре, коли поруч така надійна людина!»

,,
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ОСТАННЯ 
ОДИНАДЦЯТИРІЧКА? 

Зовсім скоро народні депута-
ти мають ухвалити доопрацьова-
ний законопроект про освіту. 
Якщо він не буде змінений кар-
динально, то українських шко-
лярів і педагогів чекають нова-
ції. На думку експертів, чимало 
з них позитивно позначаться на 
освітньому процесі. Найголовні-
шим нововведенням, звісно, ли-
шається перехід шкіл на дванад-
цятирічну систему навчання. 
Однак це станеться, ймовірно, 
лише з наступного навчального 
року. За умови, що депутати про-
голосують за нові рівні освіти. 
Законопроектом передбачено, 
що перший рівень буде за почат-
ковою школою – з 1-го по 4-й 
клас, далі йде базова середня 
освіта, розрахована на 5 років, і 
профільна середня освіта з три-
річним терміном. У профільно-
му міністерстві пояснили, що 
профільна середня освіта перед-
бачає відкриття нових спеціалі-
зованих шкіл – спортивних, хо-
реографічних, художніх тощо. 

У нинішньому навчальному 
році більше уваги приділять по-
чатковій школі. На модерніза-
цію навчального процесу Уряд 
пообіцяв виділити додатково 
1 млрд грн. За словами Глави 
Уряду Володимира Гройсмана, 
гроші буде спрямовано насам-
перед на матеріально-технічне 

оснащення класів, які мають 
стати додатковим інструмен-
том для вчителів та взірцем но-
вих підходів в освіті.

Нові підходи жваво обгово-
рюють у педагогічному середо-
вищі. Позитивним називають 
те, що домашні завдання для 
першокласників скасовано. 
Вони будуть запроваджені з 2-го 
класу і не повинні займати біль-
ше 45 хвилин на виконання. З 
3-го класу кількість завдань 
збільшується до 1 години і 10 
хвилин, у 4-му виконання до-
машнього завдання займатиме 
вже півтори години.

Не завантажуватимуть до-
машніми завданнями на вихід-
ні, свята й канікули. 

«Неприпустимо перевантажу-
вати учнів завданнями з додат-
кових підручників, зошитів з 
друкованою основою: зафарбову-
вання малюнків, складання 
схем, таблиць, виконання додат-
кових завдань і вправ, написан-
ня домашніх творів тощо», – по-
відомили в Міністерстві освіти.

У 2–4-му класах початкової 
школи оцінки будуть ставити 
тільки з математики, природо-
знавства, читання та україн-
ської мови. При цьому МОН дає 
право вчителю самому визнача-
ти, як організувати навчання і 
які методи та прийоми застосо-
вувати. Профільне відомство та-
кож пропонує замінити частину 
уроків фізкультури іншими 

предметами. Однак ці уроки по-
винні бути фізично активними 
й займати не більше години на 
тиждень. Приміром, це можуть 
бути хореографія чи плавання. 
Загалом у нинішньому навчаль-
ному році питання про різні 
гуртки, факультативи, секції, 
додаткові заняття будуть ухва-
лювати за клопотанням батьків. 
До речі, фінансування буде, най-
імовірніше, змішаним: частко-
во – держава, решта – батьки. 

Відбудеться й подальше ско-
рочення шкіл. Таке рішення 
було ухвалено через те, що існу-
ють доволі багато освітніх уста-
нов з невеликою кількістю 
учнів. Та це не така вже й нови-
на, бо від здобуття незалежності 
по всій країні припинили робо-
ту близько 5 тис. середніх за-
гальноосвітніх навчальних за-
кладів. Особливо активно за-
криття шкіл відбувається остан-
німи роками. Так, у 2013/2014 на-
вчальному році була призупи-
нена робота 276 шкіл, 2014/2015 
– 214, 2015/2016 – 234, протягом 
минулого навчального року – 
ще 241.

Чимало розмов точилося про 
розвиток опорних шкіл, однак 
напередодні 1 вересня про це во-
ліють не згадувати, бо в Україні 
таких шкіл усього 338. Є регіо-
ни, де немає жодної опорної 
школи. Щоправда, наразі біль-
ше говорять про так звані «пі-
лотні» школи.

«ШКІЛЬНИЙ НАБІР» І 
БАТЬКІВСЬКІ ГАМАНЦІ

Поки діти готуються з новою 
силою гризти граніт науки за 
шкільними партами, їх батьки 
підраховують, скільки їм дове-
лося викласти на підготовку до 
свята знань. Знов-таки, усе зале-
жало від платоспроможності 
батьків, але в середньому не 
менше 6 тис. грн. Експерти під-
рахували, що це на 10–12% біль-
ше, аніж минулого року. За ін-
формацією аналітиків, найбіль-
ше подорожчав одяг, особливо 
спортивна форма, і канцтовари. 
І тільки приладдя для малюван-
ня здешевшало, але це якраз не 
основна стаття витрат. 

Наприклад, мінімальний на-
бір канцтоварів з півтора десят-
ка зошитів, 10 обкладинок для 

книг, простенького пенала, 5 ру-
чок, 4 олівців, лінійки і гумки 
обійшовся в 435 грн, а це майже 
на 15% дорожче, ніж роком рані-
ше. Додайте до цього мінімаль-
ного набору ще зошити для нот, 
фарби та фломастери й отрима-
єте суму у 800–900 грн.

Що стосується шкільної фор-
ми, то мінімальний гардероб на 
1 вересня обійдеться не менш 
ніж у 1,5–1,8 тис. грн. Демісезон-
ні туфлі для дівчаток коштують 
не менше 700 грн, черевики для 
школяра трохи дешевше – до 600 
грн. На звичайний посередній 
рюкзак потрібно як мінімум 300 
грн, модний або з ортопедичною 
спинкою – до 1 тис. грн.

Багато батьків, через обмеже-
ність коштів, звертаються до зна-
йомих і на популярні електронні 
майданчики – барахолки, щоб 

Вересень розпочинається святом знань, просвіти й науки. Це день, з 
якого прокладається шлях у майбутнє для кожного з нас. Нинішній 
початок навчального року особливий, адже це перший крок до роз-
будови нової української школи. Україна впритул наблизилась до 
реального реформування освіти й готова вкладати інвестиції у люд-
ський капітал країни.
«Профспілкові вісті» розмірковують про особливості нового навчаль-
ного року, надії й сподівання школярів, педагогів та батьків.

Лілія ГРИНЕВИЧ, міністр освіти:
«Наша ідея – перейти від школи, де напихають знання-
ми, до школи компетентностей ХХІ століття. А щоб ді-
тям дати ці компетентності, серед них має бути не тіль-
ки математична і природнича грамотність, знання мов і 
комп’ютерна грамотність – те що є у наших школах, а й 
додатково громадянська і соціальна компетентність, 
підприємливість і фінансова грамотність, наскрізні 
уміння, такі як навчання впродовж життя і критичне 
мислення. Це те, чого у наших школах немає».

Володимир ГРОЙСМАН, Прем’єр-міністр України: 
«Ми розпочинаємо програму «Нова українська школа». Освіта для 
нас є пріоритетом. Людина лише раз в житті може отримати якісну 
дошкільну й шкільну освіту. І наше завдання – забезпечити доступ до 
такої освіти, аби наші молоді люди були конкурентними в подальшо-
му житті. В 2017 році ми також визначили пріоритетом збільшення 
на 50% зарплат учителям, будемо підтримувати цей напрямок, і в бю-
джеті 2018 року він знайде своє відображення. Ми маємо повернути 
в школи вчителів, які через брак коштів свого часу пішли шукати кра-
щої долі».

 

У ДОБРУ ПУТЬ, НОВА 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛО!
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Оксана МАКАРЕНКО, радник міністра освіти:
«Сьогодні в школі, як у казці: папа Карло вистругав 
Буратіно, дав йому букварик і відправив до школи. 
Всіх стругають під один стандарт, просто беруть і 
транслюють знання, які вже в ХХ столітті застарі-
ли. Але не вчать дитину, як жити, як оминати яки-
хось поганців-карабасів, не вчать, що гроші не рос-
туть на деревах, а їх треба заробляти, не вчать, як 
застосувати ці теоретичні знання у житті. Це тре-
ба змінити».

Микола КУЛЕБА, Уповноважений Президента з прав 
дитини:
«Потрібно поступово відходити від радянської спадщини інтерна-
тів. Сьогодні система нараховує 751 інтернатний заклад, де навча-
ються і виховуються 106 тис. дітей. Із 7 млрд грн, які виділялися у 
2016 році на цю систему, тільки 1 млрд ішов безпосередньо на 
дитину, а це 27 грн на добу, з яких 1 грн – на лікування, 3 грн – на 
одяг і 24 грн – на харчування. Необхідно створювати інклюзивні 
класи, аби дитина не жила в інтернатному закладі і лишалася в 
сім’ї. За цією стратегією ми повинні кожного року збільшувати 
кількість дітей в інклюзивних класах як мінімум на 30%».

Після урочистих лінійок 1 вересня 
починаються будні. Домашні за-
вдання, яких з кожним наступним 
класом все більше. Предмети, до 

яких у школярів немає жодної прихиль-
ності. Інтерес до школи діти втрачають 
уже після 2–3 років початкової школи. Як 
зробити, щоб до школи учні йшли з радіс-
тю не тільки 1 вересня? Міжнародні екс-
перти підказують свої рецепти щасливого 
навчання. Іноді зовсім несподівані. Примі-
ром, експерт з освітніх питань у Литві Іре-
на Пранскевічуте пропонує скасувати 
дзвінки в школі. «Дзвінки – або у в’язниці, 
або в армії, або у Павлова, де собак вивча-
ли. Коли лунає дзвінок, усередині кожно-
го одразу вмикається стрес», – зазначає 
аналітик. 
А ще, на її тверде переконання, не слід по-
чинати урок із запитання, чи виконане до-
машнє завдання. Бо це так само активізує 
стрес. І ще на одному наголошує педагог: 
задумайтесь, як би ви почувалися, сидячи 
5 годин поспіль в одному квадратному 
метрі, не рухаючись. Яку інформацію 
можна почути, перебуваючи в постійному 
стресі? Отож бо! Для того, щоб змінити 
ставлення учнів до школи, слід уявити 
себе на їхньому місці. 
Експерт з освітніх питань, підприємець з 
Італії Джованні Порчеллана переконаний, 
що викладання у школі повинно бути ці-
кавим і захопливим. І що досягти цього не 
так уже й складно. Все, що потрібно, – це 
педагоги, які вміють «горіти самі і запалю-
вати допитливі очі своїх вихованців». 
Плюс наукові знання. 
Учителька коледжу «Чорне море» із Грузії 
Влада Хіменко приїхала до України, аби 
поділитись своїм досвідом впровадження 
модульної освіти. Це та освіта, котра орі-
єнтована на результат і до якої прагнуть 
вітчизняні освітяни. У Грузії цей процес 
триває протягом 3 останніх років. Почало-
ся все з того, що зібралися представники 
різних підприємств і розповіли, які спеціа-
лісти їм потрібні і якими компетенціями 
вони мають володіти. Вже після цього зі-
бралися педагоги, представники міністер-
ства, експерти й розробили відповідні 
програми.
Засновник Школи підприємництва для 
підлітків з Білорусі Євгеній Пухач не при-
ховує, що спільна проблема української та 
білоруської шкіл полягає в тому, що вони 
не надто готують дітей до реального жит-
тя. Школярі після закінчення школи почас-
ти не знають, ким їм бути, тож подають 
документи одразу до кількох вишів, не за-
мислюючись, чи потрібна їм така спеці-
альність. «Спробуйте в період канікул про-
водити спеціальні інтенсивні курси, на які 
запрошувати успішних ділових людей. Ті 
охоче поділяться своїм досвідом», – про-
понує ініціатор такого руху із сусідньої 
країни.

знайти форму і взуття в добро-
му стані, але дешевше, ніж у ма-
газинах. Фахівці радять не купу-
вати все одразу й оптом, а посту-
пово й найнеобхідніше. А голо-
вне – якісне. Експерти поперед-
жають: вибираючи шкільну 
форму, слід пам’ятати, що це 
одяг, в якому дитина перебуває 
9 годин і щонайменше 5 днів на 
тиждень. Форма не повинна 
мати запаху фарби, хімії чи 
плісняви. Фахівці також радять 
перевіряти інформацію про 
якість та безпечність товару. 
Байдуже, в супермаркеті чи на 
ринку, документи про якість то-
вару мають бути. Це сертифікат 
відповідності продукції та гігі-
єнічний висновок про безпеку, 
кожен з яких не замінює один 
одного. Відсутність або невідпо-
відність зазначеного маркуван-

ня свідчить про фальсифікацію 
продукції і недобросовісність 
виробника перед споживачем, 
стверджують експерти.

Питання на кшталт «ціна-
якість» з порядку денного не 
зникло. Заощадити вдалося не 
всім. У виграші опинилися ті 
батьки, котрі потурбувалися 
про шкільні обновки заздале-
гідь, починаючи із січня. 

Нинішнього літа пошири-
лась практика замовляти речі 
з інших країн. Вони добротні й 
слугуватимуть довше порівня-
но з вітчизняними аналогами. 
Однак через високу вартість 
доставки ціна «зростає», що 
теж не кожному по кишені. 
Вдалим рішенням для ощадли-
вих українців уже не перший 
рік є оптова закупівля шкіль-
них товарів у виробника. 

ШКОЛА ЧИ ІНТЕРНАТ?

Набрала чинності постано-
ва Кабінету Міністрів Украї-
ни, що дозволяє дітям з осо-
бливими потребами отримува-
ти освіту в звичайних школах. 
«Для нас дуже важливо, щоб 
кожна дитина з особливими 
освітніми потребами мала 
змогу навчатися в колективі 
однолітків та не була відірва-
на від реального життя сус-
пільства, якщо це можливо. 
При цьому надзвичайно важ-
ливо забезпечити таку дитину 
відповідним супроводом та пе-
реконатися, що для неї створе-
но всі необхідні умови для на-
вчання», – зазначила міністр 
освіти і науки України Лілія 
Гриневич.

Відтак із 1 вересня батьки 
дітей з інвалідністю мають 
змогу обирати, чи віддавати 
дитину в загальноосвітній за-
клад, чи довірити її навчання і 
реабілітацію інтернатам, які 
МОН вирішило поки що не лік-
відовувати. Адже те, що напи-
сано у відповідному законі, і 
те, що відбувається на практи-
ці, дуже різні речі. Інклюзивна 
освіта в Україні нині пережи-
ває не найкращі часи, хоча і 
поступово розвивається.

Нове законодавче поле для 
інклюзивної освіти запровади-
ла Верховна Рада, прийнявши 
23 травня законопроект «Про 
внесення змін до Закону Укра-
їни «Про освіту» щодо особли-
востей доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до 
освітніх послуг», текст якого 
був позначений як невідклад-
ний і внесений до парламенту 
Президентом.

В Україні щороку зростає 
кількість дітей з особливими 
потребами. Діти-аутисти, із 
синдромом Дауна, хворі на 
ДЦП… Усі вони мають право 

на повноцінну освіту. Проте, 
отримати нормальну освіту та-
ким дітям украй складно. На 
жаль, ми маємо невтішну ста-
тистику, коли на 17 тис. загаль-
ноосвітніх шкіл по Україні 
тільки трохи більше, ніж у 
1 тис. шкіл можуть навчатись 
діти з особливими освітніми 
потребами. Тобто тільки тися-
ча шкіл є інклюзивними. І це 
свідчить про те, що, на жаль, 
56,5 тис. дітей перебувають 
поза межами якісної освіти і 
поза межами соціалізації.

В освітянському середовищі 
кажуть, що конче потрібно як-
найшвидше ухвалити закон 
про освіту, який врегулює юри-
дично-правові норми реаліза-
ції права на освіту для всіх ді-
тей без винятку. По-друге, важ-
ливо забезпечити державне фі-
нансування додаткових послуг 
для дітей з особливими освіт-
німи потребами. Наступним 
кроком стане створення інклю-
зивних ресурсних центрів, які 
будуть опікуватися і супрово-
джувати таких дітей. Далі по-
трібно адаптувати освітні ма-
теріали і підготувати педаго-
гів. Та найголовніше – прово-
дити інформаційну і роз’яс-
нювальну роботу щодо популя-
ризації інклюзивної освіти в 
Україні.

Настав час, нарешті, збагну-
ти, що звичайна школа дасть 
таким діткам набагато більше, 
аніж інтернат. Адже в спеціа-
лізованих установах діти пере-
бувають на одному рівні і в 
них немає і не може бути сти-
мулу для розвитку. Та найго-
ловніше, що дають інклюзивні 
класи, – це нове ставлення сус-
пільства до дітей з аутизмом 
та іншими особливостями роз-
витку. Поки такі учні не при-
йдуть до загальноосвітньої 
школи, до них не буде толе-
рантного ставлення.

ЗБОКУ ВИДНІШЕ
 

543 
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УЧИТЕЛІВ 
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У ДОБРУ ПУТЬ, НОВА 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛО!
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Програма семінару була насиче-
ною. Кожен з його учасників до-
лучився до обговорення таких 
важливих питань, як очікувані 

зміни в регіоні на тих територіях, де в 
процесі децентралізації влади створено 
нові територіальні громади. Важливим 
кроком у цих умовах є збереження ко-
лективно-договірних зобов’язань у пер-
винних профспілкових організаціях на 
території новостворених громад, пере-
важно галузевого принципу побудови 
профспілки та ін.

94 учасники семінару розподілилися 
на чотири групи, які очолили голова 
первинної організації КУ «Панютин-
ський психоневрологічний інтернат» 
Ірина Гаража, директор територіально-
го центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Вовчан-
ської райдержадміністрації Тетяна Гу-
ленко, голова первинної організації КУ 
«Харківський геріатричний пансіонат 
ветеранів праці» Харківської обласної 
ради Наталія Кулакова, заступник на-
чальника управління праці та соціаль-
ного захисту населення Ізюмської місь-
кої ради Яна Максимова.

Кожна команда презентувала назву, 
девіз, художньо оформила емблему, 
презентувала свою програму дій при ви-
рішенні тих чи інших «фахових» ситуа-
цій, висловлюючи та ілюструючи своє 
бачення шляхів розвитку профспілко-
вого руху в соціальній сфері на Харків-
щині.

Процес підготовки до конкурсів-тре-
нінгів, безпосередньо самі тренінги роз-
крили професійні знання керівників 
груп, їх організаційні здібності, уміння 
колективними зусиллями досягати по-
ставленої мети.

Об’єднавшись за рівнем професійної 
підготовки та творчих здібностей для 
участі в тренінгах, учасники семінару 
також виявили високі організаційні на-
вики, професійну компетентність та на-
копичений досвід.

Виступи команд були яскравими, ці-
кавими, багатими на події, відчуття і 
враження, визначили особистісний по-
тенціал учасників, підкреслюючи їхню 
активну життєву позицію. Ділові ігри, 
інтелектуальні конкурси супроводжу-

валися гарним настроєм, бажанням за-
позичити якомога більше нового, жва-
вими дискусіями з прикладами повсяк-
денного життя «первинки», обласної 
ради.

Тренінги пройшли в атмосфері взає-
модопомоги, невимушеного спілкуван-
ня, що допомагало краще засвоїти ін-
формацію, набутий досвід колег та 
окреслити першочергові плани на май-
бутнє. Незважаючи на різний віковий 
ценз, у командах панувала довіра та по-
вага один до одного, взаємна підтрим-
ка. І така атмосфера сприяла творчому 
самовираженню та вдосконаленню фа-
хових знань.

Близько 10 учасників, які від самого 
початку співпрацюють з профспілкою, 
отримали нагрудний знак «12 років ра-
зом», що стало знаковою подією під час 
семінару. Їм було про що розповісти 
тим, хто приїхав навчатися вперше.

До організації тренінгів долучилася 
член обласної ради профспілки, заступ-
ник директора Харківського обласного 
відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів, голова первинки Галина Сте-
панова. Зокрема, процес підготовки ви-
магав пошуку необхідного підручного 
матеріалу для завдань учасникам, обі-

знаності, розуміння психології люд-
ських стосунків, що сприяло б згурту-
ванню учасників семінару-тренінгу за 
рівнем їхньої професійної підготовки та 
творчих здібностей. Галина Степанова 
безпосередньо очолила проведення тре-
нінгів, виявивши необхідні організацій-
ні навички, комунікабельність, уміння 
володіти аудиторією, а також неабия-
кий досвід профспілкової роботи.

Загальний діловий настрій усіх учас-
ників семінару сприяв виявленню у них 
нових талантів, бажанню всіх без винят-
ку провести подібні заходи в первинках, 
зміцнюючи мотивацію профспілкового 
членства та її позитивний вплив на осо-
бистість кожного спілчанина.

Насамкінець хотілося б зазначити, 
що учасники цьогорічного семінару ви-
значили перелік найважливіших пи-
тань, що потребують всебічного розгля-
ду із залученням лекторів фахової спря-
мованості, збору необхідних матеріалів 
для підготовки методичних рекоменда-
цій з урахуванням сучасних тенденцій 
розвитку профспілкового руху.

Людмила ПЛАСТУН,
голова облпрофорганізації 

працівників соцсфери

Запропонована президією обласної ради профспілки працівників соціальної сфери Харків-
ської області тема семінару «Про діяльність первинних організацій профспілки в умовах ре-
формування місцевого самоврядування» є важливою для подальшого розвитку профспілко-
вого руху в соціальній сфері області. Мета заходу – ознайомлення лідерів профспілкових ор-
ганізацій, профспілкових активістів із ситуацією, що склалася в ході утворення територіаль-
них громад. Саме вони мають добре розуміти причини, які впливають на мотивацію профспіл-
кового членства при проведенні такої реорганізації, знати, як потрібно діяти задля розширен-
ня свого впливу на трудові колективи, забезпечення залучення нових членів профспілки.

СЛОБОЖАНЩИНА

ВОЛИНЬ  

МИКОЛАЇВЩИНА   

ПРОГРАМА 
«ЗАХИЩЕНІСТЬ» 

ЗНОВУ В ЕФІРІ

ЗА ДОСВІДОМ –  
ДО КОЛЕГ

І хоча серпень – період відпусток, але тема 
підготовки до зими нікого не залишає бай-
дужими навіть у спекотну пору. Тому обго-
ворення в програмі проблеми житлових суб-

сидій буквально вибухнуло величезною кількіс-
тю запитань телеглядачів до експерта в студії – 
заступника директора департаменту соціально-
го захисту населення Людмили Сербіненко.
Про суть змін до законодавства про житлові 
субсидії, прийнятих у травні 2017 року, монети-
зацію зекономлених субсидій, субсидії для 
орендарів найманих квартир і ще багато про 
що запитували волиняни і дякували Федерації 
профспілок області за можливість отримати 
інформацію, яка допоможе їм пережити зиму. 
Звичайно, питання субсидій напряму не 
пов’язане з профспілками, але воно стосується 
соціальних проблем волинян, до вирішення 
яких причетні й профспілки.

Вл. інф. НМЦП

На захід були запрошені голови обласних 
галузевих профспілкових організацій. 
Із вступним словом до присутніх звер-
нувся голова Миколаївської облпрофра-

ди Юрій Толмачов. Від делегації профспілок 
Вінниччини виступив голова Федерації проф-
спілок Вінницької області Микола Колесник.
Учасники круглого столу мали змогу поспілку-
ватися та обмінятися кращим досвідом роботи. 
Актуальні питання діяльності профспілок у су-
часних умовах і перспективи розвитку проф-
спілкового руху, формування нових територі-
альних громад та місце в цьому процесі проф-
спілкових організацій стали основними тема-
ми для обговорення під час зустрічі профакти-
ву Миколаївської та Вінницької областей. Ак-
тивну участь у заході взяли начальник відді-
лення Національної служби посередництва і 
примирення в Миколаївській області Оксана 
Євченко, голова обласної організації профспіл-
ки працівників державних установ Таміла Бу-
гаєнко, заступник голови Федерації профспі-
лок Вінницької області, голова обласної органі-
зації профспілки працівників охорони здоров’я 
Іван Лєта та ін.
Підбиваючи підсумки роботи, учасники круг-
лого столу висловили впевненість у необхід-
ності подальшої співпраці профоб’єднань Ми-
колаївщини та Вінниччини.

Наталія ЄВСТАФ’ЄВА

На блакитних екранах Волині в прямо-
му ефірі вийшов черговий випуск ци-
клової програми «Захищеність» – ав-
торського соціального проекту дирек-
тора навчально-методичного центру 
профспілок Галини Даниленко. 

2 серпня у м. Миколаєві відбувся кру-
глий стіл, організований Миколаїв-
ською обласною радою профспілок і 
Федерацією профспілок Вінницької 
області в рамках угоди про співпрацю, 
укладеної в жовтні 2015 року.

НА СТАРТІ – НОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВІДБУВСЯ ВИЇЗНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРОФАКТИВУ, 
КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ХАРКІВЩИНИ

Мета семінару – ознайомлення лідерів профспілкових організацій, проф-
спілкових активістів із ситуацією, що склалася в ході утворення терито-
ріальних громад. Саме вони мають добре розуміти причини, які вплива-
ють на мотивацію профспілкового членства при проведенні такої реор-
ганізації, знати, як потрібно діяти задля розширення свого впливу на тру-
дові колективи, забезпечення залучення нових членів профспілки.
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Різниця між середньою зарпла-
тою працівників області та від-
повідним рівнем оплати праці 
в Україні становить 1740 грн. 

На жаль, цей розрив з року в рік зрос-
тає. Залишається незмінною кіль-
кість працівників, які отримують за-
робітну плату, наближену до міні-
мальної. Болючою проблемою є не-
рівність в оплаті праці. Частка осно-
вної зарплати в структурі витрат на 
її оплату загалом становить у серед-
ньому 54%, а в окремих галузях – 36–
38 замість 70, передбачених Генераль-
ною та територіальною угодами. Про 
це, зокрема, йшлося на засіданні Чер-
нівецької обласної тристоронньої со-
ціально-економічної ради, де обгово-
рювалось питання посилення спів-
праці соціальних партнерів щодо під-
вищення рівня заробітної плати, ле-
галізації зайнятості населення, до-
тримання чинного законодавства, що 
стосується рівня «мінімалки». У засі-
данні взяли участь чільні представ-
ники облдержадміністрації та облас-
ної ради, керівники управлінь Держ-
праці, Пенсійного фонду, Державної 
фіскальної служби, Федерації робото-
давців області, облпрофради та галу-
зевих організацій профспілок. Голо-
вував на засіданні очільник Федера-
ції роботодавців Микола Бузинський, 
доповідали начальник управління 
Держпраці Іван Луцак і директор Де-
партаменту соцзахисту населення 
ОДА Віталій Савкін. 

Отже, мінімальна зарплата зрос-
ла, але порадіти з цього приводу 
може далеко не кожен. Впродовж січ-
ня – квітня п. р. 5963 працівники пере-
бували у відпустках без збереження 
зарплати, майже 13 тис. працювали в 
режимі неповного робочого часу, що 
також негативно позначилося на їх 
статках. Тобто підвищення «мінімал-
ки» цих осіб не торкнулося.

Із 221 суб’єкта господарювання, пе-
ревіреного в січні – травні 2017 року, 
державними інспекторами праці 
спільно з профспілковими активіста-
ми у 165 випадках виявлено порушен-
ня норм трудового законодавства 
щодо своєчасної виплати зарплати, 
дотримання інших гарантій, зокрема 
пов’язаних з укладанням трудових 
договорів. Порушення законодав-
ства, як бачимо, виявлено у 80% ви-

падків, а це, погодьтеся, факт доволі 
тривожний.

Інспектори управління Держпраці 
здійснили додаткові нарахування, що 
стосуються індексації заробітку, під-
вищеної оплати за роботу у вихідні та 
святкові дні, понаднормовий і нічний 
час, компенсацій за невикористану 
або неповністю використану відпуст-
ку на суму 2 млн 119 тис. грн. Щодо 
МКП «Калинівський ринок» ця сума 
становить 396 тис. грн, у підприємства 
«Експріелтсервіс» зафіксовано борг у 
285 тис., 340 тис. недоплатили персона-
лу за понаднормову пра-
цю у Герцаївській район-
ній лікарні.

В окремих випадках 
роботодавці маскують 
трудові угоди під цивіль-
но-правові, чим також 
обмежують права працю-
ючих. На Чернівецькому 
хлібокомбінаті таких ви-
явлено аж 19, кілька «за-
маскованих»   на уже зга-
дуваному «Експріелтсер-
вісі», вдаються до маніпуляцій і фі-
зичні особи – підприємці.

Незважаючи на спроби держави 
легалізувати ринок праці, припинити 
виплату зарплат «у конвертах», кіль-
кість бажаючих і далі прямувати цим 
шляхом, тобто ухилятися від сплати 
податків, не надто зменшується. 
Кілька людей були залучені до робо-
ти без укладання трудового договору 
на ТОВ «Свіженька Мілк». Не пасли 
задніх і підприємець із Заставни 
Л.О. Любка-Труфен, інші фізичні осо-
би – підприємці. Хоча жадоба до на-
живи та спроби схитрувати обходять-
ся їм дорогувато: за кожного офіцій-
но не оформленого працівника дово-
диться сплачувати штраф у розмірі 
43,5 тис. грн. Ті ж, хто спокушається 
на додаткову, щедрішу, копійчину за 
нелегальну працю, повинні також ро-
зуміти, що таким чином позбавля-
ються страхового стажу, який потрі-
бен при нарахуванні пенсій. Тож 
будьмо чесними і розсудливими, аби 
потім не нарікати.

Торкалися учасники засідання й ін-
ших питань, від розв’язання яких за-
лежить рух уперед. Невирішеними в 
області лишаються притаманні ринку 
праці України загалом системні про-

блеми: бракує сучасних високотехно-
логічних, гідно оплачуваних робочих 
місць, розбалансованою є система під-
готовки кадрів. Це призводить до де-
фіциту на виробництві кваліфікова-
них спеціалістів, низького рівня за-
йнятості осіб з вищою освітою. Причо-
му, стосується це не лише тих, хто здо-
бував освіту власним коштом, а й фа-
хівців, які навчалися за рахунок дер-
жави, за держзамовленням, і яким 
перше робоче місце мало б бути гаран-
товане. Бо якщо фахівець не потрібен, 
то навіщо витрачати на його підготов-

ку бюджетні кошти?!
Іншого рішення, на наш 

погляд, потребує колектив-
но-договірне регулювання 
оплати праці. Останніми за-
конодавчими актами скасо-
вано норму щодо забезпечен-
ня розміру тарифної ставки 
працівника І розряду небю-
джетної сфери вищого за роз-
мір мінімальної зарплати. 
Раніше така норма в трудо-
вих угодах була зафіксована, 

і середній показник такого переви-
щення по Україні становив 15%, а в 
нашій області сягав і 20. Відтепер орі-
єнтиром при встановленні тарифної 
ставки є не розмір мінімальної зар-
плати, а величина прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, яка, 
як відомо, нижча за «мінімалку». Ви-
ходячи з цього, вдвічі збільшиться 
розрив між мінімальною зарплатою 
та посадовим окладом працівника І 
тарифного розряду ЄТС, що призведе, 
зокрема, до погіршення оплати праці 
працівників бюджетної сфери. 

Викликає занепокоєння, що в про-
екті Основних напрямів бюджетної 
політики закладені показники, які 
програмують знецінення у 2018 році 
мінімальної зарплати на 2,6% (перед-
бачено індекс інфляції   119%, а зрос-
тання зарплати – на 16,3%).

Учасники засідання були одно-
стайні в тому, що вирішувати пробле-
ми регіону потрібно спільно, об’єд-
навши зусилля органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, 
профспілок і роботодавців.

Володимир ШКВАРКОВСЬКИЙ,
голова Чернівецької 

облпрофради

Збільшення з початку нинішнього року 
мінімальної заробітної плати позитивно 
позначилося на добробуті значної час-
тини громадян. Так, статистика свідчить, 
що розмір нарахованої в Чернівецькій 
області місячної зарплати на одного 
штатного працівника за січень – травень 
становить у середньому 4953 грн, що на 
46,7% більше, ніж за відповідний період 
2016 року. Хоча якщо порівняти показ-
ник із загальноукраїнським, то він воче-
видь не на нашу користь.

БУКОВИНА

«Ми самі весь 
час милує-
мося цим 
майданчи-

ком», – не без гордості роз-
повідає головний фінан-
сист оздоровчого закладу 
Світлана Сащук. 
«Ця новобудова враховує 
вимоги гостей, – додає ди-
ректор пансіонату Юрій 
Шевців. – Останнім часом 
освітяни все частіше стали 
приїжджати до нас із ді-
тьми та онуками. Вимоги 
часу та відпочивальників 
спонукали й до облашту-
вання інтернет-зв’язку. Пан-
сіонат влітку приймає лише 
освітян, згідно прийнятої 
галузевої угоди. Якщо рані-
ше відсоток спілчан з облас-
ті був нижчий, ніж з інших 
регіонів України, то цього-
річ, навпаки, становить 
60%. З часом переконалися, 
що мають «під боком», що 
називається, сучасну та до-
ступну оздоровницю. Повна 
вартість путівки на 12 днів 
становить 3–4 тис. грн, з 
яких, згідно програм оздо-
ровлення обласної, район-
них та міських організацій, 
вони мають суттєве, на 30–
40%, здешевлення».
На думку Світлани Іванів-
ни, пансіонат «Пролісок», 
який сьогодні може при-
йняти в зміну 55 осіб, наби-
рає такої динаміки, що по-
пит зростає втричі. Є плани 
щодо його розбудови. Це 
підтверджує голова проф-
кому викладачів Львів-
ського національного уні-
верситету ім. Івана Франка 

Володимир Качмар: «Най-
більшою популярністю сьо-
годні користуються путів-
ки в пансіонат у загальній 
тенденції зростання потре-
би в санаторно-курортному 
лікуванні спілчан, яке, на 
жаль, втрачено в сегменті 
Фонду соціального страху-
вання. Здешевлення дово-
диться проводити з чима-
лими труднощами і в окре-
мих випадках, коли праців-
никові потрібні профільні 
санаторії, надаючи проф-
спілкову матеріальну допо-
могу та допомогу з фондів 
роботодавця». Благо, керів-
ники, працівники і студен-
ти вишу зберегли свої оздо-
ровчі бази на Волині – біля 
озера Пісочне, в Чинадієво 
на Закарпатті та мають 
можливість здешевити пу-
тівки своїм працівникам за 
участю обласної галузевої 
на 20–40%. Цьогоріч уже 
скористалися путівками в 
дитячі оздоровчі табори 25 
спілчан, відправивши своїх 
дітей у табори Карпат, на 
Чорне море, в польський та-
бір «Білий орел» для ви-
вчення та вдосконалення 
іноземної мови.
«Загалом, – наголошує Во-
лодимир Михайлович, – 
спостерігається тенденція 
щодо зростання попиту на 
санаторні путівки. Подужа-
ти це питання без профспіл-
ки та участі Фонду соціаль-
ного страхування складно, 
тож життя щоразу гостріше 
вимагає його вирішення».

Ольга ЛОБАРЧУК

Цьогоріч гостей Трускавецького профспілко-
вого вчительського пансіонату «Пролісок» 
приємно вразив новий, чудово обладнаний ди-
тячий майданчик, осучаснені кімнати та новий 
інтер’єр їдальні, яка завжди дивувала гостей 
смачною і здоровою галицькою кухнею.

ЛЬВІВЩИНА  

«ПРОЛІСОК» РОЗКВІТАЄСПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ 
ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ 

1740 грн 
становить різниця 

між середньою 
зарплатою 
працівників 
Буковини та 
відповідним 

рівнем оплати 
праці в Україні

Володимир КАЧМАР, голова профкому 
викладачів Львівського національного 
університету ім. Івана Франка:
«Сьогодні спостерігається тенденція щодо 
зростання попиту на санаторні путівки. По-
дужати це питання без профспілки та участі 
Фонду соціального страхування складно, 

тож життя щоразу гостріше вимагає його вирішення».

ПРЯМА МОВА
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Відповідно до статті 252 Кодексу за-
конів про працю України та статті 
41 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяль-

ності» працівникам підприємств, установ, 
організацій, обраним до складу виборних 
профспілкових органів, гарантуються мож-
ливості для здійснення їхніх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати 
праці, притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності працівників, які є членами вибор-
них профспілкових органів, допускається 
лише за попередньою згодою виборного проф-
спілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспіл-
кового органу підприємства, установи, ор-
ганізації (у тому числі структурних підроз-
ділів), його керівників, профспілкового 
представника (там, де не обирається вибор-
ний орган професійної спілки), крім випад-
ків додержання загального порядку, допус-
кається за наявності попередньої згоди ви-
борного органу, членами якого вони є, а та-
кож вищого виборного органу цієї професій-
ної спілки (об’єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або упо-
вноваженого ним органу працівників, які оби-
ралися до складу профспілкових органів під-
приємства, установи, організації, не допуска-
ється протягом року після закінчення строку, 
на який обирався цей склад (крім випадків 
повної ліквідації підприємства, установи, ор-
ганізації, виявленої невідповідності праців-
ника займаній посаді або виконуваній роботі 
у зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає 

продовженню да-
ної роботи, або 
вчинення праців-
ником дій, за які 
законом передба-
чена можливість 
звільнення з робо-
ти чи служби). 
Така гарантія не на-
дається працівникам 
у разі дострокового при-
пинення повноважень у 
цих органах у зв’язку з нена-
лежним виконанням своїх обов’язків 
або за власним бажанням, за винятком випад-
ків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

Працівникам, звільненим у зв’язку з об-
ранням їх до складу виборних профспілко-
вих органів, після закінчення строку їх по-
вноважень надається попередня робота (по-
сада) або, за згодою працівника, інша рівно-
цінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових орга-
нів, не звільненим від своїх виробничих чи 
службових обов’язків, надається на умовах, 
передбачених колективним договором, 
вільний від роботи час із збереженням се-
редньої заробітної плати для участі в кон-
сультаціях і переговорах, виконання інших 
громадських обов’язків в інтересах трудо-
вого колективу, а також на час участі в ро-
боті виборних профспілкових органів, але 
не менш як 2 години на тиждень.

На час профспіл-
кового навчання 
працівникам, обра-
ним до складу ви-
борних профспіл-
кових органів під-
приємства, устано-

ви, організації, нада-
ється додаткова від-

пустка тривалістю до 6 
календарних днів із збере-

женням середньої заробітної 
плати за рахунок власника або 

уповноваженого ним органу
За працівниками, обраними до складу 

виборних органів профспілкової організа-
ції, що діє на підприємстві, в установі, орга-
нізації, зберігаються соціальні пільги та за-
охочення, встановлені для інших працівни-
ків за місцем роботи відповідно до законо-
давства. На підприємстві за рахунок його 
коштів цим працівникам можуть бути на-
дані додаткові пільги, якщо це передбачено 
колективним договором.

Положення цієї статті в частині особли-
востей притягнення до дисциплінарної від-
повідальності та звільнення не поширюють-
ся на прокурорів, поліцейських і працівників 
Національної поліції, Служби безпеки Укра-
їни, Державного бюро розслідувань України, 
Національного антикорупційного бюро Укра-
їни та органів, що здійснюють контроль за до-
держанням податкового законодавства.

На підприємстві відбулися збо-
ри трудового колективу, на яких 
прийнято рішення про створен-
ня первинної профспілкової ор-
ганізації. Які права та гарантії 
матимуть працівники, що ввій-
шли до складу виборного 
профспілкового органу?

ГАРАНТІЇ ДЛЯ  
ПРАЦІВНИКІВ, ОБРАНИХ  

ДО ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
У Верховній Раді України зареєстро-
вано проект закону № 7005 від 
25.07.2017 «Про внесення змін до де-
яких Законів України (щодо запобі-
гання мобінгу)». 

Законопроектом пропонується імпле-
ментувати європейське законодав-
ство та ввести до Кодексу законів 
про працю України, Закону України 

«Про зайнятість населення» та Криміналь-
ного кодексу України поняття мобінг, вре-
гулювати на законодавчому рівні права та 
гарантії для працівників, які постраждали 
від проявів мобінгу на робочому місці, а 
також передбачити кримінальну відпові-
дальність за систематичне застосування 
елементів мобінгу, наслідком якого є 
звільнення працівника. 
Зокрема, пропонується передбачити, що мо-
бінг може бути причиною розірвання трудо-
вого договору, укладеного на невизначений 
строк, з ініціативи працівника. При припи-
ненні трудового договору через мобінг пра-
цівникові виплачується вихідна допомога у 
розмірі не менше середнього місячного за-
робітку. У разі ушкодження здоров’я пра-
цівника, причиною якого став мобінг, запо-
діяна шкода відшкодовується у розмірі по-
несених витрат на лікування та грошової 
компенсації моральної шкоди, яка відпові-
дає розміру заробітної плати працівника за 
час перебування на лікарняному. 
Окрім того, пропонується за систематичне 
порушення прав працівника, шляхом засто-
сування психологічного насилля та інших 
елементів мобінгу, а також незаконне звіль-
нення працівника з роботи з особистих мо-
тивів чи у зв’язку з повідомленням ним про 
порушення вимог Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» ін-
шою особою, а також інше грубе порушення 
законодавства про працю, карати штрафом 
від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до 3 років, або ви-
правними роботами на строк до 2 років.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, 
або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, 
одинокого батька, матері чи особи, яка їх 
замінює і виховує дитину віком до 14 років 
або дитину-інваліда, караються штрафом 
від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 5 років, або 
виправними роботами на строк до 2 років, 
або арештом на строк до 6 місяців.

У працівниці, дизайнера комп’ютерної графіки, 
закінчується термін дії трудового договору.  
Чи потрібно їй писати заяву для звільнення?

Відповідно до пункту 2 статті 36 Кодексу законів про 
працю України підставою для припинення трудового 
договору є закінчення його строку. Укладаючи стро-
ковий трудовий договір, працівник надає добровільну 

згоду на його припинення у визначений сторонами в трудо-
вому договорі строк. Закінчення строку може припадати і на 
святковий чи неробочий день.
Отже, працівниця не повинна подавати заяву про звільнення. 
Підставою для звільнення у зв’язку із закінченням строку 
трудового договору буде наказ про прийняття її на роботу.

ЗА ПСИХОЛОГІЧНЕ 
НАСИЛЛЯ НА РОБОТІ – 

ШТРАФ І АРЕШТ

ЯКЩО СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ 
ДОГОВІР ДОБІГАЄ КІНЦЯ…

ЗАКОНОПРОЕКТ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН  

Мобінг – форма психологічного  
насилля, яка полягає в тривалому та 
систематичному цькуванні працівни-
ка в колективі, сексуальному дома-
ганні, психологічному тиску на нього 
з метою подальшого звільнення.

 
ВІДПОВІДНО 

ДО ЧИННОГО ЗА-
КОНОДАВСТВА, ПРА-

ЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ОБРАНИМ ДО СКЛАДУ ВИ-
БОРНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ОРГАНІВ, ГАРАНТУЮТЬСЯ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗДІЙ-

СНЕННЯ ЇХНІХ ПОВ-
НОВАЖЕНЬ.
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Це одна з ключових скла-
дових профспілкового 
лідера, його «обличчя», 
тому потребує щоденних 

занять та певних навичок. Адже 
профспілковцям постійно дово-
диться проводити зустрічі, на-
ради, тренінги, презентації, ви-
ступати на конференціях, вести 
переговори, бесіди, надихати 
промовами членів профспілок 
та дохідливо роз’яснювати, мо-
тивувати, правильно і зрозумі-
ло висловлювати свої думки.

Кожен профспілковий керів-
ник повинен вміти виступати 
публічно. Без цього домогтися 
успіху в профспілковому русі 
неможливо, адже публічні ви-
ступи та ораторське мистецтво 
– потужний та ефективний ін-
струмент. Мета ораторської 
промови в профспілках – не 
тільки донести до слухача ін-
формацію, а й переконати, отри-
мавши відповідну реакцію у ви-
гляді зацікавленості, або спону-
кати до певних дій.

Мої думки – для таких як я, 
початківців у публічних висту-
пах, і всіх, кому знайомі подібні 
відчуття під час виступів: трем-
тячі руки і ноги, переривчасте 
дихання, плутанина в думках, 
спітнілі долоні, нерівний голос, 
верткий погляд... Ці ознаки свід-
чать про страх 
перед публікою. 
Р о з у м і н н я  й 
усвідомлення 
його причин – 
перший крок до 
боротьби з цією 
фобією.

Причини 
страху зароджу-
ються ще в ди-
тинстві, коли 
батьки заборо-
няють своїм ді-
тям голосно роз-
мовляти або 
кричати. Мами і 
тата закрива-
ють рот своїм 
чадам, аргумен-
туючи тим, що 
всі дивляться на 
дитину і що це негарно. Потім 
негативний дитячий досвід за-
кріплюється вже в школі або ін-
ституті, коли людина піддаєть-

ся критиці з боку викладачів чи 
інших студентів.

Ученими доведено, що у бага-
тьох людей під час публічного 
виступу виділяється така кіль-
кість адреналіну, як під час 
стрибка з парашутом. Вважаєть-
ся, що страх публічних виступів 
посідає друге місце після страху 
смерті. Але це найчастіше вияв-
ляється необґрунтованим, 
оскільки для страху немає жод-
них причин, окрім психологіч-
них. Бояться практично всі. На-
віть багато досвідчених ораторів 
відчувають хвилювання, коли 
виступають з новою темою або 
перед незнайомою публікою.

Щоб перестати боятися, по-
трібно контролювати емоції та 
працювати над собою: частіше 
виступати перед різними ауди-
торіями. Так отримаєте досвід і 
забудете, що ви на сцені і за 
вами спостерігають сотні очей, 
натомість зможете уявити собі, 
що сидите на кухні з групою 
друзів та розповідаєте їм цікаву 
історію.

Пам’ятайте: щоб навчитися 
бігати, потрібно бігати. А щоб 
навчитися виступати перед 
людьми – треба виступати. Будь-
те сміливими і знайте, що ви 
один з обраних фахівців, який не 
просто так прийшов працювати 
до профспілок і є учасником дан-
сько-українського навчального 
проекту, а прагне конструктив-
них змін у зародженні нових 
профспілок України.

ПІДГОТОВКА  
І ТРЕНУВАННЯ

Тож як подолати страх перед 
виступом? По-перше, підготуй-
теся і потренуйтеся.

Насамперед, ретельно про-
аналізуйте ауди-
торію слухачів: 
яка кількість 
осіб вас буде 
слухати, які в 
них інтереси і 
життєві пози-
ції, чого вони 
очікують від 
промовця і яку 
реакцію ви хо-
чете від них 
отримати. За-
здалегідь ді-
знайтеся, де і 
п е р е д  я к о ю 
а у д и  т о р і є ю 
вам належить 
демонструвати 
своє оратор-
с ь к е  м и с т е -
цтво. Потім по-

чніть ретельну підготовку до 
виступу. Будуйте свою промо-
ву, орієнтуючись на середні по-
казники інтелекту. Немає сенсу 

формувати непрості логічні 
ланцюжки, застосовувати про-
фесійний жаргон і складні тер-
міни. Уникайте використання 
слів, значення яких вам не зо-
всім зрозуміло. Вивчайте яко-
мога ретельніше тему майбут-
ньої розмови, і чим більше ви 
боїтеся виступати, тим якісні-
ше слід готуватися. Після того, 
як ви закінчили написання тек-
сту виступу і приготування до-
даткових матеріалів, подумай-
те про те, які запитання вам мо-
жуть поставити слухачі, пере-
вірте актуальність і корек-
тність цифр, якщо ви плануєте 
презентувати дані у вигляді 
графіків і діаграм. Необхідно, 
щоб будь-якій вашій тезі відпо-
відав вагомий аргумент. 
Обов’язково потренуйтеся вдо-
ма та виступіть перед одним 
слухачем. Це може бути ваш 
знайомий, який добре орієнту-
ється в обраній тематиці. Він 
допоможе виявити у вашому ви-
ступі недоліки та поставити за-
питання.

ЗНЯТТЯ НАПРУГИ
По-друге, заспокойтеся. Якщо 

ви не знаєте, як подолати страх 
перед публічними виступами і 
розслабитися, можете скориста-
тися вправами, що допоможуть 
зняти напругу.

Техніка медитації включає 
відомий прийом, що має назву 
усвідомленого дихання. Суть 
його полягає у фокусуванні ува-
ги на вдиху і видиху. При цьому 
дихати слід глибоко, затримую-
чи на кілька секунд дихання. У 
процесі видиху потрібно рахува-
ти про себе від 1 до 5. Цей метод 
допомагає зняти напругу і роз-
слабитися. Виконувати вправу 
слід не менше 5 хвилин.

Напружте кожен м’яз вашого 
тіла і перебувайте в такому ста-
ні протягом 5 секунд. Потім роз-
слабтеся і повторіть процедуру 
ще кілька разів. Якщо вам до-
зволяють умови, пройдіться в 
швидкому темпі по приміщен-
ню або вулиці, поприсідайте 
кілька разів або відіжміться від 
підлоги.

Не слід приймати перед ви-
ступом стимулятори або транк-
вілізатори. Насправді такі пре-
парати абсолютно неефективні 
та можуть зашкодити вашому 
виступу.

ПІДТРИМКА
По-третє, знайдіть підтрим-

ку. Якщо серед слухачів є ваші 
знайомі або друзі, попросіть їх 
всіляко підтримати вас. Будь-
який контакт піде вам на ко-
ристь, хоч як би це не було див-
ним. Це може бути дружнє ру-

костискання, поплескування по 
плечу або навіть теплі обійми.

Перед тим, як розпочати свій 
виступ, пошукайте серед присут-
ніх знайоме обличчя. Якщо до-
вкола немає близьких людей, 
знайдіть слухача із схвальним 
виразом обличчя. Усмішка і по-
зитив на вашу адресу допомо-
жуть впоратися з невпевненістю.

НЕВЕРБАЛЬНА 
КОМУНІКАЦІЯ

Четверте, на чому варто зосе-
редитися, – невербальна части-
на виступу. Не варто недооціню-
вати її важливість. Цікаво, що 
близько 60% інформації кожен з 
нас сприймає саме з невербаль-
них джерел. Якщо словами мож-
на ввести когось в оману, то 
ваші жести на підсвідомому рів-
ні будуть прочитані аудиторією 
правильно. Зовнішній вигляд 
промовця, відстань до нього, 
тембр голосу, манера оповіді, 
міміка і інтонація належать до 
невербальної комунікації. Що ж 
до зовнішнього вигляду, слід 
врахувати, що будь-яка поді-
бність до середньостатистично-

го слухача гратиме вам на руку, 
оскільки збільшує вплив на 
ауди торію. Ідеться про одяг, за-
чіску, прикраси і манери. Якщо 
люди сприйматимуть вас як 
свого, то ваші слова будуть ці-
нуватися вище. При цьому арти-
куляція і дикція повинні бути 
відпрацьованими до виступу.

Олена НИЖНИК,
учасниця першої групи 
дансько-українського 

проекту

ДОСВІД

ПОРАДИ ДЛЯ ПРОМОВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
1. Відмовтеся від думки, що через будь-яку помилку під час виступу 
вас почнуть зневажати. Жодна людина не застрахована від помилок, 
навіть оратори, які десятиліттями виступають перед публікою. Ви не 
повинні бути ідеальними, адже ви – звичайна людина. Навіть якщо 
помилилися, нічого жахливого не станеться: більшість цього просто 
не помітять. Багато ораторів, навпаки, вважають свої помилки благом, 
тому що більше їх ніколи не зроблять. Навчіться використовувати по-
милки з вигодою для себе і припиніть боятися їх робити.
2. Подумки прочитайте свій виступ. На сцені ви повинні виглядати 
впевненим у собі, грамотно вимовляти всі фрази. Женіть від себе 
думки, що ви будете заїкатися, червоніти і нервувати. Кілька разів 
прочитайте вголос свій текст перед дзеркалом наодинці, потім – 
перед своїми рідними. Це сприятиме автоматичному 
запам’ятовуванню тексту і запрограмує вас на відмінний результат.
3. Якщо ви вільно орієнтуєтеся в темі доповіді і можете навести при-
клади з власного життя, не соромтеся, додавайте в спілкування з 
глядачами свої спостереження. Слухачі відчують вашу щирість і ба-
жання донести до них потрібну інформацію. Для цього доброзич-
ливо дивіться на аудиторію, повірте, люди зовсім не чекають вашо-
го провалу, вони прийшли вас послухати.
4. Під час виступу відшукайте поглядом в аудиторії людей, які ви-
промінюють доброзичливість і зацікавленість. Уявіть, що саме для 
них ви й готували свою доповідь.
5. Не сподівайтеся на стовідсотковий успіх, адже цього ніколи не 
буде. Оратор, який прагне досягти найвищого ступеня визнання, 
приречений бути невдоволеним собою, а оптимальним показником 
вважається до 80%.
6. Не прагніть залучити увагу всіх слухачів. Навіть досвідчений ора-
тор не в змозі досягти цього, адже хтось та й відвернеться. Гірше, 
якщо в залі буде відвертий «антилідер», який заважає виступати.
7. Не намагайтеся за будь-яку ціну сподобатися аудиторії. Подібні 
спроби викликають опір публіки, що призводить до втрати її пова-
ги. Нехай краще кожна людина, яка сидить у залі, сподобається вам, 
і при цьому забудьте про себе. Якщо аудиторія сподобається вам, 
то й ви сподобаєтесь аудиторії.
Отже, готуємося до виступів на черговій Національній конференції!

Дансько-український 
проект дав можливість 
його учасникам не 
лише отримати нові 
знання, а й навчитися 
засобам комунікації, 
одним з яких є оратор-
ська майстерність.

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ: 
ЯК ПОДОЛАТИ СТРАХ ПЕРЕД ПУБЛІЧНИМ ВИСТУПОМ?

7% припадають на 
зміст та значення 

слів, які вимовляє оратор;

38%  – на сприй-
няття інтона-

ції, тембру голосу;

55%  – на не-
вербальний 

канал передачі інформації 
(зов нішній вигляд, жести, 
міміка, погляд, положення 
тіла оратора та ін.).

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЧЕНИХ 
СВІДЧАТЬ ПРО НАСТУПНІ 

КАНАЛИ СПРИЙНЯТТЯ 
ІНФОРМАЦІЇ СЛУХАЧЕМ:
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Розгадавши сканворд і вписавши букви в клітинки, ви-
ріжте його по червоній рамці та надішліть нам на адре-
су: «Профспілкові вісті», бульвар Дружби народів, 5,  
м. Київ, 01042 або profvisti@ukr.net.
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і першим 
надіслав відповідь, чекає винагорода – піврічна перед-
плата на газету «Профспілкові вісті».
На жаль, цього разу переможців конкурсу не виявилося. 
До уваги переможців конкурсу! Щоб отримати пів річну перед-
плату на газету «Профспілкові вісті», необхідно подати до 
редакції копію ідентифіка ційного коду, а також вказати до-
машню адресу й поштовий індекс.

СКАНВОРД

КОЛЕКТИВ ГК «ТУРИСТ» 
РОЗГОРНУВ НАЙБІЛЬШИЙ 
СИНЬО-ЖОВТИЙ БІКОЛОР

У такий оригінальний спосіб в піднесено-
му настрої працівники найкращого в 
столиці у тризірковому сегменті го-
тельного комплексу «Турист» відзна-

чили державне свято України, присвячене од-
ному з найголовніших символів нашої суверен-
ної та незалежної держави – Прапору України.

У заході взяли участь президент ПрАТ 
«Укрпрофтур» Сергій Стрілець, начальник 
управління маркетингу та розвитку туризму 
ПрАТ «Укрпрофтур» Андрій Давидюк, ди-
ректор ГК «Турист» Віталій Драган, який та-
кож випустив у небо жовто-блакитні кульки.

А на даху готелю у той самий час си-
ньо-жовтий біколор замайорів у руках го-
ловного інженера ГК «Турист» Сергія Ми-
ронова, який працює в готельному комп-
лексі вже понад 30 років.

Патріотично налаштованим, бадьорим 
та піднесеним настроєм пройнявся кожен 
із гостей готельного комплексу та звичай-
них перехожих, хто спостерігав за дій-
ством, де панувала урочиста та святкова 
атмосфера.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ВІДСВЯТКУВАЛИ
23 серпня, напередодні  
Дня Незалежності Укра-
їни, у День Державного 
прапора України, колек-
тив готельного комплек-
су «Турист» ПрАТ «Укр-
профтур» розгорнув 
найбільший синьо-жов-
тий прапор у Києві  
площею 72 кв. м.

УРОЧИСТОСТІ

НА НАШИХ 
ПРАПОРАХ 
ПИШЕМО 
ІСТОРІЮ

У м. Хмельницькому велелюдно 
відзначили День Державного пра-
пора України та 26-ту річницю Не-
залежності України.

Від самого ранку 23 серпня обласний 
центр прикрасили сотні жовто-синіх 
полотнищ, які наче золотисті окрай-
ці сонця доторкнулися до блакитно-

го неба. Так Хмельницький розпочав свят-
кування Державного прапора України. 
Правдиву любов українців до своєї святині 
засвідчили Революція гідності, подвиг її 
легіонерів.
Цьогоріч із нагоди Дня Державного прапо-
ра і 26-ї річниці Незалежності України 
хмельничани зібралися на головній площі 
міста – майдані Незалежності. Прийшли 
вони сюди сім’ями, з дітьми, близькими та 
родичами, одягнені у вишиванки. Тут роз-
горнули велетенський прапор України. Ска-
жу без перебільшення, від розмаїття виши-
тих сорочок з барвистим орнаментом аж очі 
розбігалися.
Цього дня адміністрація, профком та весь 
колектив Вищого професійного училища 
№ 25 м. Хмельницького разом з виконува-
чем обов’язків директора, заступником ди-
ректора з НВР, кандидатом педагогічних 
наук Оленою Загікою та головою профкому 
Наталею Салабай також узяли участь у за-
ходах, приурочених до свята, підтримали 
акції, які були започатковані на майдані до 
Дня Державного прапора та Незалежності 
України. А ще вихованці ВПУ на виставці 
творчих робіт учнів професійно-технічних 
навчальних закладів представили вишив-
ки, вироби з бісеру, живопис тощо.

Валерій МАРЦЕНЮК
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Учасники та організатори спартакіади 

«УКРПОШТА» ЗАКАРПАТТЯ 
ВИЗНАЧИЛА КРАЩИХ 
У м. Хусті відбулася XIV обласна 
галузева спартакіада Закарпат-
ської дирекції ПАТ «Укрпошта», в 
якій змагалися за нагороди праців-
ники всіх структурних підрозділів 
підприємства. Переможці змагань 
візьмуть участь у Всеукраїнській 
галузевій спартакіаді. 

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

  

На урочистому відкритті 
спартакіади кращих спортс-
менів галузі привітали ди-
ректор Закарпатської дирек-

ції ПАТ «Укрпошта» Сергій Калій, 
голова обласної профспілкової ор-
ганізації Василь Гецко, голова об-
ласної організації ФСТ «Спартак» 
Микола Щадей. Було зачитано при-
вітання учасникам змагань, які ма-
ють давні спортивні традиції, від 
голови ЦК Профспілки працівників 
зв’язку України Миколи Стародуба.

У змаганнях з настільного тенісу і 
армрестлінгу перемогли спортсмени 
Закарпатської дирекції, в легкоатле-
тичному кросі кращими виявилися 
представники ЦПЗ № 3 м. Іршава, у 
шашках не було рівних майстрам ЦПЗ 
№ 2 м. Хуста, у гирьовому спорті тріум-
фували атлети ЦПЗ № 1 м. Мукачева.

Визначилися переможці і в окремих 
видах. У шашках найкращий результат 
показали Надія Хмара і Юрій Ількович 
(Хуст). У настільному тенісі не мали рів-
них Лариса Мамчур (Закарпатська ди-
рекція) і Олександр Панця (Хуст). У віко-
вій категорії до 35 років в легкоатлетич-
ному кросі перемогли Василь Катрич 
(Мукачево) і Наталія Біба (Іршава), серед 
спортсменів віком понад 35 років – Ми-
хайло Сак і Ганна Штефаньо (Іршава). 

Найсильнішими у гирьово-
му спорті стали: у ваговій 
категорії до 70 кг – Василь 
Катрич, до 90 кг – Мико-
ла Віндюк (Закарпат-
ська дирекція), понад 90 
кг – Михайло Сак (Ірша-
ва). В армрестлінгу тріум-
фували: у ваговій категорії 
до 70 кг – Василь Катрич, до 

90 кг – Микола Віндюк, понад 90 кг – Ва-
силь Цар (Іршава). Як показовий вид до 
програми спартакіади було включено 
змагання з дартсу, де переміг Микола 
Папарига (Хуст).

У загальнокомандному заліку перше 
місце завоювала команда ЦПЗ № 2 м. Хус-
та (начальник Микола Папарига, голова 

профкому Ольга Курта). На друго-
му місті фінішували спортс-

мени Закарпатської ди-
рекції ПАТ «Укрпошта», 

на третьому – представ-
ники ЦПЗ № 3 м. Ірша-
ви. Переможці і призе-
ри змагань отримали з 

рук Сергія Калія та Ва-
силя Гецка відповідні куб-

ки, медалі та грамоти.

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

Наприкінці липня у польському Вроцлаві національна 
збірна України виступала на Х Всесвітніх іграх. На цих 
надпрестижних неолімпійських змаганнях чотириріч-
чя у боротьбу за 222 комплекти нагород з 36 видів 
спорту вступили понад 3,5 тис. атлетів із 112 країн сві-
ту. І вперше за історію участі у World Game україн-
ська збірна пробилася до п’ятірки найсильніших!

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні мультиспортивні 
змагання з неолімпійських видів спорту, які проходять раз 
на чотири роки в післяолімпійський рік. Україну у Вроцлаві 
представляли 80 спортсменів, які змагалися у 20 видах 

спорту. Наші співвітчизники за підсумками змагань завоювали 10 
золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород. Ще 7 медалей (5 золо-
тих, 1 срібну та 1 бронзову) українські спортсмени здобули у пока-
зових видах спорту – академічній греблі на ергонометрах та кікбок-
сингу WAKO. У показових видах, до речі, Україна з таким медальним 
здобутком очолила неофіційний командний рейтинг! 
Найбільший медальний врожай наша команда зібрала у змаганнях 
з паверліфтингу та тайського боксу муай-тай. «Золото» для України 
у Вроцлаві завоювали Лариса Соловйова, Сергій Білий, Олексій Ро-
кочий (усі – паверліфтинг), Ігор Любченко, Сергій Куляба, Олег При-
ймачов (усі – тайський бокс), Наталія Москвіна та Світлана Малько-
ва (стрибки на батуті), Станіслав Горуна (карате) та Світлана Тросюк 
(сумо). У показових видах спорту на найвищу сходинку п’єдесталу 
пошани зійшли представники академічного веслування в приміщен-
ні Антон Бондаренко та Олена Буряк (двічі), а також два майстри 
кікбоксингу – Орфан Сананзаде і Віталій Дубина. 
На прес-конференції з нагоди підбиття підсумків виступу збірної 
України на X Всесвітніх іграх міністр молоді та спорту України Ігор 
Жданов зазначив, що всім спортсменам, які стали переможцями та 
призерами Ігор як в основних видах, так і показових, а також трене-
рам, які безпосередньо готували атлетів, будуть виплачені призові: 
володарям «золота» передбачена винагорода 450 тис. грн, срібним 
призерам – 400 тис. грн, бронзовим – 240 тис. грн. 

ДВІ МЕДАЛІ 
У ПАРИЖІ 

21–26 серпня у Парижі про-
ходив найголовніший старт 
року для представників 
спортивної боротьби – чем-
піонат світу. Провідні атле-
ти планети розіграли 24 
комплекти нагород у вось-
ми вагових категоріях. За 
підсумками змагань в акти-
ві української збірної дві 
нагороди: «срібло» Юлії 
Ткач і «бронза» Андрія 
Яценка.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,
спеціально для «ПВ»

У складі «синьо-жовтої» 
дружини до столиці Франції 
вирушили 24 атлети, але 
дістатися заповітного 
п’єдесталу пошани судило-
ся лише двом. 
Титул віце-чемпіонки світу у 
ваговій категорії до 63 кг 
здобула Юлія Ткач. Наша 
співвітчизниця у ході турні-
ру не залишила шансів 
представниці Ізраїлю Ілані 
Кратіш (10:0), впевнено здо-
лала росіянку Валерію Ла-
зінську (5:0), а у боротьбі за 
вихід до фіналу виявилася 
сильнішою за турецьку 
спортсменку Хафізе Сахін 
(13:5). Однак у вирішально-
му протистоянні вдача була 
на боці суперниці нашої 
спортсменки – в «золотій 
зустрічі» перемогу святкува-
ла монгольська борчиня 
Оркхон Пуревдордж (6:3).
Натомість Андрій Яценко 
програв (2:5) у першій зустрі-
чі чемпіонату майбутньому 
срібному призеру американ-
цю Томасу Гілману, але на-
далі у втішному раунді по 
черзі святкував перемоги 
над іранцем Резою Атріна-
гарші (6:4), узбеком Нодір-
жоном Сафаровим (12:2), а в 
«бронзовому фіналі» з таким 
самим рахунком переміг 
борця з Північної Кореї Хак-
Джіна Йонга.

УКРАЇНА – У 
П’ЯТІРЦІ КРАЩИХ 
НА WORLD GAME

ВСЕСВІТНІ ІГРИ

Проходять змагання з шашок

Хто сильніший в армрестлінгу?

Голова профкому ЦПЗ № 2 м. Хуста Ольга Курта 
отримує нагороди за перше загальнокомандне 

місце від директора Закарпатської дирекції ПАТ 
«Укрпошта» Сергія Калія та голови обласної 

профспілкової організації Василя Гецка

Лідер київського Динамо 
Андрій Ярмоленко 
перейшов із столичного 
українського клубу до 
дортмундської Борусії.



16 ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 34-35

31 серпня 2017ФОТОРЕПОРТАЖ

Газета виходить із 1990 року. 
Перереєстрована 14.09.2006. 
Свідоцтво №11737-608ПР.

Директор підприємства  
та головний редактор – 

Олексій ПЛАКСІН

Редакцiя листується з читачами тiльки на сторiнках газети. Газета публiкує також матерiали, в яких 
думки авторiв не збiгаються з позицiєю редакцiї. Відповідальність за достовірність фактів у публікації 

або рекламі несе автор. Рукописи не рецензуються i не повертаються. Матеріали, позначені ®, 
друкуються на правах реклами. У разі передруку посилання на «Профспiлковi вiстi» обов’язкове.

Передплатний індекс: 22152.
Адреса редакції: 01042, Київ, бульвар Дружби народів, 5.

Е-mail: profvisti@ukr.net; сайт: psv.org.ua.  
Зам. № 993. Загальний наклад – 6656 прим.

Газета віддрукована у ПП «Видавництво «СЛОВО» 

Засновник – Федерація  
профспілок України.

Видавець – пiдприємство  
«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.

«ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ»

Андрій ТКАЧУК

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

7-6

2

4

5

Вартість передплати на півріччя становить: 
– газета «Профспілкові вісті» – 92,88 грн (перед-

платний  індекс – 22152); 
– журнал  «Бібліотечка голови профспілкового ко-

мітету» – 38,40 грн (передплатний  індекс – 22909).

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

F

за відновлення санаторно-

курортного  лікування  

за  рахунок  соцстраху

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

F

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)

Реквізити:

БФ «віДРОДЖеННЯ   

БУДиНкУ ПРОФСПіЛОк»

ЄДРПОУ 39194889,

Р/Р 26009010079751  

в Ат «УкРекСімБАНк»  

м. киЄвА,   

мФО 322313

Підтримай профспілки,  

які  захищають 

тебе

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

НА 2015 РІК

Передплачуйте і читайте видання  

Федерації профспілок України

«Профспілкові вісті»

22152

22909
«Бібліотечка голови 

профспілкового 

комітету»

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ВИГОТОВЛЕННЯ:
v брошур;
v буклетів;
v методичок;
v листівок;
v календарів;
v папок;
v книг.

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФІНФОРМ» ФПУ 
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ 
ОГОЛОШЕНЬ:
– у друкованих виданнях («Профспіл-

кові вісті», «Бібліотечка голови 
профспілкового комітету»);

– на нашому сайті www.psv.org.ua.

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

Україна, 01012м. Київ, майдан Незалежності, 2
тел.: +380 (44) 278 06 08факс: +380 (44) 278 82 14e-mail: fpsu@fpsu.org.uawww.fpsu.org.ua

ВІ
Д

  Р
А

Д
И

  Д
О

  Р
А

Д
И

ВІД РАДИ ДО РАДИ(грудень 2012 р. – лютий 2014 р.)

25 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ!

ФЕДЕРАЦІЯПРОФЕСІЙНИХСПІЛОК УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХСПІЛОК УКРАЇНИ
Україна, 01601м. київ, вУл. Шота рУставелі, 39-41e-mail: fpsu@fpsu.org.uawww.fpsu.org.ua

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


