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газета «Профспілкові вісті» – 156,00 грн
(передплатний індекс – 22152),

журнал «Бібліотечка голови
профспілкового комітету» –
68,04 грн (передплатний індекс –
22909).

Передплатити видання можна в будь-якому поштовому відділенні України за «Каталогом видань України»
або скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті ДП «Преса» www.presa.ua
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КОРОТКО
ДІАЛОГ | У Всесвітній день
дій за гідну працю ФПУ провела скайп-конференцію з
метою визначення зон соціальної несправедливості в
трудовій сфері. На зв’язку з
Києвом перебували колеги
із Запоріжжя.
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СЛУХАННЯ | У Будинку спілок із нагоди Дня дій за гідну
працю відбулися публічні
слухання з питань активізації
ролі соцпартнерів у подоланні соціальної несправедливості та становленні гідної
праці в Україні, а також шляхів вирішення проблем
у цій сфері.
.02
ПРЕЗИДІЯ | 3 жовтня відбулося чергове засідання Президії Федерації професійних
спілок України.
.04

ТЕМА НОМЕРА | ЧОМУ УКРАЇНЦІ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ІНОЗЕМНИМ ЛІКАМ?

ЗА ЛАШТУНКАМИ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Несподівано холодна осінь 2013 року
запам’ятається українцям надовго. Коли
не можна зігрітися ані вдома, ані на роботі, ані в школі, а тим паче – на вулиці. Відтак унаслідок переохолодження дають про
себе знати нежить, кашель, гострі респі-

раторні захворювання. Тож люди поспішають до аптек за рятівними пігулками. Що
на них чекатиме там цього разу? Чи здивують черговими сюрпризами представники
фармацевтичної галузі? Це намагалися
з’ясувати «Профспілкові вісті».
.08

Микола Шершун: «Ефективна співпраця з усіма учасниками соцдіалогу – ключ до успіху профспілки» .05

ДОЛУЧАЙТЕСЬ
ДО ОБГОВОРЕННЯ

Будь-який матеріал номера можна обговорити на нашому сайті www.psv.org.ua
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СЛУХАННЯ

ПРИВІТАННЯ

КРОКИ ДО ГІДНОЇ ПРАЦІ

8 ЖОВТНЯ G
ДЕНЬ ЮРИСТА УКРАЇНИ

З нагоди Дня дій за гідну працю, за підтримки
Федерації профспілок
України та Організації
ветеранів України відбулися публічні слухання з питань активізації
ролі соцпартнерів у подоланні соціальної несправедливості та становленні гідної праці в
Україні, а також шляхів
вирішення проблем у
цій сфері.
Тетяна РУБАН, «ПВ»
Фото Анатолія ЛИСЕНКА
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ Й ВЕТЕРАНИ
ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ!
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Щиро вітаю вас із нагоди
професійного свята – Дня
юриста!
Професія юриста важлива і
затребувана в суспільстві,
адже на представників правознавчого співтовариства
покладено дуже відповідальні обов’язки – утвердження і реалізація принципу верховенства права,
вдосконалення чинного законодавства і зміцнення законності в державі, посилення гарантій захисту прав
і свобод наших співвітчизників. Саме завдяки вашому професіоналізму, досвідченості, об’єктивності
та принциповості відбувається становлення й розви-

ток України як правової
держави.
Особливі слова вдячності у
цей святковий день – правовим, головним правовим
інспекторам праці профспілок, спеціалістам правових
служб ФПУ, її членських організацій за вагомий внесок
у відстоювання трудових,
соціально-економічних
прав та інтересів спілчан.
Зичу всім вам міцного
здоров’я, родинного щастя,
оптимізму, наполегливості
та нових звершень на благо
України та її народу.
З глибокою повагою,
Юрій КУЛИК,

Голова Федерації профспілок України

10 ЖОВТНЯ G ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТА МЕТРОЛОГІЇ УКРАЇНИ

ДІАЛОГ

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ТРУДОВІЙ СФЕРІ
У Всесвітній день дій за гідну працю ФПУ провела скайпконференцію з метою визначення зон соціальної несправедливості (дискримінації) в трудовій сфері.

ренціях брали участь керівники ЦК
профспілок;
– голова профкому ПАТ «Запорізький
завод «Перетворювач» Валерій Булда,
підкресливши важливість укладання
к повідомляє Інформаційнопродуктивності праці, пенсійне забез- Генеральної угоди на новий строк, що,
аналітичний центр ФПУ, на
печення, строки й умови укладення
на його переконання, значно полегзв’язку з Києвом перебували
нової Генеральної угоди. З інформаці- шить проведення переговорів з уклаколеги із Запоріжжя, а розпоєю про дії ФПУ у цьому напрямі висту- дання колективних договорів;
чав спілкування за допомогою Інтер- пили керівники та представники
– заступник голови профспілки метанету заступник Голови ФПУ Сергій
структурних підрозділів апарату ФПУ. лургів і гірників Юрій Шамчиц, запроКондрюк, який привітав усіх з нагоди Вони акцентували увагу на профспіл- понувавши на окремій конференції
цієї міжнародної події та побажав
кових пропозиціях та новаціях, спряобговорити проект нового закону про
успіхів у спільній боротьбі за впрова- мованих на результативне вирішення колективні договори, а також звердження в нашій країні принципів гід- зазначених проблем.
нувши увагу на поліпшення технічної
ної праці.
Учасники конференції поставили фаякості проведення скайп-конфренцій;
У скайп-конференції взяли участь ке- хівцям ФПУ низку запитань, обговори- – завідувачка оргвідділу Запорізької
рівництво Запорізької обласної ради
ли теми і формат проведення наступ- облпрофради Тамара Бєлєскова, випрофспілок, представники обласного них нарад з використанням новітніх
словивши загальну позитивну оцінку
комітету Профспілки працівників ме- технічних можливостей. Свої думки з конференції, підготовлену та проведеталургійної і гірничодобувної промис- цього приводу висловили:
ну спільно працівниками апарату ФПУ
ловості України, голови профкомів
– заступник об’єднаного профкому
й апарату Запорізької обласної ради
первинних профспілкових організацій ЗАТ «ЗАЗ» Віктор Садовий, який запрофспілок.
металургійних, машинобудівних,
пропонував на наступній конференції Отже, за висновком учасників конфеелектротехнічних та інших підприобговорити проблему затримки виренції, формат спілкування за допоємств м. Запоріжжя. Їм було запропо- плат із тимчасової втрати працездатмогою Інтернет-технологій дозволяє
новано обговорити такі болючі для
ності;
профспілковим фахівцям не тільки
більшості працюючих громадян пи– заступник голови профкому «Запооперативно, а й з практичного боку
тання, як повернення боргів із зарпла- ріжсталі» Валентин Сус, висловивши
розглянути проблему та визначити
ти, підвищення мінімальної зарплати і побажання, щоб у наступних конфешляхи її вирішення.

Я

АНОНС
ПЕРСПЕКТИВИ
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
8–9 жовтня в Будинку спілок відбулася міжнародна конференція «Які перспективи соціальної
безпеки та справедливості в Україні?». Докладніше про це читайте в наступному номері «ПВ».

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
СЕМІНАР ВЕТЕРАНІВ
7–9 жовтня в Будинку спілок відбувся Всеукраїнський семінар голів комітетів ветеранів праці та дітей війни рад організацій ветеранів на тему «Стан соціального захисту ветеранів праці, дітей
війни, інших громадян похилого віку та шляхи його покращення
в світлі рішень VІ з’їзду ОВУ та Статуту Організації ветеранів України». Докладніше про це читайте в наступному номері «ПВ».

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ!
Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем
працівників стандартизації
та метрології України!
Завдяки вашому професіоналізму, досвіду і високій
відповідальності постійно
вдосконалюється вітчизняна
система технічного регулювання, реалізується право
людей на безпеку й охорону
здоров’я, поліпшується
якість життя наших співвіт-

чизників. Прийміть щиру подяку за вашу наполегливу
сумлінну працю!
Щиро бажаю вам міцного
здоров’я, щастя, успіхів у
всіх починаннях, нових професійних здобутків, достатку
й благополуччя в родинах!
Зі святом вас!
З повагою,
Юрій КУЛИК,

Голова Федерації профспілок України

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ, КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників стандартизації та
метрології і Всесвітнім днем
стандартів!
Реалізовуючи державну політику в сфері стандартизації, метрології, сертифікації
та управління якістю, ви робите вагомий внесок у справу захисту життя і здоров’я
людини. Ваша енергія, ваші
ідеї та ваша самовідданість
справі – основа впевненості
в майбутньому національної
економіки.
Ми пишаємось тим, що маємо змогу працювати разом
із справжніми професіоналами, авторитетними та визнаними фахівцями, здатними приймати рішення, генерувати ідеї і втілювати їх у

життя. Переконані, що ви й
надалі будете ефективно
працювати над удосконаленням сучасної вітчизняної
системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, успішно впроваджуватимете в Україні міжнародні стандарти на благо
співвітчизників.
У цей святковий день хочемо побажати вам впевненості у власних силах, нових
успіхів, наснаги та натхнення для нових звершень.
Міцного здоров’я, злагоди в
сім’ях, добробуту в оселях!
Центральна рада
Профспілки
машинобудівників
та приладобудівників
України
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НАТАЛІЯ
КОРОЛЕВСЬКА:
ЗМЕНШИЛИСЯ
БОРГИ НА 5,4%

ЗУСТРІЧ

ЮРІЙ КУЛИК:
QЯ ПРИБІЧНИК
КОНСТРУКТИВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУR
Днями Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик зустрівся з представниками
регіональних ЗМІ у стінах Будинку спілок.
Під час розмови профспілковий лідер розповів про нинішній стан справ у ФПУ, відзначення в Україні Всесвітнього дня дій за
гідну працю (7 жовтня) та Міжнародного
дня боротьби з бідністю (17 жовтня) тощо.
Анна РЄПІЧ

редактор відділу «ПВ»

Ю

рій Кулик поінформував журналістів
про загальний рівень профспілкового членства у світі, зокрема про його скорочення.
«На жаль, не лише в Україні,
а й в усьому світі кількість
членів профспілок зменшується з різних причин. Серед
них, зокрема, і банкрутство
підприємств тощо».
Також Голова ФПУ розповів
про нинішні умови роботи
профспілок і докладно спинився на питанні розвитку
соціального діалогу, який є
невід’ємною частиною діяльності. «Я прибічник конструктивного соціального діалогу між роботодавцями,
профспілками та органами
державної влади, – зауважив Юрій Кулик. – Ми намагаємося вирішувати наболілі
питання спільно з нашими
соціальними партнерами
мирним шляхом, шляхом
переговорів. Серед проблем, які наразі турбують суспільство, – повернення боргів із заробітної плати, низький рівень оплати праці та
мінімальної зарплати, яка
має бути втричі вищою, ніж

прожитковий мінімум тощо».
Очільник ФПУ розповів
представникам регіональних ЗМІ про заходи, що відбудуться в рамках Всесвітнього дня дій за гідну працю
та Міжнародного дня боротьби з бідністю. Він також
констатував, що в нашій країні питання гідної праці
сприймається в двох аспектах – це гідна заробітна плата і питання безпеки праці.
Юрій Кулик розповів про
конструктивну співпрацю
Федерації професійних спілок із Генеральною прокуратурою, Пенсійним фондом,
Уповноваженим ВР з прав
людини, Держгірпромнаглядом, Державним фондом
сприяння молодіжному житловому будівництву та ін.
Голова ФПУ спинився також
на проблемах майнового
комплексу профспілок та
висловив свої варіанти їх
розв’язання. Розповів про
нові методи роботи задля
його розвитку та задуми на
найближче майбутнє.
Юрій Кулик повідомив про
плани щодо будівництва жилих будинків під егідою ФПУ,
поліпшення інформаційної
роботи та потребу створити
різні фонди, приміром, фонд
ветеранів профспілкового
руху, страйковий фонд тощо.

Питання гідної праці сприймається українцями в двох аспектах – це гідна заробітна
плата та питання безпеки праці.

У вересні заборгованість із заробітної плати зменшилася на 53,3 млн грн,
або на 5,4%. Такі цифри оприлюднила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час зустрічі з журналістами регіональних видань
у Будинку профспілок, де підбивалися
підсумки діяльності Мінсоцполітики за
дев’ять місяців.
Тетяна РУБАН
«ПВ»
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fgTbbzûdzVec_hûaTxacû
dc\]g]Vbhû gYbXYbÈ
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-Tû×ûazftkzVûkâûeâû2zbfckdc`zg]È
_]ûdecizbTbfhVT`cûVfzûV]X]ûXYeÈ
[TVbc{ûfckzT`qbc{ûXcdcacW]û·ûX]gtÈ
lzûV]d`Tg] ûV]d`Tg]ûaT`c\TUY\dYÈ
lYb]aû_TgYWceztaûWecaTXtb ûXzûgtaÈ
zbVT`zXTa ûzbVT`zXTaûz\ûX]g]bfgVTâû
Â9ûVYeYfbzûkâûeâûV]d`TlYbcûþûa`eXû
þþ´ûa`bûWeb ûTû\TWT`caûz\ûdclTg_hû
ec_hû·ûdcbTXûĀ×ûa`eXûWebûXYe[TVbc{û
XcdcacW]âû<YûbTû»ûa`eXûWebûUz`qmY û
bz[û\TûXYVîtgqûazftkzVûĀĉÛĀûec_hÃ û·û
bTWc`cf]`Tû3TgT`ztû0cec`YVfq_Tâû
-Tûf`cVTa]ûV]fc_cdcfTXcVkt ûbTû
Ûû[cVgbtûVfzûdYbfz{ûV]d`TlYbzûVlTfÈ
bcûgTûVûdcVbcahûcUft\zâû<Yû»ûa`eXû
×´ĉûa`bûWeb ûncûbTûÛ½ûa`eXû´ĉĉûa`bû

WebûUz`qmY ûbz[û\TûTbT`cWzlb]^ûdYÈ
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5e]ûkqcahûV`TfbzûXcjcX]û5YbÈ
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dc\]g]VbTûX]bTaz_TûbTûe]b_hûdeTkzâû
8T_ ûhûfYedbz ûdcezVbtbcû\û`]dbYa û
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VTg]ûfVcsûecUcghûbYûgz`q_]ûbTûV]È
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fdzVdeTksû\ûecUcgcXTVkta]âû-ecfgTxû
_z`q_zfgqûdeTkYV`TmgcVTb]jûWecaTÈ
Xtb ût_zûaTsgqûXcXTg_cVzûdz`qW]û\û
deTkYV`TmghVTbbtâû8T_ û\Tû´ûazftkzVû
\bT^m`]ûecUcghûÛĉĉûg]fâûgT_]jûcfzU û
ncûhXVzlzûUz`qmY ûbz[û\Tû´ûazftkzVû
a]bh`cWcûec_hâû
3TgT`ztû0cec`YVfq_TûdzXU]`Tû
dzXfha_]ûc\XcecVlc{û_TadTbz{·
ĀĉÛþâû-Tû{{ûf`cVTa] ûUh`cûc\XcecV`YÈ
bcûþûa`bûĀĀ´ûg]fâûXzgY^ ûncûbTûþþ´û
g]fâûUz`qmY ûbz[ûa]bh`cWcûec_hâû
3TgT`ztû0cec`YVfq_TûcfcU`]Vhû
hVTWhûT_kYbghVT`TûbTûV]_cbTbbzû
fckzT`qb]jûzbzkzTg]Vû5eY\]XYbgTû
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WcûdYeYUhVTbbtûXzgY^ÈzbVTû`zXzVûde]û
gYe]gcezT`qb]jûkYbgeTj ûUhX]b_TjÈ
zbgYebTgTj ûkYbgeTjûfckzT`qbc{ûeYÈ
TUz`zgTkz{ûgTûkYbgeTjûfckzT`qbcÈ
df]jc`cWzlbc{ûeYTUz`zgTkz{Ã û·ûdcVzÈ
Xca]`Tû3TgT`ztû0cec`YVfq_Tâû0ezaû
gcWc û\TeT\ûVû9_eT{bzûdeTksxûÛ÷ûfcÈ
kzT`qb]jûkYbgezVûaTgYezûgTûX]g]b] û
t_zûbTXTsgqûfckzT`qbzûdcf`hW]ûVTÈ
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ОГОЛОШЕННЯ
Приватне акціонерне товариство
«Укрпрофтур» оголошує відбір претендентів на посади керівників Приватного акціонерного товариства
«Львівтурист» (м. Львів, вул. Коновальця, 103), Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Вінницятурист» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4), Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист» (м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 30), Дочірнього підприємства «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 184), Дочірнього підприємства «Черкаситурист» ПрАТ «Укрпрофтур» (м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29), Дочірнього підприємства «Київське бюро подорожей та екскурсій» ПрАТ «Укрпрофтур» (м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2).
Спеціалізацією Товариства та підприємств є організація, здійснення туристичної діяльності та послуг проживання у готелях, забезпечення створення

туристичного продукту і надання громадянам, юридичним особам комплексних туристично-екскурсійних та
інших послуг, у тому числі з організації
відпочинку, проживання, побуту, харчування, перевезення пасажирів по
Україні та за її межами, а також інші
туроператорські й супутні послуги.
Вимоги до претендента:
– вища освіта та досвід роботи на керівних посадах не менш ніж три роки;
– бачення шляхів розвитку фінансово-господарської діяльності, ведення
готельного та ресторанного бізнесу,
формування нових економічних
основ туризму як високорентабельної галузі економіки, підвищення
ефективності надання туристичних
послуг, збільшення валютних надходжень, спрямування своєї діяльності
на задоволення потреб та інтересів
акціонерів і отримання прибутку;
– практичний досвід керування
персоналом;
– стратегічне мислення.

Для участі у відборі потрібно подати документи, серед яких:
1. Заява для участі у конкурсі.
2. Копія документа, що посвідчує
особу, і заява про дозвіл на обробку особистих даних.
3. Заповнений листок обліку кадрів.
4. Копія ідентифікаційного коду.
5. Копії документів про вищу освіту.
6. Інформація про досвід успішної
роботи з управління товариствами,
підприємствами або іншої аналогічної сфери діяльності.
7. Письмова заява про відсутність
обставин, які перешкоджатимуть
об’єктивному виконанню претендентом обов’язків керівника товариства або зобов’язання щодо усунення таких обставин у разі визначення переможцем відбору.
8. Рекомендації (у разі наявності).
До участі у відборі не допускаються особи, які мають конфлікт
інтересів стосовно майна, що передається в управління керівнико-

ві товариства, та/або сфери діяльності товариства, який не
може бути усунений у разі визначення претендента переможцем.
Документи приймаються впродовж
15 днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, 2-й поверх готелю
«Турист», приймальня ПрАТ «Укрпрофтур», з 10:00 до 17:00.
З наступного дня після закінчення
терміну прийняття документів усіх
кандидатів, що подали документи,
буде повідомлено про дату і час засідання комісії, на якому розглядатимуться подані заяви та документи.
Додаткову інформацію щодо переліку необхідних документів можна
дізнатися за тел.: (044) 568-42-21 –
начальник відділу організаційної
роботи та корпоративних прав або
(044) 568-44-01 – приймальня Голови Правління.
Правління ПрАТ «Укрпрофтур»
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Ефективна робота
в інтересах людини праці
3 жовтня у Будинку спілок відбулося чергове засідання
Президії Федерації професійних спілок України
Олена ОВЕРЧУК

редактор відділу «ПВ»
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TfzXTbbtûec\dclT`cftû\û
deY\YbgTkz{ûbTecXb]aûXYÈ
dhgTgcaû9_eT{b] ûdcfgz^È
b]aûdeYXfgTVb]_caûdeciÈ
fdz`c_ûhûdTe`TaYbgzû4`Y_È
fTbXecaû7gctbcaûdecY_ghû8ehÈ
XcVcWcû_cXY_fh ûdzf`tût_c{ûVzbû
XTVûV]lYedbzûVzXdcVzXzûncXcû
fdzeb]jûdc`c[YbqûXc_haYbgTâ
5YeY^mcVm]ûXcûec\W`tXhûd]È
gTbqûdcetX_hûXYbbcWc ûl`Yb]û
5eY\]Xz{ûdcfgTbcV]`]ûf_`]_Tg]û
fqcaYû\TfzXTbbtû6TX]û:YXYeTkz{û
deciYfz^b]jûfdz`c_û9_eT{b]û
ÛĀûWehXbtûkâûeâûzûdecVYfg]û^cWcûhû
de]aznYbbzû'Y`]_cWcû\T`hû&hÈ
X]b_hûfdz`c_âû7YeYXû\TdecdcbcÈ
VTb]jûXcûdcetX_hûXYbbcWcûd]È
gTbqû·ûÂ5ecûjzXûV]_cbTbbtû<zÈ
`qcVc{ûdecWeTa]ûÂ5ecifdz`_]û
·û\TûYiY_g]Vb]^ûfckzT`qb]^ûXzTÈ
`cWûVûzbgYeYfTjû`sX]b]ûdeTkzÃ û
Â5ecûeYT`z\TkzsûVû9_eT{bzû'fYÈ
fVzgbqc{û_TadTbz{û6TX]ûW`cUT`qÈ
b]jûdecifdz`c_ûÂE_zfbYûWecaTXÈ
fq_YûcUf`hWcVhVTbbtû·ûXz^acû
û\TeT\¹Ãâ

decY_gûbcVc{ûacXY`zûV]ezmYbbtû
_c`Y_g]Vb]jûgehXcV]jûfdcezVâ
'cXbclTfûVTegcû\T\bTl]g] û
ncûdecU`YaTa]û_c`Y_g]VbcÈ
XcWcVzebcWcûeYWh`sVTbbt ût_ûzû
eTbzmY û\T`]mTsgqftûXhU`sÈ
VTbbtûdc`c[Ybqûl]bbcWcû\T_cÈ
bcXTVfgVT ûbYdYeYh_`TXYbbtû_cÈ
`Y_g]Vb]jûXcWcVcezVûzûhWcXûdcÈ
bTXûge]ûec_] ûVzXfhgbzfgqûT_ghTÈ
`z\Tkz{û{jû\azfghûVzXdcVzXbcûXcû
bceaû(YbYeT`qbc{ûhWcX] ûiceÈ
aT`qbzû^ûbYeYWh`tebzû_cbgec`qû
-Tfghdb]_û(c`cV]û:59û7YeÈ gTû\VzghVTbbtûdecûV]_cbTbbtû_cÈ
Wz^û0cbXes_ûXcdcVzVûl`YbTaû `Y_g]Vb]jûXcWcVcezVûzûhWcXâ
5eY\]Xz{ûdecûfgTbû_c`Y_g]VbcÈ
-ûcW`tXhûbTûV]nY\T\bTlYbY û
XcWcVzebcWcû eYWh`sVTbbtû gTû 5eY\]Xztû:59ûhjVT`]`TûezmYbÈ
cfbcVbzû\TVXTbbtû_c`XcWcVzebc{û btûf_cbkYbgehVTg]û\hf]``tûbTû
ecUcg]ûbTûĀĉÛ½ûez_âû8T_ û\TX`tû \TVYemYbbzûecUcg]û\ûh_`TXYbbtû
VXcf_cbT`Ybbtû _c`Y_g]VbcÈ (YbYeT`qbc{û hWcX]û bTû bcV]^û
XcWcVzebc{ûecUcg]û^ûdcm]eYbbtû fgec_ ûTûgT_c[ûfjVT`]`TûcfbcVbzû
fiYe]û h_`TXYbbtû XcWcVcezV û \TVXTbbtû_c`XcWcVzebc{ûecUcg] û
hWcXûVbYfYbcû\azb]ûXcû-T_cbhû V]_`TXYbzûVûKbiceaTkz^bz^û\TÈ
9_eT{b]ûÂ5ecû_c`Y_g]VbzûXcWcÈ d]fkzûÂ5ecûcfbcVbzû\TVXTbbtû
Vce]ûzûhWcX]Ã û\TVlTfbcûzûVûbcVcÈ _c`XcWcVzebc{ûecUcg]ûbTûĀĉÛ½û
ahûiceaTgzûceWTbz\cVTbcûecUcghû ez_Ã ûgTûXcacWg]ftû{jûeYT`z\Tkz{û
\ûh_`TXYbbtû(YbYeT`qbc{ûhWcX]û de]ûh_`TXYbbzû_c`Y_g]Vb]jûXcÈ
bTûbcV]^ûfgec_ ûdzXWcgcV`Ybcû WcVcezVûzûhWcXûncXc
decY_gûeY_caYbXTkz^ûfgcfcVbcû
·ûfgVceYbbtûhacVûX`tû\TUY\dYÈ
ec\m]eYbbtûfiYe]û\TfgcfhVTbÈ lYbbtûdecXh_g]Vbc{ûgTûWzXbc{û\TÈ
btûgTûdzXV]nYbbtûYiY_g]Vbcfgzû ^btgcfgzö
_c`Y_g]VbcÈXcWcVzebc{ûecUcg]â
·û hXcf_cbT`Ybbtû f]fgYa]û
)`tû dzXV]nYbbtû
cd`Tg]ûdeTkz ûdcf]È
`YbbtûfckzT`qb]jûWTÈ
YiY_g]Vbcfgzû_cû`Y_È
g]VbcÈXcWcVzebcWcûeYÈ
eTbgz^ûzûfckzT`qbcWcû
Wh`sVTbbtûbTdeTkqcÈ
\Tj]fghû gehXtn]j û
VTbcû eY_caYbXTkz{û
`z_VzXTkz{ûbY`YWT`qÈ
bc{ûcd`Tg]ûdeTkz û\TÈ
ncXcûh_`TXYbbtû_cÈ
`Y_g]Vb]jûXcWcVcezVû
СТАНОВИТЬ ЗАS UY\dYlYbbtûfckzT`qbcû
bTûdzXde]xafgVTjûaTÈ
fdeTVYX`]VcWcû cdcÈ
БОРГОВАНІСТЬ XTg_hVTbbtûdeTkssÈ
`cWcûgTûfYeYXbqcWcûUz\È
bYfh ûbcVhûeYXT_kzsû ІЗ ВИПЛАТИ ЗАS l]jûgTûV]_cezbYbbtû
РОБІТНОЇ ПЛАS UzXbcfgzûfYeYXûb]jö
decY_ghû-T_cbhû9_eTÈ
{b]ûÂ5ecû_c`Y_g]Vbzû
·ûdzXV]nYbbtûYiY_È
ТИ НА ЕКОНОS
dYeYWcVce] ûXcWcVce]û МІЧНО АКТИВS
g]Vbcfgzûf]fgYaûXYeÈ
zûhWcX]Ã ûecUcl]^û_cÈ
[TVbcWcûfckzT`qbcWcû
НИХ ПІДПРИS
azgYgû*_fdYegbc{ûWehÈ
fgeTjhVTbbtûgTûfckzÈ
ЄМСТВАХ
d]û mVYXfq_cÈh_eTÈ
T`qbcWcû\Tj]fghûdeTÈ
СТАНОМ НА
kzVb]_zVö
{bfq_cWcû decY_ghû hû
fiYezûV]ezmYbbtûgehÈ
·û\TUY\dYlYbbtû\XcÈ
1.08.2013 р.
XcV]jûfdcezVûec\ecU]Vû
ecV]jû zû UY\dYlb]jû

Фото Анатолія ЛИСЕНКА

ЗАВДАННЯ
КОЛДОГОВІРНОЇ
РОБОТИ
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млн грн

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

hacVûdeTkzûbTû_c[bcahûecUclcÈ
ahûazfkzö
·ûdzXV]nYbbtûYiY_g]Vbcfgzû
fckzT`qbcWcûXzT`cWh ûezVbtûcjcÈ
d`Ybbtû_c`Y_g]Vb]a]ûXcWcVceTÈ
a]û gTû hWcXTa]û Vfzjû deTkzVÈ
b]_zVâ

СВОЄЧАСНЕ
ОТРИМАННЯ
ВИНАГОРОДИ
ЗА ПРАЦЮ
7YeWz^û0cbXes_ûdczbiceahÈ
VTVûl`YbzVû5eY\]Xz{ûdecûXcXTgÈ
_cVzûXz{û:59ûncXcû\TUY\dYlYbbtû
_cbfg]ghkz^bcWcûdeTVTûWecaTÈ
XtbûbTûfVcxlTfbYûcge]aTbbtûV]È
bTWcecX]û\TûdeTksâû5eY\]Xztû
:59ûVzX\bTl]`T ûncû\TVXt_]û
_cbfc`zXcVTb]aûXztaûdecifdzÈ
`c_ûz\ûdclTg_hûec_hûlTfg_TûdeTÈ
kzVb]_zVûY_cbcazlbcûT_g]Vb]jû
dzXde]xafgV ût_]aûbYûV]d`TlYÈ
bcû\TecUzgbhûd`Tgh ûhû\TWT`qbz^û
l]fY`qbcfgzûmgTgb]jûdeTkzVb]È
_zVûf_cecg]`Tftû\ûÛ ÛûXcûĉ ´áâû
-WzXbcû\ûeY\h`qgTgTa]ûeY^g]bÈ
WzVûfckzT`qbcWcûec\V]g_hûeYWzcÈ
bzV ûficeacVTb]jû2zbfckdc`zÈ

g]_] ûfgTbcaûbTûÛûVYeYfbtûkâûeâû
bT^_eTnzûdc_T\b]_]ûdcWTmYbbtû
\TUceWcVTbcfgzûz\û\TecUzgbc{ûd`TÈ
g]ûfdcfgYezWTsgqftûhû=YebzVYkqÈ
_z^ û'c`]bfq_z^ û)bzdecdYgecVÈ
fq_z^ û;aY`qb]kq_z^ûzû5c`gTVÈ
fq_z^ûcU`Tfgtjâû9û`]dbzûkâûeâû`zÈ
XYeTa]ûUh`]û6zVbYbfq_T û'c`]bÈ
fq_T û)bzdecdYgecVfq_T û;aY`qÈ
b]kq_TûgTû5c`gTVfq_TûcU`Tfgzâ
5e]ûkqcahûVdecXcV[ûfzlbtÈ
`]dbtû\TUceWcVTbzfgqûz\ûV]d`TÈ
g]û\TecUzgbc{ûd`Tg]ûbTûY_cbcÈ
azlbcûT_g]Vb]jûdzXde]xafgVTjû
\ecf`TûbTûÛ÷áûzûfgTbcaûbTûÛûfYedÈ
btûfgTbcV]`Tû»Ā÷ øûa`bûWebâû9bTÈ
f`zXc_ûkqcWcûbTûdzXde]xafgVTj û
XYûdeTkzVb]_] ûdecifdz`_cVzû
ûceWTbz\Tkz{ûdeTVcazebcûV]aTWTÈ
sgqûdcVYebhg]û\TecU`YbzûWecmz û
\TWcfgesxgqftû_cbi`z_gbTûf]È
ghTkztâ
5cetXû\ûk]aûV]_`]_Txû\TbYÈ
dc_cxbbtû\bTlbTûlTfg_Tû\TUceÈ
WcVTbcfgzû bTû dzXde]xafgVTj û
ncXcût_]jûVzXUhVTxgqftûdeckYÈ
XheTûVzXbcV`Ybbtûd`TgcfdecÈ
ac[bcfgzûUce[b]_TûTUcûV]\bTbÈ
btû{jûUTb_ehgTa]â
']_`]_Tsgqûge]VcWhûiT_g]û
\Tge]a_]ûV]d`Tg]û\TecUzgbc{û
d`Tg]ûdeTkzVb]_TaûUsX[Ygb]jû

Важливим для
профспілок є визначення головних завдань колективно-договірної кампанії,
вдосконалення
контролю за виконанням колективних договорів і
угод, пошук ефективних механізмів для реалізації
домовленостей.
ceWTbz\Tkz^ûzûhfgTbcV ûTûgT_c[û
\TWec\TûbYXcizbTbfhVTbbtûUsÈ
X[Ygbc{ûfiYe]ûhûû_VTegT`zûĀĉÛþû
ec_hâ
=`Yb]û5eY\]Xz{ûgT_c[ûec\W`tÈ
bh`]ûdcfgTbcV]ûÂ5ecû\TjcX]û\ûbTÈ
WcX]ûVzX\bTlYbbtû'fYfVzgbqcWcû
XbtûXz^û\TûWzXbhûdeTksûgTû2z[bTÈ
ecXbcWcûXbtûUcecgqU]û\ûUzXbzfÈ
gsÃ û Â5ecû )Ybqû VmTbhVTbbtû
hlTfb]_zVûUc^cV]jûXz^ûbTûgYe]gcÈ
ez{ûzbm]jûXYe[TVÃ ûTûgT_c[ûÂ5ecû
decY_gû0cbkYdkz{ûdzXV]nYbbtû
deYfg][bcfgzûdeTkzûVû9_ûeTû{bzÃâû
9jVT`YbcûVzXdcVzXbzûezmYbbtû
fgcfcVbcûd]gTbbtûÂ5ecûdc\]kzsû
decifdz`c_ûncXcû5cetX_hûlTfgÈ
_cVcWcûizbTbfhVTbbtûX]gtlcÈ
sbTkq_]jûfdceg]Vb]jûm_z`û\Tû
eTjhbc_û_cmgzVû:cbXhûfckzT`qÈ
bcWcûfgeTjhVTbbtû\ûg]alTfcVc{û
VgeTg]ûdeTkY\XTgbcfgzÃâ
=`Yb]û5eY\]Xz{ûdzXU]`]ûdzXÈ
fha_]ûbTVlTbbtûdecifdz`_cV]jû
deTkzVb]_zVû zû T_g]VzfgzVû hû
ĀĉÛĀùÛþûbTVlT`qbcahûeckzûgTûV]È
\bTl]`]û\TVXTbbtûbTûĀĉÛþùÛ½ûbTÈ
VlT`qb]^ûez_ ûTûgT_c[ûdzXfhahÈ
VT`]ûdecVYXYbbtû'fYh_eT{bfq_cÈ
WcûcW`tXhÈ_cb_hefhûbTVlT`qb]jû
\T_`TXzVû decifdz`c_û hû ĀĉÛþû
eckzâ
-Tû XcftWbYbbtû hû ec\V]g_hû
TaTgcefq_c{ûgVcelcfgz ûVzXecÈ
X[Ybbtûzûde]abc[YbbtûbTXUTbqû
bTkzcbT`qbc{û_h`qghe] ûjhXc[È
bqc{ûfdTXn]b]ûh_eT{bfq_cWcûbTÈ
ecXhûgTûV]fc_]^ûezVYbqûV]_cbTVÈ
fq_c{ûaT^fgYebcfgzû\VTbbtûÂ3TÈ
ecXb]^ûTaTgcefq_]^û_c`Y_g]Vû
decifdz`c_û9_eT{b]Ãûde]fVcxbcû
jcehûVYgYeTbzVûdeTkzû=Ye_Tfq_cÈ
Wcû5%8ûÂ%\cgÃ ûTûgT_c[ûVc_T`qÈ
bcahûXhYghûÂ)VTûfYektÃû'%8ûÂ0zÈ
ecVcWeTXWT\Ãâû8T_c[ûUh`cûde]È
^btgcûezmYbbtûm]ec_cûVzX\bTÈ
l]g]ûhûĀĉÛ½ûeckzûĀĉĉÈezlb]^ûsVzÈ
`Y^ûV]XTgbcWcûf]bTûh_eT{bfq_cÈ
WcûbTecXhû8TeTfTû>YVlYb_Tâ
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РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ ФЕДЕРАЦІЇ
ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ МИКОЛОЮ ШЕРШУНОМ
Тетяна МОРГУН

ksxacû\TeTX]ûcXbzx{ûaYg]û·û\TÈ
j]fghûfckzT`qbcÈY_cbcazlb]jûzû
gehXcV]jûdeTVû`sX]b]ûdeTkzâû
E_ncûVfzûde]lYgbzû\ec\hazsgqû
zûVz\qahgqûV]nYf_T\TbYûXcûhVTÈ
W] ûgcûizbTbfcVzûd]gTbbtûUhXYû
V]ezmYbcûTVgcaTg]lbcâ

оглядач «ПВ»

– Миколо Харитоновичу, прокоментуйте, будь ласка, стан
соціального партнерства в
області.
·û)`tûdecifdz`lTbû6zVbYbÈ
n]b]ûcXbYû\ûdezce]gYgb]jû\TÈ
VXTbqû·ûnceT\hûXcftWTg]ûYiY_È
g]VbcfgzûfckzT`qbcWcûXzT`cWhâû
'[YûbTdeTkqcVTbcûXcVc`zû
hfdzmb]^ûaYjTbz\aûfdzVdeTkzû
V`TXb]jûceWTbzV ûecUcgcXTVkzVû
zû:YXYeTkz{ûdecifdz`c_ûcU`TfÈ
gz û_cge]^ûfde]txûdzXbYfYbbsû
gT_c{ûYiY_g]Vbcfgzâû5YeYXhfzaû
kYûbTmzûWc`cVbzûzbfgehaYbg]ûz\û
\TUY\dYlYbbtû\Tj]fghûgehXcÈ
V]j ûfckzT`qbcÈY_cbcazlb]jû
deTVûgTûzbgYeYfzVû`sX]b]ûdeTÈ
kzû(YbYeT`qbT û6YWzcbT`qbT û
WT`h\YVz ûgYe]gcezT`qbzûhWcX]û
gTû_c`Y_g]VbzûXcWcVce]âû
5ecTbT`z\hVTVm]ûf]ghTkzsû
W`]UmY ûUTl]ac ûncûbTûdzXde]È
xafgVTj ûVûceWTbz\TkztjûgTû
hfgTbcVTj ûXYûh_`TXYbcû_c`Y_È
g]Vb]^ûXcWcVze ûfgVceYbTû^ûXzxû
decifdz`_cVTûceWTbz\Tkzt ûfdcÈ
fgYezWTxgqftû\bTlbcûaYbmYûdcÈ
ehmYbqûgehXcVcWcû\T_cbcXTVÈ
fgVTâû3YûfY_eYg ûncûbTûdzXde]È
xafgVTj ûXYûbYaTxûdecifdz`_cÈ
Vc{ûceWTbz\Tkz{û^ûbYûh_`TXYbcû
_c`XcWcVce] ûbTUTWTgcûf_`TXÈ
bzmYûVzXfgY[]g] ûl]ûVlTfbcûV]È
d`Tlhxgqftû\TecUzgbTûd`TgT û
l]ûbT`Y[bTûcjcecbTûdeTkz ûl]û
bYaTxûbYcUuehbgcVTb]jû\Vz`qÈ
bYbqûz ûcfcU`]Vc û\Ted`Tgûhû
Â_cbVYegTjÃâû7TaYûkYûa]û^ûbTÈ
aTWTxacftûXcbYfg]ûXcû`sXY^û
dzXûlTfûbTeTXÈfYazbTezV ût_zû
decVcX]acûVûeT^cbTjûgTûazfgTjû
cU`TfbcWcû\bTlYbbtâû-Tû{jûeYÈ
\h`qgTgTa]ûhjVT`ssgqftûezÈ
mYbbt ût_zûfdz`qbcûdzXd]fhsgqû
fckzT`qbzûdTegbYe]û·ûdeYXfgTVÈ
b]_]ûeT^XYe[TXazbzfgeTkz^ û
eT^eTX ûdeY\]Xz{û:YXYeTkz{û
decifdz`c_ûcU`TfgzûgTû
cUîxXbTbbtûceWTbz\Tkz^ûecUcgcÈ
XTVkzVâû%ûhûXcXTg_TjûXcûezmYbqû
V_T\hxacûdzXde]xafgVT ûceWTÈ
bz\Tkz{û^ûhfgTbcV] ûXYûbYûh_`TÈ
XYbcû_c`Y_g]VbzûXcWcVce]ûl]û
dcehmYbcûgYeazb]û{jûXz{ ûbYaTxû
dYeV]bb]jûdecifdz`_cV]jûceÈ
WTbz\Tkz^ ûbYûdYeYeTjcVhsgqftû
_cmg]ûbTûcjcecbhûdeTkz û_h`qÈ
gaTfcVh ûc\XcecVlhûecUcghû
gcncâû8T_zûfdz`qbzûezmYbbtû^û
XcXTg_]ûXc\Vc`tsgqûVzXfgY[hÈ
VTg]ûX]bTaz_hûgehXcV]jûVzXbcÈ
f]bâ

– Якою є участь профорганізацій області в реалізації Закону
України «Про зайнятість населення»?

Ефективна співпраця з
усіма учасниками
соціального діалогу –
ключ до успіху профспілки
VzXûbYnTfb]jûV]dTX_zVûbTûV]È
ecUb]kgVzûgTûdeciYfz^b]jû\TÈ
jVcesVTbqûb]bzmbqcWcûĀĉÛþùÛ½û
bTVlT`qbcWcûec_hû\Xz^fbsxûhû
VfzjûeT^cbTjûzûazfgTjûcU`Tfgzû
bTVlTbbtûWecaTXfq_]jûzbfdY_È
gcezVû\ûd]gTbqûcjcecb]ûdeTkzâû-û
l`Ybfq_]a]ûceWTbz\Tkzta]û
V[Yûh\WcX[YbcûWeTiz_]âû2TfcÈ
VYûbTVlTbbtûfdz`lTbû\ûd]gTbqû
cjcecb]ûdeTkzûceWTbz\cVhsgqûzû
_YezVb]_]ûl`Ybfq_]jûceWTbz\TÈ
kz^ ûWc`cV]ûeT^cbb]jûgTûazfqÈ
_]jû_cceX]bTkz^b]jûeTX ûdeciÈ
fdz`_cV]jûceWTbz\Tkz^â

bcfgzûceWTbz\Tkz^ ûz\ûez\b]jû
de]l]bû\aYbmhxgqftûdeciÈ
fdz`_cVYûl`YbfgVcâû4_eYazûcUÈ
`TfbzûceWTbz\Tkz{ûgTûdeci_ca]û
UT^Xh[zûXcûfdeTV]û\T`hlYbbtû
bcV]jûdeTkzVb]_zVûXcûdeciÈ
fdz`_cVc{ûWecaTX] ûT`YûtûVdYVÈ

·û3cV]^û-T_cbû9_eT{b]ûÂ5ecû
\T^btgzfgqûbTfY`YbbtÃûcUWcVcÈ
esVTVftûhûl`Ybfq_]jûceWTbz\TÈ
kztjû:54û6zVbYbn]b]âû7YeYXû
^cWcûdYeYVTWûac[bTûVzX\bTl]È
g]ûgY ûncûdYeYXUTlTxgqftûfg]È
ah`sVTbbtûecUcgcXTVkzVûXcû
fgVceYbbtûbcV]jûecUcl]jû
azfkqûzûdeTkYV`TmghVTbbtû
WecaTXtb ûbYXcfgTgbqcû_cb_hÈ
eYbgcfdecac[b]jûbTûe]b_hû
deTkz ût_Ècgûac`cXz û[zbc_ û
cfzUûVz_caûdcbTXû»ĉûec_zVûgTûzbÈ
m]jûheT\`]V]jû_TgYWcez^ûWecÈ
aTXtb û·ûm`tjcaûV]d`Tg]û_caÈ
dYbfTkz{ûecUcgcXTVkYVzûVûec\È
azezûxX]bcWcûVbYf_hûbTû
\TWT`qbccUcVît\_cVYûXYe[TVbYû
fckzT`qbYûfgeTjhVTbbtâû'T[È
`]V]aû\T_cbcXTVl]aûbcVcVVYÈ
XYbbtaûVVT[Tsû^ûfg]ah`sÈ
VTbbtûfhUîx_gzVûaT`cWcûdzXde]È
xab]kgVTûXcûfgVceYbbtûbcV]jû
ecUcl]jûazfkqûhûdezce]gYgb]jû
WT`h\tjûY_cbcaz_]âû?cûfgcfhÈ
xgqftû\TdecVTX[YbbtûÂdzX^caÈ
b]jÃûX`tûac`cXc{û`sX]b] ût_Tû
deTksVTg]aYûbTûfY`z ûgcûkYûdcÈ
\]g]VûbYû`]mYûX`tûbY{ûfTac{ ûTû
^ûfde]tg]aYûdc`zdmYbbsûfckzÈ
T`qbc{ûf]ghTkz{ûVûaT`cbTfY`YÈ
b]jûeT^cbTjûbTmc{ûcU`Tfgz ûXYû
_TgTfgecizlbcûUeT_hxûac`cÈ
X]jûiTjzVkzVâ

– Миколо Харитоновичу, а як
у Вашій області здійснюється
юридичне супроводження
профспілкової роботи з обстоювання законних прав та
·û7]`Tûdecifdz`_]ûhû{{ûacbcÈ інтересів трудівників?

– А що, на Ваш погляд, необхідне для фінансового й організаційного зміцнення профспілок?

·û-ûec\V]g_caûe]b_cV]jûVzXÈ
bcf]bûdclTfgzmT`]ûV]dTX_]û
bY`YWT`qbc{û\T^btgcfgz û\TfgcÈ
fhVTbbtû\Tdc\]lYbc{ûdeTkzâû
8T_zûdcbtggt ût_ûÂgzbqcVTÃû\TÈ
ecUzgbTûd`TgT ûbYbT`Y[b]^ûezÈ
VYbqûÂUz`c{Ãû\TecUzgbc{ûd`Tg] û
VY`]_Tû\TUceWcVTbzfgqûz\ûbY{ û
bYfgVceYbbtû^ûbYXcge]aTbbtû
UY\dYlb]jûgTû\XcecV]jûhacVû
deTkz ûde]jcVhVTbbtûiT_gzVû
– До щойно сказаного дотичV]ecUb]lcWcûgeTVaTg]\ahûVzXÈ
не й питання мотивації профlhgbcûhVzeVT`]ftûVûbTmYû[]gÈ
спілкового членства.
gtâû7TaYûgcahûcfbcVb]aûbTdetÈ
– Ваші слова свідчать про
·û2]ûdYeYXhfzaûdeTWbYacûXcÈ
acaûdeTVc\Tj]fbc{ûXzt`qbcfgzû
грамотне навчання профbYfg]ûXcûbTm]jû`sXY^ ûncû
bTmc{ûdecifdz`_]ûxû\Xz^fbYbÈ
активу...
decifdz`_Tû·ûkYûxX]bTûfgeh_ghÈ
btûWecaTXfq_cWcû_cbgec`sû\Tû
·û%ûzbT_mYûbYûac[bT ûTX[Yû
decifdz`_]ûaTsgqûUhg]ûxX]b]È Xcge]aTbbtaû\T_cbcXTVfgVTû
eT ût_TûdeYXfgTV`txûbT^aTb]jû bYb]^ ûncûf]ghTkzsûVXTfgqftû
a] ûbYûaTxûUhg]ûec\Uz[bcfgY^û
bY\TdYeYlb]aûxûgc^ûiT_g ûncû
deTkzVb]_zV û\Tj]nTxû{jbzûzbÈ
decûdeTksâû5TeT`Y`qbcûdeTVÈ
\azb]g]µû%ûde]bTWzXbcûjcgzVû
Tbzû\TûWT`h\YV]a ûTbzû\TûUhXqÈ
Xzt`qbzfgqû_c[bc{ûdecifdz`_cÈ gYeYf]ûbTûXcWcVzeb]jû\TfTXTjû
b]_]ûdecifdz`_]û\Xz^fbssgqû
U]ûVzX\bTl]g]ûWzXbhûbTf`zXhÈ
t_]aûzbm]aûde]bk]dcaâû3]bzû se]X]lb]^ûfhdecVzXûdeciÈ
Vc{ûceWTbz\Tkz{û\û
lYeY\ûaYjTbz\aûfckzÈ VTbbtûkz`zfbzfgqûbTmc{ûcU`TfÈ
decVcX]acûecUcghû\ûdzXWcgcVÈ
dzXV]nYbbtûYiY_È
T`qbcWcûûXzT`cWhâ
fdz`_cVc{ûecUcg]û\ûcUfgcsVTbÈ
bc{ûdecifdz`_]ûcfVzgtbûVcb]û
_]ûXcûdzXd]fTbbtûbcVc{û6YWzcÈ
g]VbcfgzûfckzT`qÈ
3Tû[T`q ûfqcWcXÈ
btû\T_cbb]jûdeTVûgTûzbgYeYfzVû
aTsgqûaT^[YûfgcVzXfcg_cVYû
bT`qbc{ûhWcX]âûû)cû{{ûcUWcVcÈ
bcWcû\Tj]fghû\bTÈ
bzûhûdecifdz`_cVcÈ
deTkzVb]_zVâ
cjcd`Ybbtûdecifdz`_cV]aû
eYbbtûXc`hlTsgqftûVfz ûjgcû
lbcsûazecsû\T`YÈ
ahûehfzûcU`TfgzûVzXÈ
?cezlbcû:YXYeTkztûdeciÈ
l`YbfgVcaâ
ОБЛАСНИХ ГАЛУЗЕS UhVTsgqftûXYfgeh_È
deTksxûhûbTfûVûcU`Tfgzâû5zXûlTfû fdz`c_û6zVbYbn]b]ûV]tV`txû
[]gqûVzXûezVbtû
3]bzûdecVcX]acûecUcghûz\û
ВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ g]VbzûdeckYf] ût_zû \T`hlYbbtûXcû`TVû:YXYeTkz{ûbcÈ dYeYacV]bû\ûVY`]_]a]ûUsX[YÈ dcbTXûg]ftlhûdcehmYbqûhûkTÈ
dzXWcgcV_]ûgTû
_cadYgYbkz{ûdeciÈ
e]bzûXcge]aTbbtû\T_cbcXTVÈ
V]jûl`Ybfq_]jûceWTbz\Tkz^ ûbTÈ gchgVcessl]a]ûdzXde]xaÈ
ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ЧИS fhdecVcX[hsgqftû
fdz`_cV]jûdeTkzVÈ
СЕЛЬНІСТЮ 153 277 gT_]a]ûbYWTg]Vb]È `TWcX[hxacûfdzVdeTksû\ûdeciÈ fgVTa] ût_zûXzsgqûbTûgYe]gcez{û fgVTûdecûdeTksûncXcûdeTkzVÈ
cU`Tfgz ûT`Yû\ûez\b]jûde]l]bû
b]_zVûzûT_g]Vh ûdcÈ
ût_ûdcÈ
b]_zVâû5eT_g]lbhûXcdcacWhû
fdz`_cV]a]ûcfYeYX_Ta]âû5cÈ
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІS a]ûtV]nTa]
VzXûse]fgTû:54û\ûcUfgcsVTbbtû
XcfzûbYûUeT`]ûhlTfgzûhûdzXd]È
fgz^bcWcûcbcV`YbÈ
f`TU`YbbtûxXbcfgz û
fgz^bcûVYXYacûdYeYacV]b]û\û
ЛОК
ОБ’ЄДНУЄ
ФЕS
btû\bTbqâ
\b][Ybbtûacg]VTkz{û clz`qb]_Ta]ûWT`h\Y^ ûdeciT_È fTbbzûkzx{ûhWcX] ûXz^m`]û\WcX]û \T_cbb]jûdeTVûgTûzbgYeYfzVûhû
ДЕРАЦІЯ ПРОФСПІS Xcûdecil`YbfgVT û
Vûgcah ûncû:YXYeTkztûdecifdzÈ fhXzûcge]ahsgqûdcbTXûfgcûl`YÈ
-c_eYaT ûf_T[zÈ
g]VzfgTa]û\TX`tû_cbfc`zXTkz{û
ac û:54ûeT\caûz\û
ЛОК РІВНЕНСЬКОЇ \TWcfgessgqftûdecÈ \hf]`qûhûdeckYfzûdzXWcgcV_]ûXcû `c_ûcU`Tfgzû·ûxX]bTûfgeh_gheT û bzVûdecifdz`c_ ûUY\d`Tgbzû_cbÈ
fh`qgTkz{û·ûdcbTXûdzVgce]ûg]ftÈ
:cbXcaûfckzT`qÈ
U`Ya]ûizbTbfcVcWcû dzXd]fTbbtûlcg]e]fgcecbbqc{û t_Tûac[YûdeYXfgTV`tg]ûfdz`qÈ
ОБЛАСТІ
lzûaYm_TbkzVûcU`Tfgzâ
bzûzbgYeYf]âû%X[YûVfzûa]ûdeTÈ
bcWcûfgeTjhVTbbtû
\TUY\dYlYbbtûXzt`qÈ 6YWzcbT`qbc{ûhWcX]â

19

`zgbcfgzâûEûXcge]ahsftûXhaÈ
_] ûncûbTûgYe]gcez{ûcU`TfgzûVfzû

Ми передусім прагнемо донести до
наших людей, що профспілка – це
єдина структура, яка представляє
найманих працівників, захищає їхні
інтереси на договірних засадах через
механізм соціального діалогу.
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Трудовий кодекс –
на боці трудівників

Під час засідання Президії ФПУ відбулася презентація
проекту нового Трудового кодексу України
Докладно про роботу над
проектом Кодексу та її результати розповів під час
брифінгу, що відбувся того
ж дня у Будинку спілок,
народний депутат України
Олександр Стоян. У брифінгу також узяли участь
народний депутат Ярослав Сухий – співавтор документа, заступник Голови Федерації профспілок
України Сергій Українець,
представники членських
організацій ФПУ, члени
Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на
національному рівні та
представники засобів масової інформації.
Фото Кирила ЛАТИШЕВА

Анна РЄПІЧ

g]ûgTûUTWTgcûzbmcWcÃ û·û_cbfgTghÈ
VTVûEecf`TVû7hj]^â
редактор відділу «ПВ»
4`Y_fTbXeû7gctbûdctfb]V û
ncû bcV]^û Xc_haYbgû azfg]gqû
eY\]Xztû:59ûdzf`tûV]È U`]\q_cûøĉáûbcV]jûdc\]kz^ûzû
fghdhûdcfgz^bcWcûdeYXÈ ½ĉáûdc\]g]VT ût_]^û\T`]m]Vftû
fgTVb]_Tûdecifdz`c_ûhû VzXûl]bbcWcû0-d5âû'zbûgT_c[ûdcÈ
dTe`TaYbgzû4`Y_fTbXeTû VzXca]V ûncûhûbcVcahû0cXY_fzû
7gctbT ûcXbcWcû\ûTVgcezVû \T_ezd`Ybcû b]\_hû VT[`]V]jû
\T_cbcdecY_gh ûhûkz`cahûfjVT`]È bceaâû7YeYXûb]j û\c_eYaTûcUcÈ
`Tû\azfgûXc_haYbgTâû4`Y_fTbXeû Vît\_cVYûdzXd]fTbbtûecUcgcXTVÈ
7gctbû\T\bTl]V ûncûÂ8ehXcV]^û kYaûz\ûdeTkzVb]_caû_cbgeT_ghû
_cXY_fû·ûkYû_cbfg]ghkztûV\TxacÈ TUcûXcWcVcehûdzXûlTfûde]^cahûbTû
VzXbcf]bû`sXY^ûdeTkz ûecUcgcÈ ecUcghöûec\zeVTbbtûgehXcVcWcû
XTVkzVûzûXYe[TV]Ãâû3TeXYdû\TÈ XcWcVcehû\TûzbzkzTg]VcsûecUcgcÈ
hVT[]V ûncûdecY_gûec\ecU`tVftû XTVktû\ûdeTkzVb]_caûac[`]VYû
\TûhlTfgzûaz[bTecXb]jûfdYkzTÈ `]mYû\Tû\WcXcsûdecifdz`_cVcWcû
`zfgzV ûY_fdYegzV û\c_eYaTû2z[È ceWTbhöûcUcVît\_cVYûVYXYbbtûgehÈ
bTecXbc{ûceWTbz\Tkz{ûdeTkz ûXYû XcV]jû_b][c_öû\UYeY[Ybbtû½ĉÈ
Vzbû bYcXbceT\cVcû decjcX]Vû WcX]bbcWcû ecUclcWcû Xbtû de]û
TdecUTkzsâ
dîtg]XYbbcahûecUclcahûg][bzöû
%Vgce]û0cXY_fhûhûjcXzûdeYÈ cd`TgTûdcbTXbceacVc{ûecUcg]ûhû
\YbgTkz{ûT_kYbghVT`]ûhVTWhûbTû dcgez^bcahûec\azezöûcd`TgTûecÈ
bTWT`qbz^û bYcUjzXbcfgzû de]È Ucg]ûVûbzlb]^ûlTfûhûdzXV]nYbcÈ
^btggtûXc_haYbgTûhû\Vît\_hû\ûXcÈ ahûec\azezûbYûb][lYûbz[ûþĉáû
_cezbbcsû\azbcsûf]fgYa]ûfhfÈ fgTV_]ûdcfTXcVcWcûc_`TXhûÞb]bzû
dz`qb]jûVzXbcf]bûVû9_eT{bzûVbTÈ Āĉáßâû8T_c[ûhûXc_haYbgzûV]\bTÈ
f`zXc_ûiceahVTbbtûe]b_cV]jû lYbcûdYemclYeWcVzfgqûcd`Tg]û
VzXbcf]bû zû fckzT`qbcÈY_cbcÈ deTkz û\Tj]fgûaTgYezVÈcX]bclc_ û
azlb]jûdYeYgVceYbq ût_zûgzxsûl]û d]gTbbt ûncûdcVît\Tbzû\û`z_VzXTÈ
zbmcsûazecsûdcVîtÈ
kzxsûdzXde]xafgV ûzû
\Tbzû\ûdecU`YacsûdeTÈ
UTWTgcûzbmcWcâ
kzâû Â3]bzû \îtV]`]ftû
Â2]ûlzg_cû\Td]fTÈ
dcbtggt ût_zûbYûeYW`TÈ
`] ûncû\TecUzgbTûd`TÈ
aYbghsgqftûl]bb]aû
gTûxûdYemclYeWcV]aû
0cXY_fca ûhjVT`Yb]aû
d`TgY[Yaâû6c\eTjh^È
znYûhûÛ×÷Ûûeckzâû7YeYXû
ftû\û`sX]bcsûdeTkzû·û
НОВИХ
ПОЗИS
b]jûde]VTgbTûV`TfÈ
gcXzûeYmgTûdecd`TgÃ û
ЦІЙ МІСТИТЬ
bzfgqûbTû\TfcU]ûV]ecUÈ
·û bTWc`cf]Vû 4`Y_È
b]kgVT ûUTb_ehgfgVc û ПРОЕКТ ТРУДОS fTbXeû7gctbâ
ВОГО КОДЕКСУ
\TUceWcVTbzfgqûz\ûV]È
8T_c[ûVzbûfdecfghÈ
d`Tg]û\TecUzgbc{ûd`TÈ
VTVû bYcUuehbgcVTbzû

П

Близько

60%

У новому Трудовому кодексі буде закріплено низку важливих
норм. Серед них, зокрема: обов’язкове підписання роботодавцем із працівником контракту або договору під час прийому на
роботу; розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з працівником можливе лише за згодою профспілкового
органу; обов’язкове ведення трудових книжок; збереження 40годинного робочого дня при п’ятиденному робочому тижні; оплата понаднормової роботи у потрійному розмірі; оплата роботи
в нічний час у підвищеному розмірі не нижче ніж 30% ставки посадового окладу (нині 20%). Також у документі визначено першочерговість оплати праці, захист матерів-одиночок, питання,
пов’язані з ліквідацією підприємств, тощо.
lhg_] ûncûbTlYUgcû\Uz`qmYbcûecÈ
Ucl]^ûlTfâûÂ2]û\T`]m]`]ûbceahû
½ĉûWcX]bûbTûg][XYbq û´ÈWcX]b]^û
ecUcl]^û XYbqû de]û »ÈXYbbcahû
g][bzÃ û·ûdctfb]VûbTecXb]^ûXYÈ
dhgTgâû·ûE_ncû`sX]bTûdYeYdeTÈ
ksVT`T ûgcûaTxûcge]aTg]ûWecmcÈ
Vhû_cadYbfTkzs ûecUcgTûhûbzlÈ
b]^ûlTfûcd`TlhxgqftûhûdzXV]nYÈ
bcahûec\azezâûµE_ncû`sX]bTû
dYeYdeTksVT`Tû\ûV]b]ûecUcgcÈ
XTVktûdcbTXûÛĀĉûWcX]bûbTûez_ ûgcû
VzbûaTxû\Td`Tg]g]ûhûdcgez^bcahû
ec\azezÃâ
7YeWz^û9_eT{bYkqû\ThVT[]V û
ncûhûVTezTbgz ût_]^ûUhVûhû_Vzgbz û
ecUcgcXTVkzû bTdc`tWT`]û bTû
gcah ûncUûhûeT\zûfgeT^_hûecUcgcÈ
XTVYkqûazWû\TfgcfhVTg]û`c_Thg û
gcUgcû\Vz`qb]g]û`sXY^ûzûbTVzgqû
\T_e]g]ûdzXde]xafgVcâûÂ3]bzû

VbYfYbcûgT_hû\azbhûÂ7gTggtûþ´ĉâû
-TUcecbTû`c_Thghâû9ûdeckYfzûVeYÈ
Wh`sVTbbtû_c`Y_g]VbcWcûgehXcÈ
VcWcûfdceh ûV_`slTsl]ûdecVYÈ
XYbbtûfgeT^_h û\TUcecbtxgqftû
`c_Thg û\Vz`qbYbbtû\TûzbzkzTg]È
V]ûecUcgcXTVktûdeTkzVb]_zVûhû
\Vît\_hû\ûhlTfgsûhûgehXcVcahû
fdcezûl]ûfgeT^_h ûTûgT_c[û`z_VzÈ
XTkztûse]X]lbc{ûcfcU] ûiz`z^ûzû
deYXfgTVb]kgVÃâû8cUgcût_ncû
ec\dclTVftûfgeT^_ ûgcûecUcgcXTÈ
VYkqûbYûaTxûdeTVTû\Vz`qb]g]û`sÈ
XY^û\ûecUcg]ûzûbYûac[Yû\T_e]g]û
dzXde]xafgVcÃ û·ûdctfb]Vû\TÈ
fghdb]_û(c`cV]û:YXYeTkz{ûdeciÈ
fdz`c_û9_eT{b]â
-zûf`zVûdcfgz^bcWcûdeYXfgTVÈ
b]_Tûdecifdz`c_ûhûdTe`TaYbgzû
4`Y_fTbXeTû7gctbTûfgT`cûVzXcÈ
ac ûnc û_ezaû\T\bTlYb]j ûhûdecÈ

Y_gzû0cXY_fhûdecd]fTbcûl]aT`cû
\Tj]fb]jûihb_kz^ ût_zûXTsgqû
ac[`]Vzfgqû`sX]bzûdeTkzûbceÈ
aT`qbcûdeTksVTg]âââûÂ9ûkqcahû
Xc_haYbgzûdcbTXûþĉûdc\]kz^ ût_zû
XTsgqûdeTVcûdecifdz`_TaûdeYXÈ
fgTV`tg]ûzbgYeYf]ûgehXtn]jâûK\û
b]jûU`]\q_cûĀĉû·ûbcV]jÃ û·ûdcVzÈ
Xca]VûbTeXYdâ
Â2]ûd`TbhxacûXcû3cVcWcûec_hû
ec\W`tbhg]ûdecY_gû8ehXcVcWcû
_cXY_fhûhû'YejcVbz^û6TXzû9_eT{È
b]âû3TeT\zûXc_haYbgûdcVbzfgsû
WcgcV]^ûXcûûhjVT`Ybbtâû2]ûaT_È
f]aT`qbcûVeTjhVT`]ûdecdc\]kz{û
ecUcgcXTVkzVûzûdecifdz`c_ û·û
f_T\TVûEecf`TVû7hj]^âû·ûE_ncû
0cXY_fûUhXYûde]^btgc ûgcûVzbû
fgTbYûVT[`]V]aûXc_haYbgcaûfcÈ
kzT`qbcWcû^ûgehXcVcWcû\Tj]fghû
`sX]b]ûdeTkzÃâ
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ВШАНОВУЄМО ВЕТЕРАНІВ

УВАГА ТА ТУРБОТА
Сергій БАРАНЧИКОВ
Закарпаття

З

нагоди Дня ветерана
голова облпрофради
Іван Король зустрівся з
ветеранами профспілкового руху краю, які пропрацювали в апараті, службі обслуговування облпрофради більше 20 років і нині
перебувають на пенсії.
У ході невимушеної теплої
розмови ветерани цікавили-

ся різними питаннями профспілкового життя. Вони щиро
дякували керівникам облпрофради за постійну увагу і
турботу про них, можливість
поспілкуватися, згадати роки
роботи в профспілках.
Насамкінець голова облпрофради Іван Король вручив ветеранам профспілок
грошову винагороду, після
чого всі учасники зустрічі
сфотографувалися на згадку
про цю подію.

ДЕНЬ З ПРИСМАКОМ
РАДОСТІ ТА СМУТКУ
Максим БАЛАНЕНКО
заступник голови обкому
профспілки працівників
держустанов

Марія ІВАНОВА

керівник прес-центру ФП
Кіровоградської обл.

М

іжнародний день
людей похилого
віку Світловодський райком
профспілки працівників
держустанов щороку відзначає «з родзинкою». До
цього Дарію Ільїну спонукають і посадові обов’язки, і
чисто людські. Вона не тільки очолює райком профспілки, а й керує районним
територіальним центром з
надання соціальних послуг.
Причому заходи традиційно
проводяться спільно з обкомом профспілки працівників держустанов, а це означає, що «іменинники» –
люди похилого віку того дня
отримують подвійну увагу,
більше подарунків, квітів і
тепла. Щоразу це свято організовується за іншою
адресою. Цього року, приміром, воно відбулося у
с. Велика Скельова.
«Це дуже мудре державне
рішення – відзначати День
ветерана, – сказала Дарія
Ільїна. – Це глибинне свято.
Звісно, літнім людям потрібна увага повсякденно, але
вони, як діти, чекають і
власного свята, й особливих
слів. У Великій Скельовій
живуть добрі люди, турботливий сільський голова
Сергій Могильний, які нас
добре зустрічають. Ми завітали не з порожніми руками: привезли від спонсорів
запашний коровай, солодощі. Взагалі для мене цей

день важить дуже багато.
Ми, дещо молодше покоління, ніби звітуємо перед
старшими з предмету совісті. Для мене це люди поважного віку: щоб дожити
до таких років, треба мати
силу, волю, терпіння, витримку. На цьому зламі
життя підбиваються певні
підсумки про те, хто чого
досягнув. Багато стареньких
озираються назад із спокійною душею, бо прожили чудові трудові роки, виростили гідних дітей, онуків,
правнуків. За посадовими
обов’язками я опікуюся самотніми людьми, які не мають дітей. Є такі старенькі,
які поховали дружин та чоловіків, навіть дітей, і в них
більше нікого немає. Наші
соціальні працівники стають їм у пригоді, заміняючи
родину, весь світ. Їм, натрудженим і згорьованим, потрібне свято, спілкування.
Для них дуже важливо причепуритись і вийти «в
люди».
Свято проводили в оновленому Будинку культури. Під
час тематичного вечора,
який організувала для літніх людей директор Будинку культури, голова первинної профорганізації сільської ради Світлана Буйлук,
лунали пісні, виконувалися
хореографічні номери. Шановні гості відтанули душею, позгадували пережите, поспівали, навіть танці
влаштували.
Не всі старенькі того дня
змогли завітати до Будинку
культури – до сільських довгожителів, 99-річних Фросини Коваленко та Ганни Лопати делегація завітала з
подарунками додому.

профпанорама
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ:
ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА ПРОФСПІЛКИ
Нещодавно у китайській столиці м. Пекіні відбувся 9-й Міжнародний
профспілковий форум
«Економічна глобалізація та профспілки», в якому взяли участь представники профспілок 53
країн та 8 міжнародних
профоб’єднань, серед яких
була й делегація Федерації
профспілок України.

С

Vc{a]ûVeT[Ybbta]ûVzXûkqcÈ
Wcû\TjcXhûdcXz`]VftûWc`cVTû
5ecifdz`_]ûdeTkzVb]_zVû
[]gû`cVcÈ_cahbT`qbcWcûWcfÈ
dcXTefgVT ûazfkYVc{ûdecÈ
a]f`cVcfgz ûdcUhgcVcWcûcUf`hWcVhÈ
VTbbtûbTfY`Ybbtû9_eT{b]û4`Y_fz^û
6caTbs_ ût_]^ûclc`sVTVûbTkzcÈ
bT`qbhûdecifdz`_cVhûXY`YWTkzsâ
·û3TX\V]lT^bcûVT[`]VcsûgTûT_È
ghT`qbcsûUh`TûgYaTûicehahû·ûÂ6zVÈ
bzûac[`]Vcfgz ûfdz`qb]^ûec\V]È
gc_Ãâû%X[YûfVzgcVTû_e]\TûV]VY`TûbTû
dYeYXcVhû`zbzsûWecaTXfq_]jûXYUTÈ
gzVûdecU`YahûfckzT`qbc{ûgTûY_cbcÈ
azlbc{û bYezVbcfgz û dcW`]U]`Tû
Vd`]Vû\TWT`qbcV]\bTb]jûV]XzVûbYÈ
ezVbcfgzû·ûfgTgq ûbTkzcbT`qbzfgq û
Vz_ûgcnc ûTûgT_c[ûXcXT`TûdecU`Yazû
bcV]jûTfdY_gzVâ
3TkzcbT`qbzûdecikYbge] ût_zû
VjcXtgqûXcû2z[bTecXbc{û_cbiYXYÈ
eTkz{ûdecifdz`c_ ûhVT[TsgqûbYezVÈ
bzfgqûWc`cVb]aûX[YeY`caûehmz^È
bcWcûVd`]VhûizbTbfcVc{û_e]\]âûKû\û
k]aûbYûac[bTûbYûdcWcX]g]ftâ
E_û`z_]ûVzXû_e]\]ûhetX]ûUTWTgqcjû
_eT{bûV]_ce]fgcVhsgqûfgTbXTegb]^û
_cad`Y_fû\TjcXzV ût_zûdecdcbhxû
2z[bTecXb]^ûVT`sgb]^ûicbX û7VzÈ
gcV]^ûUTb_ûgTûXYt_zûzbmzûaz[bTecXÈ
bzûzbfg]ghkz{âû<Yû\Tacec[hVTbbtû
\Ted`Tg] û f_ceclYbbtû ecUcl]jû
azfkq û\b][YbbtûUsX[Ygb]jûV]geTgû
bTûfckzT`qbzûdcgeYU] ûcUaY[Ybbtû
deTVûgehXzVb]_zVûgTûdecifdz`c_ ûhû
gcahûl]f`zûbTû_c`Y_g]VbzûdYeYWcVcÈ
e]âû5ecgYû\b][YbbtûV]geTgûbTûecUcÈ
lhûf]`hû^ûfckzT`qbzûdecWeTa]û`]mYû
dzXgVYeX]`cûdca]`_cVzfgqû[cefg_c{û
Y_cbcaz{ûgTûbYWTg]Vbcûdc\bTl]`cfqû
bTûY_cbcazkzûUTWTgqcjû_eT{b ût_zû
decVcXtgqûgT_hûdc`zg]_hâ
9lTfb]_]ûicehahûcXbcfgT^bcû
\TtV]`]ûdecûcUcVît\c_ûhetXzVûhûVfzjû
eYWzcbTjûfVzghû\Xz^fbsVTg]ûzbVYfÈ
ghVTbbtûVûzbieTfgeh_gheh ûncûdcÈ
`zdm]gqûhacV]û[]ggtû`sXY^ûgTû
ec\m]e]gqûdcgYbkzT`ûbTkzcbT`qÈ
b]jûY_cbcaz_âû)Ye[TVbzûzbVYfg]kz{û
bTWT`qbcûdcgezUbzû`z_Tebta ûm_cÈ
`Ta ûgeTbfdcegh û,0( ûTûgT_c[û\YÈ
`Ybz^ûY_cbcazkzâ
3TûXha_hûUz`qmcfgzûdeci`zXYÈ
ezV ûbcVTûY_cbcazlbTûacXY`qûaTxû
dYeYXUTlTg]ûfgT`YûY_cbcazlbYû
\ecfgTbbt ûncûUT\hxgqftûbTûVbhÈ
gezmbqcahûdcd]gz ûWzXbz^ûdeTkzûgTû
WzXbcahûezVbzûXcjcXzVûgehXtn]j û
cUaY[YbbtûV]geTgûbTûfdY_h`tg]VÈ
bhûXzt`qbzfgq ûfdetahVTbbtûzbVYfÈ
g]kz^ûhûV]ecUb]kgVc ûfiYehûcUf`hÈ

WcVhVTbbtâû8cUgcûncUûizbTbfcVTû
fiYeTûcUf`hWcVhVT`TûeYT`qbhûY_cÈ
bcaz_h ûTûbYûbTVdT_]â
3cVTûY_cbcazlbTûacXY`qûaTxû
V_`slTg]ûUz`qmûfdeTVYX`]V]^û
ec\dcXz`ûXcjcXzVâûKûXcaTWTg]ftû
^cWcûbYcUjzXbcûlYeY\ûaYjTbz\aû_cÈ
`Y_g]Vb]jûdYeYWcVcezVâ
5eci`zXYe]ûbTdc`tWTsgqûbTû
decWeYf]Vbz^ûizbTbfcVcÈUsX[YgÈ
bz^ûzûdcXTg_cVz^ûdc`zg]kz ût_TûUû\TÈ
UY\dYlhVT`TûfdeTVYX`]VYûcdcXTgÈ
_hVTbbtûhfzjûXcjcXzVûgTû\aYbmYbÈ

\zâû5ecdc\]kztûdeTkzû\ecfgTx ûTûUY\È
ecUzggtû\aYbmhxgqftûÞb]bzûkY^ûdcÈ
_T\b]_ûfgTbcV]gqûaYbmYû½áßâ
5e]ûmT`Yb]jûgYadTjûec\V]g_hû
_]gT^fq_c{ûY_cbcaz_]û\ûdc`tû\cehû
V`TX]ûgTûdecifdz`c_ûbYûV]dTXTxû
`sX]bTûdeTkzâû-Vzfbc ûncûVûhacVTjû
_YezVbc{ûec`zûcXbzx{ûdTegz{ûihb_kz{û
decifdz`c_û 0]gTsû gTû 9_eT{b]û
XYncûVzXez\btsgqftâ
5ecifdz`_Taû0]gTsûbYaTxûbYÈ
cUjzXbcfgzûV]geTlTg]ûf]`]ûbTûUcÈ
ecgqUhû\ûc`zWTejzlb]aû_TdzgT`caû

У кожному регіоні світу поглиблення процесів глобалізації породжує нові складні економічні та соціальні
проблеми й протиріччя. Їх вирішення неможливе без
широкого та рівноправного співробітництва на загальнонаціональному та міжнародному рівнях, без поміркованого діалогу з державною владою та роботодавцями, без урахування думки організацій трудящих.
btûdcXTg_cVcWcûbTVTbgT[YbbtûbTû
Wehd]ûbTfY`Ybbtû\ûb]\q_]a]ûXcjcÈ
XTa]âû3cVTûY_cbcazlbTûacXY`qûaTxû
dYeYXUTlTg]ûVzXacVhûVzXûfgeTgYWz{û
V]jcXhû\û_e]\]ûm`tjcaûaTfmgTUÈ
b]jûf_ceclYbqûXYe[V]geTgûbTûfcÈ
kzT`qbhûgTûfiYehûcUf`hWcVhVTbbtâ
&z`qmzfgqûdecacVkzVûhûfVc{jûV]È
fghdTjû\T\bTlT`] ûncûVû_c[bcahû
eYWzcbzûfVzghûW`cUT`z\TkztûaTxûfVc{û
bTf`zX_]âû-ûcXbcWcûUc_h ûgeTbfbTÈ
kzcbT`qbzû_cadTbz{ûfde]tsgqûdcÈ
m]eYbbsûfhlTfb]jûgYjbc`cWz^ûzû
bcV]jûgYjbzlb]jûXcftWbYbq ûTû\ûzbÈ
mcWcû·ûVzXUhVTxgqftûdcf`TU`Ybbtû
decifdz`_cVcWcû_cbgec`sû\TûXzÈ
t`qbzfgsûk]jû_cadTbz^ûz ût_ûbTf`zÈ
Xc_ ûcUaY[YbbtûgehXcV]jûdeTVû`sÈ
XY^ûbT^aTbc{ûdeTkzâ
3Tûkqcahûg`zûbY^acVzebcûVeT[TÈ
sgqûY_cbcazlbzûXcftWbYbbtû0]gTsâû
-TûcfgTbbxûXYftg]`zggtû\TûcUftWcaû
Y_cbcaz_]û_eT{bTû\ûÛĉÈWcûdYeYazfÈ
g]`TftûbTûĀÈWYûazfkYûVûfVzgz ûXcVzÈ
Vm]ûncezlbzûgYad]ûde]ecfghû''5û
Xcû× øáâû5ecgYûWc`zûk]ie]ûbYû\XTgÈ
bzûdYeYXTg]ûdcUTlYbcWcûfVc{a]û
cl]aTâû)cecW]ûgTûaTWzfgeT`zûghgûbYû
WzemYûhf`TV`Yb]jûTVgcm`tjzVû3zÈ
aYll]b]âû5cUhXcVTbcûfhlTfbhûec\È
V]bhghûf]fgYahû\T`z\b]lbcWcûgeTbÈ
fdceghâû'ûbTfY`Yb]jûdhb_gTjû0]È
gTsûVYXYgqftûaTfmgTUbYû[]g`cVYû
UhXzVb]kgVcâû-bTlb]a]ûgYadTa]û
ec\V]VTsgqftûaTm]bcUhXhVTbbt û
aYgT`heWz^bT ûjzazlbTû^ûzbmzûWT`hÈ

gTûf]fgYaTg]lb]a]ûdcehmYbbta]û
deTVûgehXtn]jûecUcgcXTVkta]âû
'cb]ûaTsgqûUz`qmYûlTfhûX`tûV]ezÈ
mYbbtûbTWT`qb]jûd]gTbqûfVc{jû
fdz`lTbûncXcûdeTkYV`TmghVTbbt û
bTVlTbbtûgcnc ûjclTû\ûdcehmYbbtÈ
a]ûVcb]ûgT_c[ûaTsgqûfdeTVhâ
'Tegcû \T\bTl]g] û ncû l`Yb]û
decifdz`_]ûWzXbcûckzbssgqûecUcghû
fVc{jû`zXYezVûzûdeciT_g]Vh ûfd`TlhÈ
sl]ûVbYf_]ûVûec\azezûĀáûXcjcXhûbTû
V]_cbTbbtûfgTghgb]jû\TVXTbqûgzx{û
l]ûzbmc{ûdecifdz`_]âû5ecû\Tge]aÈ
_hûl]ûbYdYeYeTjhVTbbtûVbYf_zVûX]È
eY_gcecaûTUcûWc`cVcsûdeci_cahû
ghgûbYûac[YûUhg]û^ûacV]â
8Tûl]ûbYûbT^Wc`cVbzmYûfYeYXû
ac{jûfdcfgYeY[Ybqû·ûdcf]`Ybbtû
TVTbWTeXbc{ûec`zûdecifdz`c_û0]È
gTsûVûfVzgcVcahûdeciehfzâûKûkYûbYû
X]Vbcâû%X[YûVcb]ûV]fghdTsgqû\Tû
\UT`TbfcVTb]^ûgTûWTeacbz^b]^û
fVzg ûVût_cahûdTbhxûfckzT`qbTûfdeTÈ
VYX`]Vzfgq ûbYaTxûVz^bûgTûbTf]`qÈ
fgVT ûVgehlTbbtûcXb]jû_eT{bûhûVbhÈ
gezmbzûfdeTV]ûzbm]jâ
-Vzfbc ûXha_]ûncXcûgcWcûl]ûzbÈ
mcWcûfdetahVTbbtûhûdecifdz`_cVcÈ
ahûehfzûac[hgqûVzXez\btg]ftâû5ecÈ
gYûbYûV]_`]_Txû[cXb]jûfhabzVzV û
ncû2z[bTecXb]^ûncezlb]^ûiceha û
\TdclTg_cVTb]^û _]gT^fq_]a]û
decifdz`_Ta]ûnYûVûÛ××½ûeckz ûxûWTeÈ
b]aûaT^XTbl]_caûX`tûcUazbhûXcÈ
fVzXcaûzûXha_Ta]ûdecûdcXT`qmzû
deTVc\Tj]fbzûXz{ûdecifdz`c_â

тема номера
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За лаштунками
фармацевтичної
галузі
Несподівано холодна осінь 2013 року
запам’ятається українцям надовго. Коли не
можна зігрітися ані вдома, ані на роботі, ані в
школі, а тим паче – на вулиці. Відтак унаслідок
переохолодження дають про себе знати нежить, кашель, гострі респіраторні захворювання. Тож люди поспішають до аптек за рятівними
пігулками. Що на них чекатиме там цього разу?
Чи здивують черговими сюрпризами представники фармацевтичної галузі? Це намагалися
з’ясувати «Профспілкові вісті».
ДОРОЖЧЕ НЕ БУВАЄ
*_fdYeg]ûVVT[Tsgq ûncûbTû\XYmYV`YbÈ
btûdeYdTeTgzVûWcXzû^ûclz_hVTg]âû'cb]ûdcÈ
f]`TsgqftûbTûgY ûncû\ûdclTg_hûec_hûkzb]û
bTû`z_]û\ecf`]ûbTûĀĀáâû-XTVT`cftûU û_hX]û
V[YûXcec[lYèû%X[Y û\TûeY\h`qgTgTa]ûXcÈ
f`zX[YbbtûiTeaTkYVg]lbcWcûe]b_h ûVû
9_eT{bzûkzb]ûbTû`z_]û^ûgT_ûhû_z`q_TûeT\zVû
V]nz ûbz[ûhûIVecdzâû8T_ ûcXbTû^ûgTûfTaTû
hdT_cV_TûTbg]XYdeYfTbghû³ą³ýÉÕûhûfhÈ
fzXbz^û5c`qnzû_cmghxûU`]\q_cû»×ûWeb ûTûVû
9_eT{bzû·ûÛøĉâû&c`WTefq_TûkzbTûfYekYVcÈ
fhX]bbcWcûdeYdTeTghû³ÕÚąû·ûĀ»ûWeb ûTû
h_eT{bfq_Tû·ûVzXû´ĉûXcûÛøĉûWebâû
=cahûVû9_eT{bzû·ûdeT_g]lbcûbT^UzXbzÈ
m]^ûxVecdY^fq_z^û_eT{bzûgT_zûXcecWzû
`z_]èû6TXb]_ûazbzfgeTûcjcecb]û\XcecVîtû
'z_gceû=haT_ û_c`]mbz^ûX]eY_gceûiTeÈ
aT_c`cWzlbcWcûkYbgeh û\bTxûf]ghTkzsûz\È
fYeYX]b]âû'zbûdctfbsx ûncûgT_TûmT`YbTû
ez\b]ktûhûVTegcfgzûdeYdTeTgzVûdctfbsÈ
xgqftûaTe_Yg]bWcVcsûdc`zg]_csûiTeaTÈ
_c`cWzlb]jû_cadTbz^âû%X[YûhûkzbhûdeYÈ
dTeTgzVû\T_`TXTsgqûV]geTg]ûbTû{jûdecfhÈ
VTbbtûbTûh_eT{bfq_cahûe]b_hâû7hggxVcû
\Xcec[hsgqûVTegzfgqû`z_zVûzû\bTlbzûV]È
geTg]ûbTûeY_`Tabzû_TadTbz{âû5ecfhVTbbtû
cXbcWcûdeYdTeTghûbTûh_eT{bfq_cahûe]bÈ
_hûTVgcaTg]lbcûdzXV]nhxû^cWcûVTegzfgqû
bTû»ĉ·÷ĉá ûgcXzût_ûhû\TjzXbcxVecdY^fq_]jû
_eT{bTjû·ûbYûUz`qmût_ûbTûþĉáâû
5eYXfgTVb]_]ûhetXhûVVT[TsgqûgT_hû
kzbcVhûdc`zg]_hûzbc\Yab]jûV]ecUb]_zVû
`z_zVûbYde]^btgbcs ûgc[ûbTaTWTg]ahgqÈ
ftûVd`]VTg]ûbTûbY{ûhfzaTûac[`]V]a]û^û

Держлікслужба повідомляє, що в Україні в першому півріччі продано 65,4%
вітчизняних препаратів.

Xc\Vc`Yb]a]ûe]b_cV]a]ûaYgcXTa]âû'zkYÈ
deYaîxeÈazbzfgeû9_eT{b]û0cfgtbg]bû(e]È
nYb_cûbYncXTVbcû\TtV]V ûncûÂhetXûV[]È
VTg]aYûVfzjûac[`]V]j ûncûVzXdcVzXTsgqû
deTV]`Taû748 û\TjcXzVûX`tûgcWc ûTU]ûbTÈ
VYfg]û`TXûhûkz^ûfiYezÃâûIX]bY ûncûV]fc_cÈ
dcfTXcVYkqûbYûhgclb]V û_c`]ûfTaYûkzû\TÈ
jcX]ûdclbhgqûXztg]ûbTûU`TWcûh_eT{bkzVâ
E_ûXYe[TVTûaTxûbTazeûUcecg]ftû\ûbYÈ
lYfb]a]ûdcfgTlT`qb]_Ta]û`z_zVèû9etÈ
XcVkzûde]dhf_Tsgqûac[`]VYû\TdecVTÈ
X[Ybbtû5)'ûbTû`z_]âû5c_]ûncûXckz`qÈ
bzfgqûk]jûXz^ûcUWcVcesxgqftûfYeYXûY_fÈ
dYegzVâû3TgcazfgqûY_cbcazfg]ûVVT[Tsgq û
ncûdcfgTlT`qb]_]ûcfbcVb]jû`z_Tefq_]jû
\TfcUzVûVc`cXzsgqûgT_]aûdcgh[b]aû\TÈ
dTfcaûeYbgTUY`qbcfgz ûncû[cXb]aû5)'û
{jûbYû\T`t_Tg]âû4XbT_ûY_fdYeg]ûVUTlTsgqû
UY\fhabzVbzûdYeYVTW]ûVzXûhdecVTX[Ybbtû
5)' ûUcûVûgT_cahûeT\zû_cmg]ûac[bTûUhXYû
fdetahVTg]ûbTûTXeYfbhûXcdcacWhûg]a û
l]xû\XcecVîtû\T`Y[]gqûVzXûXcecW]jûdeYÈ
dTeTgzVâ
8c[ûjclûgTaût_ ûTûh_eT{bfq_zûfdc[]VTÈ
lzûdecXcV[hsgqûdYeYd`TlhVTg]û\Tû`z_]û
Vge]XcecWTâû5ctfb]g] ûncû_cb_eYgbcû\TÈ
VT[Txû9_eT{bzûde]XUTVTg]ûzadcegbzû`zÈ
_Tefq_zûdeYdTeTg]ûUY\dcfYeYXbqcûhûV]È
ecUb]_T ûbYûac[hgqûTbzûY_fdYeg] ûTbzû
hetXcVkz ûTbzûV`TfbYûTdgYlbzûdeTkzVb]È
_]âû4fgTbbzû_T[hgq ûncûbTkzcbT`qbTûUsÈ
ec_eTgztû\TVT[TxûiTeaT_c`cWzlb]aû_caÈ
dTbztaûfTa]aûde]^g]ûbTûh_eT{bfq_]^û
e]bc_âû2cV`tV ût_U]ûV]ecUb]_]ûcUjcX]È
`]ftûUY\ûdcfYeYXb]_zV ûf]ghTkztûUû\azb]È
`TftûbTû_eTnYâû

[XT`]ftâû5zf`tûdcWec\ûdeYaîxeTûdc\Tl]È
btg]ûVfzûTdgY_] ût_zûgceWhsgqûaYXdeYdTÈ
eTgTa]û\ûmT`Yb]a]ûbTkzb_Ta] ûTdgY_]û
\Tetfbz`]ûV]Vzf_Ta]ûbTû_mgT`gûÂb]\q_zû
kzb]Ã ûÂfckzT`qbTûTdgY_TÃ ûÂXYmYVzû`z_]Ãû
gcncâû
3TfdeTVXzûbcVcVVYXYbbtû·ûkYûfVcxezXÈ
b]^ûaTe_Yg]bWcV]^ûde]^caâû8T_zûbTXd]È
f] ût_ûVVT[TxûX]eY_gceûcXbzx{û\ûTdgYlb]jû
aYeY[û0cfgtbg]bû%bXez^lh_ ûaTbzdh`sÈ
sgqûfVzXcazfgsûfdc[]VTlzV ûTX[YûUhXqÈ
t_TûzbiceaTkzt ûncûVVcX]gqûVûcaTbhûdcÈ
_hdkzV û·ûbYde]dhfg]aTâ
;Te_zVîtb_Tû4`Yftû2YnYefq_Tûec\dcÈ
Vz`TûV`Tfbhûzfgcezsâû5zf`tûVz\]ghûXcû`zÈ
_TetûVcbTûV]^m`Tû\û_TUzbYghû\ûXcV[Y`Y\È
b]aûdYeY`z_caûdeYdTeTgzVûVzXûWzdYegcbz{âû
7ckzT`qbTûTdgY_T ûdcf`hWTa]ût_c{û_ce]fÈ
gT`TftûcfgTbbzûdzVec_h û\XTVT`Tftû{^ûdcÈ
etghb_ca ûTX[YûX`tûdYbfzcbYezVûgTaûecÈ
U]`]ûl]aT`hû\b][_hâû=Tfg]bhûdeYdTeTÈ
gzVûVcbTûde]XUT`TûhûfckzT`qbz^ûTdgYkz ûTû
eYmghû\ahmYbTûUh`Tû_hdhVTg]ûhû_caYeÈ
kz^bcahûiTeaT_c`cWzlbcahû\T_`TXz ûec\È
gTmcVTbcahûbYdcXT`z_âû8hgû\b][c_ûX`tû
dYbfzcbYezVûbYûdYeYXUTlT`cft ûgc[ûdTbzû
4`YftûdecûVft_ûV]dTXc_ûdckz_TV]`Tft ûhû
f_z`q_]û{^ûcUz^m`]ftûUû`z_]û\Tûfd]f_caâû
KûUh`Tûmc_cVTbT û_c`]ûXz\bT`Tft ûncû\Tû
deYdTeTg]ûÂ\zû\b][_csÃû\Td`Tg]`TûbTûĀþû
We]VbzûXcec[lYÞ¹ß ûbz[ûVcb]û_cmghsgqûhû
Â_caYefTbgzVÃâû
'`Tfb]_]ûTdgY_û\z\bTsgqft ûncûhûgT_û
\VTb]jûfckzT`qb]jûTdgY_Tjû`z_]ûXcec[È
lz ûbz[ûhû_caYekz^b]jâû3T^WzemY ûncûbTÈ
[]VTsgqftûVcb]ûbTûbT^Uz`qmûbY\Tj]nYÈ
b]jûzû\hUc[z`]jûVYefgVTjûbTfY`Ybbtû·û
dYbfzcbYeTjûgTûzbVT`zXTjâû)cVze`]V]aû
fgTeYbq_]a ûhfazjTsl]fq ûdcVzXca`tÈ
sgqûdecû\b][_] ûzbcXzûXcVc`zûfhggxVzû·ûXcû
Ûĉá ûcXbT_ûdeYdTeTg ûde]XUTb]^ûbTlYUgcû
2]bh`cezlbTûWhlbTûhetXcVTûT_kzt û XYmYVmY ûVeYmgzÈeYmgûV]tV`txgqftûbTû
fdetacVTbTûbTû\b][YbbtûkzbûbTû`z_]ûVû _z`q_TûWe]VYbqûXcec[l]a ûTbz[ûhû_cb_hÈ
TdgY_Tj û\l]b]`TûdYeYdc`cjûfYeYXûVzgÈ eYbgzVâû
l]\btb]jûTdgY_TezVâû4XbT_ûclz_hVTbcWcû
0c`]ûiTeaTkYVg]ûbT\]VTsgqûfVc{ûTdÈ
YiY_ghûdYeYfzlbzûWecaTXtb]ûgT_ûzûbYûXzÈ gY_]ûfckzT`qb]a]ûl]ûTbcbfhsgq ûncûhû
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Продажі українського фармацевтичного ринку в першому півріччі
2013 року зросли на 15,7% – до
14,6 мільярда гривень, порівняно
з аналогічним показником минулого року. Український фармакологічний ринок у січні-червні зріс
на 3,8%, або до 625 мільйонів упаковок, порівняно з першим
півріччям 2012 року.

На ліки іноземного виробництва
українці витратили
68,6% коштів,
а на вітчизняні – 31,4%
Фото
Кирила
ЛАТИШЕВА

b]jûb]\q_zûkzb] û·ûkYûzûaTe_Yg]bWcV]^û
jzX ûzûbYXcUecfcVzfbTû_cb_heYbkztâû*_fÈ
dYeg]ûdYeY_cbhsgq ûncûÂb]\q_zûkzb]Ãûzû
ÂfckzT`qbzûTdgY_]Ãû·ûde]aTb_TûX`tûh_eTÈ
{bkzV ûl]tû_hdzVY`qbTûfdecac[bzfgqûcfÈ
gTbûbzaûlTfcaûdeT_g]lbcûbTûbh`zâû%X[YûVû
9_eT{bzûaT^[YûVfzûgT_û\VTbzûfckzT`qbzû
ûTdgY_]ûxû\V]lT^b]a]û_caYekz^b]a]û
ûU z\ûb YfÈdecY_gTa]û de]VTgb]jû zbVYÈ
fgcezVâû
*_fdYeg]ûec\XezUbc{ûgceWzV`zûiTeÈ
adeYdTeTgTa]ûfgVYeX[hsgq ûncûgz`q_]û
ÛĉáûbYXh[]jûbTûjecbzlbzû\TjVcesVTbbtû
eYT`qbcû _cbgec`ssgqû kzb]û bTû `z_]âû
1]mYûÛøûcfzUû\zûÛĉĉ ûncûVzXVzXhsgqûTdgYÈ
_h û\bTsgqûkzbhûbTû`z_] û\Tût_]a]û_cbÈ
_eYgbcûde]^m`]âû3TûzbmzûdeYdTeTg]û
kzb]û\T\V]lT^ûbYûV]VlTsgqft ûgc[ûkYûzû
XTxûac[`]VzfgqûTdgY_TaûÂb]\q_]jûkzbÃû
aTbzdh`sVTg]ûkzbcVcsûdc`zg]_csâû'zXÈ
gT_û\Tûde]bTXb]a]ûV]Vzf_Ta]ûdecûb]\q_zû

kzb]ûde]jcVTbzûgzûfTazû`z_]ûzû\TûgzxsûfTÈ dcûeTXzcû^ûgY`YUTlYbbs ûgcûV]n]^ûmTbf û
acsûVTegzfgs ûncû^ûVûzbm]jûTdgYlb]jû ncûkYûV]tV]gqftûdzXecU_Tâû
û\T_`TXTjâ
3T^lTfgzmYûfg]_Tsgqftû\ûdzXecU_csû
Tbg]Uzcg]_zVû·ûU`]\q_cû½Āáâû-Tûb]a]û
^XhgqûWceacbT`qbzûdeYdTeTg]û·ûXcûĀĉáâû
8eYgxûazfkYûdcfzXTsgqûdecg]We]U_cVzû
`z_]û·û÷áâû
2cVTûdzXYûdecûdzXecU_]û`z_Tefq_]jû
5Yem]^û\Tfghdb]_ûWc`cV]û)Ye[TVbc{û
deYdTeTgzVâûKbm]a]ûf`cVTa]û·ûiT`qm]VÈ f`h[U]û9_eT{b]û\û`z_Tefq_]jû\TfcUzVû
_hâûÂ5'Ãûdckz_TV]`]fqûhûY_fdYegzV ût_zû KbbTû)YalYb_cûWcgcVTûbT\VTg]ûge]ûdeYÈ
`z_]ûdzXecU`tsgqûbT^lTfgzmYèû-îtfhÈ dTeTg] ût_zûbTfdeTVXzûgT_]a]ûbYûxûaYÈ
VT`cft ûncûbYûbT^XYmYVmz ûUcûbYaTxûaTÈ \]a ûTaz\cb ûY_fgeT_gûVT`YezTb]âûKûVcb]û
gYezT`qbcWcû\]f_hûiT`qmhVTg] ûbTde]È T_g]Vbcû decXTsgqftû hû Vzgl]\btb]jû
_`TX ûTfdze]bâû4XbT_ûzûbYûbT^Xcec[lz ûUcû ûTdgY_Tjâ
Vcb]ûdecXTsgqftûbTXgcûa`tVcûzûbTûb]jû
-TûdzVec_hû)Ye[`z_f`h[UTûV]XT`Tûø»û
UTWTgcûbYû\TecU]mâû8c[ûfYeYXûdeYdTeTÈ ec\dcetX[Ybqûdecû\TUcecbhûVû9_eT{bzû
gzV ûncûbT^lTfgzmYûdzXecU`tsgqft û·û iT`qf]iz_cVTb]jûdeYdTeTgzVâû5YeYVT[È
`z_]ûfYeYXbqc{ûkzbcVc{û_TgYWcez{âû-T\V]È bcûzadcegbcWcûV]ecUb]kgVTâû9_eT{bfq_zû
lT^ûgz ûncûbT^dcdh`tebzmzûfYeYXû`z_TezVû `z_]ûdeT_g]lbcûbYûdzXecU`tsgq ûcf_z`qÈ
zûjVce]jâû*_fdYeg]ûfgVYeX[hsgqûncû _]ûVcb]û\T\V]lT^ûbT`Y[TgqûXcûb]\q_c{û
Uz`qmYûeY_`Tahsgqftûgzûl]ûgzûdeYdTeTg]û kzbcVc{û_TgYWcez{â

КОМУ ФАЛЬШИВКУ?

*_fdYeg]û)Ye[`z_f`h[U]û\TbYdc_cxÈ
bzûg]a ûncûkqcWcûec_hûVûcXbcahû\ûcU`TfÈ
b]jûkYbgezVûV]tV]`]ûiT`qf]iz_TgûdeYÈ
dTeTghûX`tû\b][YbbtûTegYezT`qbcWcûg]fÈ
_hâû<Yûac[YûfgTbcV]g]ûfYe^c\bhû\TWec\hû
X`tû[]ggtûjVce]jâû
&cecg]ftû\ûiT`qf]iz_TgcaûbY`YW_câû
5ecXT[û_cbgeTiT_gb]jû`z_zVû·ûbT^de]È
Uhg_cVzm]^û_e]azbT`qb]^ûUz\bYfûhûVfqcÈ
ahûfVzgzâû9_eT{bT ût_ûfVzXl]gqûdeT_g]_T û
bYûV]btgc_âûE_ncûhûĀĉĉ×ûeckzûiTjzVkzû)YeÈ
[TVbc{ûf`h[U]û9_eT{b]û\û`z_Tefq_]jû\TÈ
fcUzVûV]`hl]`]ûU`]\q_cûĀþĉûg]ftlûhdT_cÈ
Vc_ûiT`qm]V]jû`z_zV ûgcûhûĀĉÛÛÈahû·ûh[Yû
dcbTXûþ »ûaz`q^cbTâû)Tbzû\Tûa]bh`]^ûez_û
bYûec\Wc`cmhsgqâû1]mYûc\VhlhsgqûdYeYÈ
`z_ûdeYdTeTgzV ût_zûbT^lTfgzmYûdzXecU`tÈ
sgqûfhdeTfg]b ûge]jcdc` ûaY\]a ûVzTWeT û
`zbY_f ûbcÈmdT ûbzfgTg]bâû
E_ûfgVYeX[hxûcX]bû\ûhlTfb]_zVûiTeaTÈ
_c`cWzlbcWcûVzgl]\btbcWcûe]b_h ûbTûlTfgÈ
_hûVY`]_]jûTdgYlb]jûaYeY[ûde]dTXTxû
aT^[Yûdc`cV]bTûdecXT[zVûbY`YWT`qb]jû
aYX]_TaYbgzVâû:T`qf]iz_cVTbz û_cbgeTÈ
iT_gbzûgTûbY`zkYb\cVTbzû`z_]ûeYT`z\hsgqû
zûfgc`]lbz û^ûeYWzcbT`qbzûTdgY_]âû-T\V]È
lT^û{jûfdc_hmTxûb][lTûkzbT ûbz[ûde]û
cdgcVz^û\T_hdzV`zû`z_zV û\TVY\Yb]jû`YÈ
WT`qb]aûm`tjcaâ
5cgYedz`]^û VzXû iT`qm]V]jû `z_zV û
t_ncûVzb û\Vzfbc û\T`]m]Vftû[]V]^ ûaTxû
bTXgcûaT`cûmTbfzVûde]gtWg]ûXcûVzXdcVzÈ
XT`qbcfgzû bYfha`zbbcWcû decXTVkt û
X]fge]UîsgceTûl]ûV]ecUb]_Tâû
8zm]gqûgY ûncûbYVXcV\zûhû`]fgcdTXzû
VzXUhXYgqftû\TfzXTbbtû'44- ûbTût_cahû
ec\W`tXTg]ahgqftûdecU`Ya]ûeY_`Ta]û
aYX]lb]jûdeYdTeTgzVûgTû{jûdzXecUc_ ûTû\Tû
^cWcûdzXfha_Ta]ûUhXYûhjVT`YbcûcUaYÈ
[Ybbt ûV]acW]ûgTûeY_caYbXTkz{ûncXcûkzx{û
decU`Ya]âû 2c[`]Vc û kzû ezmYbbtû
VzXzUîsgqûhûiTeaTkYVg]lb]jûdeTkzVb]È
_zVûUT[Tbbtû\TecU`tg]ûfcUzûbTXde]Uhg_]û
\TûeTjhbc_û\XcecVîtûWecaTXtbâ

ЯК РЕГУЛЮЮТЬ ЦІНИ НА ЛІКИ У СВІТІ

К

ожна країна вирішує питання
ціноутворення на ліки на
власний розсуд. Окрім ринкового регулювання, ціни регулює також і держава. У більшості
країн держава регулює ціни на
препарати, вартість яких відшкодовується за рахунок бюджетних
коштів або медичної страховки.
Найпоширеніший механізм стримування цін – державний орган
встановлює максимальну ціну на
ліки. При цьому враховується вартість аналогічних ліків, у тому числі
в інших країнах. Таке регулювання,
як правило, поширюється на ре-

цептурні ліки. Ціноутворення безрецептурних препаратів, вартість
яких не відшкодовується, зазвичай
не підлягає держрегулюванню.
У більшості країн держава регулює
ціни на ліки у тому чи іншому вигляді. Це, зокрема, встановлення
максимального рівня ціни на препарати, запровадження граничного рівня торговельних надбавок,
обмеження ціни на новий препарат, внесення лікарських препаратів до переліку, за яким вони відпускаються безкоштовно або зі
значними знижками, тощо.
У таких країнах, як Китай, Індія або

Бельгія, держава жорстко контролює ціни на ліки. А от у США, Німеччині або Великій Британії переважають ринкові механізми –
попит і пропозиція на ліки. У Канаді встановлення ціни на препарати, а також відшкодування витрат
на лікарські засоби відбувається
шляхом укладення угод між департаментами охорони здоров’я
та виробниками фармацевтичної
галузі. У Німеччині, Іспанії, Швеції
та Норвегії використовується механізм непрямого регулювання цін
на ліки, так зване еталонне ціноутворення. Це означає, що у разі,

якщо максимально встановлена
ціна на препарат перевищує
еталонну, то пацієнт доплачує
різницю.
У багатих арабських державах, наприклад Саудівській Аравії, усі ліки
для громадян безкоштовні. Але лікуватися можна лише препаратами, які дозволив правитель держави – емір. Якщо ж хтось потребує іншого препарату, що не входить до списку дозволених, потрібні підписи трьох лікарів. Якщо
вони підтвердять, що ліки життєво
необхідні, то їх придбають за рахунок держави.

.10

регіони

РІВНЕНЩИНА | CВЯТКУВАННЯ

ЛІСІВНИКІВ ВІТАЛИ
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ
Представників лісової галузі з нагоди Дня працівника
лісу привітав голова ФПО Микола
Шершун.
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_ûzbiceahxûdeYfÈ
f`h[UTû:YXYeTÈ
kz{û decifdz`c_û
6zVbYbfq_c{û cUÈ
` T f g z û 2 ] _ c ` Tû
>Yemhb ût_ûWc`cVTû:54û^û
clz`qb]_ûcU`Tfbc{ûceWTbzÈ
\Tkz{û8cVTe]fgVTû`zfzVb]È
_zVû9_eT{b] ûbTWc`cf]VûbTû
V]\bTlT`qbz^ûec`zû`zfcVc{û
WT`h\zûhûdc`zdmYbbzûY_cÈ
`cWzlbc{ûf]ghTkz{ûVûeYWzcÈ
bzâû%ûgT_c[ûV]f`cV]VûdYeYÈ
_cbTbbt û ncû bT^_eTnYû
decûhfdzmbhûecUcghûfVzXÈ
l]gqû\Uz`qmYbbtû`zf]fgcfÈ
gzûcU`Tfgz ûTX[YûWc`cVbYûVû
ecUcgzû`zfzVb]_zVû·ûkYû\UYÈ
eYWg]ûzûde]abc[]g]û\Y`Ybzû
bTfTX[YbbtûezXbcWcû_eTsâ
<qcWcezlû`zfcVTûWT`h\qû
cU`TfgzûdzXgVYeX]`TûfgTÈ
Uz`qbhûgYbXYbkzsûec\V]È
g_hûgTû\ecU]`TûVzXlhgb]^û
VbYfc_ûVûY_cbcaz_hû_eTsâû
-c_eYaT û\bTlbcû\ecf`]û
cUftW]ûV]ecUb]kgVT ûTûgTÈ
_c[û eYT`z\Tkz{û V`Tfbc{û
decXh_kz{â
-û bTWcX]û fVtgTû deciÈ
fdz`_cVzûT_g]Vzfg]û·û`zfzVÈ
b]_]û6zVbYbn]b]ûcge]aTÈ
`]ûbTWcecX]ûVzXû:54âû-Tû
fha`zbbhûdeTks ûV]fc_]^û
deciYfzcbT`z\a ûVTWca]^û
cfcU]fg]^ûVbYfc_ûhûec\V]È
gc_û`zfcVcWcûWcfdcXTefgVTû
eYWzcbh û T_g]Vbhû Xzt`qÈ
bzfgqûhûV]ezmYbbzûfckzTÈ
`qbcÈY_cbcazlb]jûd]gTbqû
gTû\ûbTWcX]ûdeciYfz^bcWcû
fVtgTû5clYfbcsûWeTacgcsû
gTûWecmcVcsûV]bTWcecXcsû
bTWcecX[YbcûWc`cVbcWcûzbÈ
[YbYeTû)5ûÂ6c_]gbzVfq_Yû
`zfcVYûWcfdcXTefgVcÃû%bTÈ
gc`ztû%UeTalh_T ûY_cbcÈ
azfgT ûf_TeUb]_Tûdeci_cÈ dheh ûaT^fgYeTû`zfh ûWc`cÈ
ahû)5ûÂ0`YVTbfq_Yû`zfcVYû VhûkYjcVcWcûdecifdz`_cVcÈ
WcfdcXTefgVcÃû4`qWhû7gYÈ Wcû_cazgYghû2]Xfq_cWcû`zfÈ

_cazgYghû2TnTbfq_cWcû`zfÈ
b]kgVTû&cWXTbTû2]ecbsÈ
_T ûUhjWT`gYeTûb][bqcWcû
f_`TXh û\Tfghdb]_TûWc`cV]û
decifdz`_cVcWcû_cazgYghû
0cfgcdz`qfq_cWcûXYe[`zfÈ
Wcfdhû1sXa]`hû<sjâû
-Tû\bTlb]^ûcfcU]fg]^û
VbYfc_ûhûfgTbcV`Ybbtû^ûec\È
V]gc_ûdecifdz`_cVcWcûehjhû
gTû`zfcVc{ûWT`h\z ûUTWTgcÈ
ezlbhû T_g]Vbhû ecUcghû Vû
decifdz`_cV]jûceWTbTjûWcÈ
`cVTû6zVbYbfq_c{ûcU`Tfbc{û
ceWTbz\Tkz{û 5ecifdz`_]û
deTkzVb]_zVû`zfcVcWcûWcfÈ
dcXTefgVTû9_eT{b]û4`Y_È
fTbXeû7zX`Ykq_]^ûbTWcecÈ
b]kgVTû'c`cX]a]eTû)TmÈ X[Yb]^ûbTWehXb]aû\bT_caû
_Y`t ûaT^fgeTû`zfh ûWc`cVhû :59ûÂ-Tf`h[Yb]^ûdeTkzVÈ
kYjcVcWcûdecifdz`_cVcWcû b]_ûdecifdz`c_û9_eT{b]Ãâ

РОБОЧИЙ ВІЗИТ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ТРИВАЄ
Федерація профспілок Рівненської області проводить активну роботу щодо
соціального діалогу в районах.

Я

лювання соціальноекономічних і трудових відносин на підприємствах, в
організаціях та установах районів. Адже колдоговір є документом, за допомогою
якого вирішуються питання
оплати й охорони праці, надання відпусток тощо.
Під час робочої поїздки проводилися зустрічі з керівниками району та підприємств,
профактивістами. Так, у Зарічному відбувся круглий стіл
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МОЛОДІЖНА
ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА
Об’єднання профспілок Львівщини
в квітні цього року уклало Угоду про
співпрацю з регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінустанови «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву». Нещодавно сторони зустрілися
за круглим столом, щоб обговорити
проблемні моменти.
Ольга ЛОБАРЧУК

Двох працівників краю відзначено на державному рівні. Зокрема, за значний особистий внесок у розвиток лісогосподарського виробництва, захист і збереження державного лісового фонду робітниця Соснівського лісництва ДП «Соснівське лісове господарство» Леся Боровець нагороджена
медаллю «За працю і звитягу», а директору ДП «Сарненське
лісове господарство» Сергію Белелі присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України». Відповідний Указ підписав Президент України.

к повідомляє пресслужба Федерації
профспілок Рівненської області, першими районами, які відвідали
представники ФПО, стали Зарічненський та Дубровицький. Сюди прибула робоча
група на чолі із заступниками
голови ФПО Марією Рожко
та Миколою Сіруком.
Метою подібних заходів є надання практичної допомоги з
питань колдоговірного регу-
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на тему «Соціальний діалог
– влада, профспілки, роботодавці» за участю представників органів влади, профспілкових структур та об’єднання
роботодавців району. Члени

комісії побували на різних
об’єктах районів, обмінялися
досвідом, надали практичну
та методичну допомогу, відповіли на запитання, що виникали в ході роботи.

Угодою передбачені проведення спеціальних консультацій для вироблення узгодженої позиції обох
сторін щодо проблем, які виникають, а також підготовка пропозицій владі та роботодавцям. Постає чимало питань, коли йдеться про резервування земельних площ, пільгове виділення ділянок для молодіжного житлового будівництва, відпрацювання
механізму виділення ділянок. Уже цьогоріч укладено 36 договорів з молодими сім’ями, які, перебуваючи на черзі для поліпшення житлових умов, мають
бажання і право скористатися пільгами в будівництві
та отриманні житла.
За круглим столом вели розмову заступник директора Львівського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву І. Пеленичка, заступник голови Об’єднання
профспілок Львівщини М. Будзан, працівники правового відділу профспілок.
Із конкретними питаннями та пропозиціями прийшла на зустріч голова облпрофорганізації працівників автомобільного і сільгоспмашинобудування
Оксана Захваткіна. Вона запропонувала провести зустріч із профактивом безпосередньо на підприємстві
– Стрийському ТЗОВ «Леоні», де працює багато молодих людей, для яких житлове питання є актуальним.
На думку правового інспектора праці ОПЛ Віри Комарницької, яка працює із спілчанами в рамках угоди з Фондом молодіжного житлового будівництва і
представляє позицію профспілок, найбільшими проблемами є обсяги та механізм фінансування державних програм молодіжного житлобудування та збільшення фінансування на 2014 рік.
Позитивним зрушенням в цій сфері, як показує практика, є розпорядження Кабміну про те, що з липня
2010 року Фонд діє як структурний підрозділ Мінремонтбуду.
Існує й камінь спотикання: в схемі кредитування позичальника за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів відповідальним перед банком за ту
частину коштів, яку оплачує банкові держава, є фізична особа…
Профспілки підготували листа до Кабміну щодо
збільшення фінансування на 2014 рік та мають намір
спільно з Фондом звернутись до вищих органів державної влади з пропозицією змінити механізм фінансування для захисту людини в кризових обставинах перед банками.
Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву і його Львівське регіональне відділення
надають пільгові довготермінові молодіжні кредити,
в тому числі за рахунок власних статутних коштів,
кредити науково-педагогічним та педагогічним працівникам, забезпечують часткову компенсацію відсоткової ставки банку за угодами, укладеними до
2009 року, а також державну підтримку в розмірі
30% від нормативної вартості житла за програмою
«Доступне житло», відшкодовують 13% ставки банку
для здешевлення вартості кредиту за програмою
іпотечного кредитування.

За програмою пільгового
кредитування у Львівському
регіональному управлінні Фонду станом на липень цього року
зареєстровано 1085 кандидатів у
позичальники.
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на часі

Морське
судноплавство:
ратифікація
Конвенції МОП
В Одеській обласній державній адміністрації
відбулося розширене засідання членів Громадської ради, представників Одеської обласної
державної адміністрації, Міністерства інфраструктури України, Федерації роботодавців
транспорту України, Федерації профспілок України, Профспілки робітників морського транспорту України, посередників із працевлаштування за кордоном (крюїнгових агентств), морських
навчальних закладів і юридичних служб із
морського права. Розглядалися питання імплементації Україною вимог Манільських
поправок–2010 до Конвенції з підготовки та
дипломування моряків і несення вахти, набуття чинності 20 серпня 2013 року Конвенцією Міжнародної організації праці «Про працю
в морському судноплавстві» 2006 року (далі –
Конвенція).

М

Tbz`qfq_zûdcdeTV_] û `]mYûXYe[TV] ût_zûdeYXfgTV`tÈ
t_zû Uh`cû de]^btgcû sgqûi`cgûÞgcUgcûXYe[TV]ûdeTdcÈ
ĀĉÛĉûec_hûbTû_cbiYÈ eTß ûTû^ûXYe[TV] ût_zûxûdcfgTlT`qÈ
eYbkz{ûVû2Tbz`z û·ûiT_È b]_Ta]ûecUclc{ûf]`] ûgT_zût_û:zÈ
g]lbcûbcVTûeYXT_kztû `zddzb] û6cfzt û&c`WTezt û;ceVTÈ
0cbVYbkz{û\ûdzXWcgcV_]ûgTûX]È gztâû0cbVYbkztûlzg_cûeYWh`sxû
d`cahVTbbtûacet_zVâû=]aT`cû deTVTûgTûcUcVît\_]ûacet_zVûzûfhXÈ
d]gTbqûUh`cûdcVbzfgsûdYeYd]fTÈ bcV`Tfb]_zV ûz û\Vzfbcû[ ûVd`]È
bcûgTûdYeYW`tbhgcâû-azb]ûgceÈ VTxû bTû ecUcghû dcfYeYXb]_zVû
_bh`]ftûbYûgz`q_]ûfgTbXTegzVû ncXcûbT^ahâ
dzXWcgcV_]û^ûX]d`cahVTbbtûacÈ
Â4fbcVbcsûde]l]bcsûVzXacÈ
et_zV ûTû^ûcicea`YbbtûVzXdcVzXÈ V]ûVzXûeTg]iz_Tkz{û0cbVYbkz{û
b]jûXc_haYbgzVâ
Uh`cûgY ûncûXc_haYbgû\TUcecbtxû
ÂEûac[hûf_T\Tg] ûncûbTmTû UeTg]ûWecmzû\ûacet_zVû\TûdcfYÈ
bTh_cVcÈaYgcX]lbTû_cazfztûfVcÈ eYXb]kgVcûVûdeTkYV`TmghVTbÈ
xlTfbcûdecVY`TûVzXdcVzXbzûecUcÈ bzÃ û·û\T\bTl]Vû_TbX]XTgûse]È
g]ûgTû\TgVYeX]`TûbcVzûfgTbXTeg]û X]lb]jûbTh_ ûXckYbgû_TiYXe]û
X`tûdzXWcgcV_]ûiTjzVkzVûz\ûV]È acefq_cWcûzûa]gbcWcûdeTVTû3TÈ
ncsûcfVzgcsÃ û·ûbTWc`cf]VûhûfVcÈ kzcbT`qbcWcûhbzVYef]gYghûÂ4XYÈ
xahûV]fghdzûeY_gceû4XYfq_c{ûbTÈ fq_Tûse]X]lbTûT_TXYaztÃûDez^û
kzcbT`qbc{ûacefq_c{ûT_TXYaz{ û 7YeWxxVâ
Xc_gceûgYjbzlb]jûbTh_ ûdeciYÈ
Â3TmTûdecifdz`_TûVzXûdclTgÈ
fce ûdclYfb]^ûl`YbûKbfg]ghghû _hûUeT`TûhlTfgqûhûec\ecU`Ybbzû
acefq_c{ûbTh_] ûgYjbz_]ûzûgYjbcÈ 0cbVYbkz{ûgTûdzXge]ahxû{{ûVzXûdcÈ
`cWz{û'Y`]_c{û&e]gTbz{ ûl`YbûV]È lTg_hûzûXcû_zbktÃ û·û\T\bTl]Vûhû
_cb_cahû2z[bTecXbc{ûTfckzTkz{û fVcxahûV]fghdzûWc`cVTû5ecifdz`È
acefq_]jûhbzVYef]gYgzVû2]jT^È _]ûecUzgb]_zVûacefq_cWcûgeTbÈ
`cû2zsfcVâû'zbû\TdYVb]V ûncûdzXÈ fdceghû9_eT{b] ûl`Ybû0cazgYghû
WcgcV_Tûh_eT{bfq_]jûacet_zVû fdeTVYX`]Vc{ûdeT_g]_]û2z[bTÈ
XcfzûVzXdcVzXTxûV]fc_cahûezVbsû ecXbc{ûiYXYeTkz{ûgeTbfdcegb]È
zûh_eT{bfq_]jûacet_zVûbYûac[bTû _zV ûl`YbûV]_cb_cahû2z[bTecXÈ
bT\VTg]û XYmYVcsû ecUclcsû bc{û_cbiYXYeTkz{ûdecifdz`c_û
ûf]`csâ
deTkzVb]_zVûVcXbcWcûgeTbfdceghû
5eYXfgTVb]_û2zbzbieTfgeh_È 2]jT^`cû0]eYxVâ
ghe]û9_eT{b] û_TdzgTbûXT`Y_cWcû
0ezaûgcWc ûfgTbXTeg]ûgTûV]È
d`TVTbbt û \Tfghdb]_û Wc`cV]û acW]û0cbVYbkz{·Āĉĉøûdcm]esÈ
)Ye[TVbc{ûzbfdY_kz{û9_eT{b]û\û sgqftûzûbTûacefq_zûdceg]û9_eT{È
UY\dY_]ûbTûacefq_cahûgTûezl_cÈ b] û_hX]û\TjcXtgqûfhXbTûzbc\YaÈ
VcahûgeTbfdcegzû2]È
b]jûfhXbcV`Tfb]_zVâ
_c`Tû7YVzezbûbTWc`cÈ
ÂEû jclhû bTWTXTg] û
ncûh_eT{bfq_zûacet_]û
f]V ûncûbTmTû_eT{bTû
bYûxûThgfT^XYecaûhûd]È
gT_zû fTazû WecaTXtb]û
gTbbtjûzad`YaYbgTkz{û
9_eT{b]û^ûgT_c[û\Tj]È
2Tbz`qfq_]jûdcdeTÈ
nYbzû0cbfg]ghkzxs ût_û
ПАРОПЛАВІВ
Vc_ûzûVûkqcahûd]gTbbzû
zûzbmzûbTmzûfdzVWecaTÈ
ПОСТУПОВО
ЗАS
a]ûehjTxacftûVûdYeYÈ
Xtb]âû=cah û_c`]ûmTjÈ
МІНЮЮТЬ
УКS
XcVcahûYmY`cbzâ
gTezûfgh_Tsgqû_Tf_TÈ
?cûfgcfhxgqftû0cbÈ РАЇНСЬКІ ЕКІПАS a] ûV]aTWTsl]û_eTn]jû
VYbkz{û245ûÂ5ecûdeTÈ
hacVûdeTkzûgTûWzXbc{û
ЖІ НА ПРЕДS
ksûVûacefq_cahûfhXÈ
\Ted`Tg] û_c`]û`z_Tezû
СТАВНИКІВ
bcd`TVfgVzÃûĀĉĉøûec_h û
gTûVl]gY`zûdecVcXtgqû
ЄВРОСОЮЗУ
gcû{{ûhlTfb]_Ta]ûxûbYû
T_kz{ûdecgYfghûdYeYXû

150

'YejcVbcsû6TXcsûzû0TUzbYgcaû
2zbzfgezV û{jbzûV]acW]û\TXcVc`qÈ
btsgq ûbY\VT[Tsl]ûbTûf_ecaÈ
b]^ûUsX[Ygâû3TmTûdecifdz`_Tû
V]geTg]`Tûlcg]e]ûec_]ûbTûVacVÈ
`tbbtûzûdYeYjcX]gqûXcûUz`qmûezÈ
mhl]jûXz^Ã û·ûf_T\TVû2]jT^`cû
0zeYxVâ
0caYbghsl]ûd]gTbbt ût_Yû
ec\W`tXT`cft û\Tfghdb]_û(c`cV]û
:YXYeTkz{ûdecifdz`c_û9_eT{b]û
7YeWz^û9_eT{bYkq ûhûfVcsûlYeWh û
f_T\TVûÂ5ecifdz`_Tûkz`YfdetÈ
acVTbcû \T`hl]`Tû Y_fdYegzVû
245 û2z[bTecXbhûiYXYeTkzsû
deTkzVb]_zVûgeTbfdceghûz ûncû
bTX\V]lT^bcûVT[`]Vc ûdecVY`Tû
b]\_hû_cbiYeYbkz^ ûfYazbTezV û
_ehW`]jûfgc`zVûgcncâûE_ûbYûX]VÈ
bc ûcdzeûUhVûbYûgz`q_]û\ûUc_hûgT_û
\VTbc{ûÂacefq_c{ûWecaTXfq_cfÈ
gzÃ ûTû^ûTdTeTghûazbzfgYefgVûzûVzÈ
XcafgVâû5e]lcahûbTVzgqûg]jûazÈ
bzfgYefgV ût_zûdeT_g]lbcûbYûaTÈ
sgqûfgcfhb_hûXcûWT`h\zâû8TûbT^È
VT[`]VzmYûgY ûncûbTaûVXT`cftû
\T`hl]g]ûXcûV]ezmYbbtûh_eT{bÈ
fq_]jûdecU`YaûY_fdYegTû\û2z[È
bTecXbc{ûceWTbz\Tkz{ûdeTkzû·ûX]È

cfVzg] û2zbzbieTfgeh_ghe]ûgTû
2zbizbzâ
-T_cbcdecY_gûWcgcV]^ ûgc[û
gYdYeûVT[`]Vc ûTU]ûbzjgcûbYûXTVû
Â\TXbz^ûjzXÃ ûTU]ûbYûV]b]_`cû
[cXb]jûbYWTg]Vb]jûcUfgTV]bÃâ
)ehWcWcû_Vzgbtûkâûeâû:YXYeTÈ
kztûecUcgcXTVkzVûgeTbfdceghûgTû
5ecifdz`_TûdeTkzVb]_zVûaceÈ
fq_cWcûgeTbfdceghû9_eT{b]ûdzXÈ
d]fT`]û2YaceTbXhaûdecûdTegÈ
bYefgVcûgTûfdzVecUzgb]kgVc ûVzXÈ
dcVzXbcûXcût_cWcûfgVceYbcûXVcÈ
fgcecbbsûfckzT`qbcÈY_cbcazlbhû
6TXhûVûWT`h\zûacefq_cWcûgeTbÈ
fdcegh ûdYeYXût_csûfgctg]aYû\TÈ
VXTbbtûV[]ggtûhfzjûbYcUjzXb]jû
\TjcXzVûX`tûzad`YaYbgTkz{û0cbÈ
VYbkz{â
ûÂ'zgl]\btbcahûecUcgcXTVkYÈ
VzûV_eT^ûVT[`]VcûdeTksVTg]ûbTû
ezVbzûfVzgcV]jûfgTbXTegzVûzû\Tû
xX]b]a]ûdeTV]`Ta]âû-ûcW`tXhû
bTûfVzgcV]^ûUT`TbfûecUclc{ûf]`] û
:YXYeTkztûecUcgcXTVkzVûgeTbÈ
fdceghû9_eT{b]ûVdYVbYbT ûncûeTÈ
g]iz_Tkztû0cbVYbkz{ûhbYac[`]È
V]gqûf]ghTkzs û_c`]ûbYXcUecfcÈ
Vzfbzûzbc\YabzûecUcgcXTVkzûcUaTÈ

Ратифікація Конвенції – процес трудомісткий і потребує наполегливої роботи: узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами. Проте ця надзвичайно важлива робота і витрачений час повернуться забезпеченням моряків правами та соціальними гарантіями, на які вони
заслуговують. Тим більше, якщо виявляться задоволеними наймані працівники, то й
роботодавець розвиватиметься.
eY_gceTûXYdTegTaYbghû0`YcdTÈ
gehû)haUztÈ(Ybez ût_Tûge]lzûde]È
{[X[T`Tû Vû 9_eT{bhû \û d]gTbqû
0cbûVYbkz{âû9ûlYeVbzûĀĉÛþûec_hû
VcbTûdzXge]aT`TûbTmzûdc\]kz{ ûzû
dzf`tû\TVYemYbbtûcfgTbbqcWcûfYÈ
azbTehûdTbzû)haUztÈ(Ybezû\ecU]È
`TûXVTûV]fbcV_]û9_eT{bTû\Tdz\È
b]`Tftû\ûeTg]iz_Tkzxsûzû9_eT{bTû
aTxûbT\XcWTbtg]¹û2]û\ecU]`]û
VfYûac[`]VY ûTU]û{{ûdclh`]ûVfzû
_YezVb]_]ûXYe[TVbc{ûV`TX]â
7`zXûVzXXTg]ûbT`Y[bYû^ûazbzÈ
fgehûfckzT`qbc{ûdc`zg]_]û3TgTÈ
`z{û0cec`YVfq_z^ ût_TûXcehl]`Tû
ec\ecU]g]û\T_cbcdecY_gûdecûeTÈ
g]iz_Tkzsû0cbVYbkz{âû(cgcV]^û
Xc_haYbgûUh`cûbTXzf`TbcûdeciÈ
fdz`_Taû zû ecUcgcXTVktaû X`tû
h\WcX[Ybbt ûVzXgT_û·ûhfdzmbcû
de]^btgcâû3]bzû\T_cbcdecY_gû
dYeYUhVTxûhûazbzfgYefgVTjûY_cÈ
bcaz_] û cjcecb]û \XcecVîtû gTû

bssgqûbTm]jûfdzVWecaTXtbâû3Yû
_T[hl]ûdecûgY ûncûVûeY\h`qgTgzû
UY\Xzt`qbcfgzû9_eT{b]ûiceahÈ
xgqftû{{ûbYWTg]Vb]^ûzazX[ûbTû
az[bTecXbz^ûTeYbzÃ û·ûdzXfhahÈ
VT`Tû\Tfghdb]_ûWYbYeT`qbcWcû
X]eY_gceTû:YXYeTkz{ûecUcgcXTVÈ
kzVûgeTbfdceghû9_eT{b]û\ûdeTVcÈ
V]jûd]gTbqû8YgtbTû8]gTeYb_câ
7qcWcXbzûXYt_zû_cadTbz{ûV[Yû
\zg_bh`]ftû\ûdecU`YaTa]âû8T_ û
dTbTafq_TûTXazbzfgeTkztûdeTdcÈ
eTûVXT`TftûXcûfdecUûÂbY\ec\hazÈ
`]aûl]bcaÃûgeT_ghVTg]ûbcea]ûzû
dc`c[Ybbtû0cbVYbkz{ûgTûVzXacÈ
V]g]ûh_eT{bfq_]aûfhXbcV]aû_hÈ
jTetaûhûdecXcV[Ybbzû`zkYb\z{ û
dc\UTV]g]û{jûac[`]VcfgzûdeTksÈ
VTg]ûbTûfhXbTjûdzXûdTbTafq_]aû
deTdcecaâ
Â5cXzUbTûaTbzdh`tkztû0cbÈ
VYbkzxsûhûV`Tfb]jûzbgYeYfTjûdcÈ
tfbsxgqftûV]fc_]aûezVbYaû_cbÈ

_heYbkz{ûbTûe]b_hûdeTkzâû3Tmzû
_c`YW]û\ûdecifdz`_]û#āýÉÍāôû
\VYebh`]ftûXcû2z[bTecXbc{ûiYÈ
XYeTkz{ûdeTkzVb]_zVûgeTbfdceghû
zûXcûTXazbzfgeTkz{ûdeTdceTû5TbTÈ
a]û\ûV]acWcsûbYWT^bcûde]d]b]È
g]ûV]_ce]fgTbbtû0cbVYbkz{ûX`tû
V]gzfbYbbtûdeYXfgTVb]_zVûcXÈ
b]jû_eT{bûzûbTXTbbtûdYeYVTWûzbÈ
m]aâû2]ûV]f`cV]`]ûWcgcVbzfgqû
dzXge]aTg]ûW`cUT`qbhûfc`zXTeÈ
bhûT_kzsûdecgYfghûVûeT\z ût_ncû
X]f_e]azbTkztûbYûde]d]b]gqÈ
ftÃ û·û\T\bTl]VûdYem]^û\TfghdÈ
b]_ûWc`cV]û5ecifdz`_]ûecUzgb]È
_zVûacefq_cWcûgeTbfdceghû9_eTÈ
{b] ûl`Ybû_cazgYghûfdeTVYX`]Vc{û
deT_g]_]û2z[bTecXbc{ûiYXYeTÈ
kz{ûgeTbfdcegb]_zV ûl`Ybû_cazfz{û
\û`zkYb\hVTbbtûdcfYeYXb]kgVTûhû
deTkYV`TmghVTbbzû\Tû_ceXcbcaû
de]û)Ye[TVbz^ûf`h[Uzû\T^btgcfÈ
gzû9_eT{b]û4`YWû(e]Wces_â
3YWTg]VbzûbTf`zX_]ûgcWc ûncû
9_eT{bTûbYûde]xXbT`TftûXcû0cbÈ
VYbkz{ ûUTl]acûV[YûfqcWcXbzâû
8T_ ûde]azeca û_cadTbztû³ñÕÈ
Æ#ñ§ûÆāÍý³ûÆÉÜÑ#ûÕ#¾³Ñ³Õý û
t_Tûec\f]`Txû\TtV_]ûbYûgz`q_]ûVû
h_eT{bfq_zû _cadTbz{û û Tû ^û Xcû
5c`qnz û;ceVTgz{ û1TgVz{ûgcnc û
\T\bTlTxûÂ9_eT{bkzVûbYûdecdcÈ
bhVTg]Ãâû0cadTbztûÕý³ñÚñÉ³Õýû
ĆÜñāôûÞÛ»ĉûdTecd`TVzVßûdcl]bTxû
dcfghdcVcû\azbsVTg]ûh_eT{bÈ
fq_zûY_zdT[zûbTûdeYXfgTVb]_zVû
_eT{bÈl`YbzVûIVecfcs\hâ
8c[û\ec\haz`c ûncû0cbVYbÈ
kzsûdcgezUbcûeTg]iz_hVTg]ûbYÈ
WT^bc ûzûVfzûcfbcVbzû_ec_]ûVûkqcÈ
ahûbTdetazû\ecU`YbcûXTVbcâû-TÈ
`]m]`TftûfdeTVTû\TûdeckYXheÈ
b]aûdeckYfca ût_]^ûgT_ûXcVWcû
ge]VTxûVûbTmz^ûXYe[TVzâ
-TûeY\h`qgTgTa]ûcUWcVceYbbtû
h_eT^ûVT[`]V]jûzûT_ghT`qb]jû
d]gTbqûde]^btgcû\VYebYbbtû(ecÈ
aTXfq_c{ûeTX]ûXcû5eY\]XYbgTû
9_eT{b]û'z_gceTûEbh_cV]lT û
5eYaîxeÈazbzfgeTû2]_c`]û%\TÈ
ecVTûgTûWc`cV]û3TkzcbT`qbc{û
ge]fgcecbbqc{û fckzT`qbcÈ
Y_cbcazlbc{ûeTX] û(c`cV]û:59û
Deztû0h`]_Tâ
9û\VYebYbbtjû^XYgqftûdecûV]È
_cbTbbtû9_eT{bcsûfVc{jû\cUcVîtÈ
\TbqûncXcûh\WcX[Ybbtû\T_cbcÈ
XTVfgVTû \û V]acWTa]û 2Tbz`qÈ
fq_]jûdcdeTVc_ûzûeTg]iz_Tkzsû
bTmcsû_eT{bcsû0cbVYbkz{û245û
Â5ecûdeTksûVûacefq_cahûfhXbcÈ
d`TVfgVzÃûĀĉĉøûec_hâ
8c[ûfdcXzVTxacft ûncûlTf û
_c`]ûh_eT{bfq_zûacet_]ûbTezVbzû
\zûfVc{a]û_c`YWTa]û\ûzbm]jû_eT{bû
dcftXhgqûWzXbYûazfkYûbTûfVzgcVcÈ
ahûe]b_hûdeTkz û·ûbYû\TûWceTa]â
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ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЯК ПРИПИНЯЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ БЕЗРОБІТНОГО?

ЯКЩО РОБОТА
НЕ ВЛАШТОВУЄ

?

За яких умов припиняється реєстрація непрацюючої
особи в Державній
службі зайнятості?
E_ûdcVzXca`txû)Ye[TVbTû
f`h[UTû\T^btgcfgzû9_eTÈ
{b] ûgYe]gcezT`qb]^ûceÈ
WTbû7-ûde]d]btxûeYxÈ
fgeTkzsûUY\ecUzgbcWcûVû
eT\z
Ûßû5clTg_hû\T^btgcfgzû
cfcU]ûÞ_ezaûhlTfgzûhûWecÈ
aTXfq_]jûgTûzbm]jûecUcÈ
gTjûg]alTfcVcWcûjTeT_È
gYeh û\T^btgcfgzûecUcÈ
gcs ûdcVît\Tbcsû\ûceWTbzÈ
\TkzxsûdzXWcgcV_]ûgTû
decVYXYbbtaûV]UcezVû
5eY\]XYbgTû9_eT{b] ûbTÈ
ecXb]jûXYdhgTgzVû9_eT{È
b] ûXYdhgTgzVû'YejcVbc{û
6TX]û%6û0e]a ûazfkYûÈû
V]jûeTXûgTûfz`qfq_]j ûfYÈ
`]nb]j ûazfq_]jûWc`zVß ûûû
TûfTaYû
·ûdeTkYV`TmghVTbbtû\Tû
bT^acaûbTûhacVTjûgehÈ
XcVcWcûXcWcVcehûÞ_cbÈ
geT_ghßö
·ûh_`TXYbbtûk]Vz`qbcÈ
deTVcVcWcûXcWcVcehûncXcû
V]_cbTbbtûecUzgûÞbTXTbÈ
btûdcf`hWßö
·û\TUY\dYlYbbtûecUcgcsû
fTacfgz^bcö
·ûde]\bTlYbbtûV]d`Tg]û
WecmcVcWcû\TUY\dYlYbbtû
UTgq_TaÈV]jcVTgY`taûX]È
gtl]jûUhX]b_zVûfzaY^bcÈ
Wcûg]dh ûde]^cab]aûUTgqÈ
_Taö
·ûde]\bTlYbbtûWecmcVc{û
XcdcacW]ûbTûXcW`tXû\TûzbÈ
VT`zXcaûûl]ûûWehd]ûVbTÈ
f`zXc_ûdf]jzlbcWcûec\`TÈ
Xh ût_]^û\TûV]fbcV_caû`zÈ
_Tefq_c{û_cazfz{ûaYX]lbcÈ
Wcû\T_`TXhûdcgeYUhxûdcÈ
fgz^bcWcûfgcecbbqcWcûbTÈ
W`tXhö
·ûde]\bTlYbbtûWecmcVc{û
XcdcacW] û_cadYbfTkz{û
gTùTUcûbTXUTV_]ûbYdeTÈ
ksslz^ûdeTkY\XTgbz^û
cfcUz ût_TûiT_g]lbcû\Xz^È
fbsxûXcW`tXû\TûX]g]bcsÈ
zbVT`zXca ûzbVT`zXcaûû
Wehd]ûTUcûcfcUcsûdcj]`cÈ
WcûVz_h ût_Tû\TûV]fbcV_caû
aYX]lbcWcû\T_`TXhûdcÈ
geYUhxûdcfgz^bcWcûfgcecbÈ
bqcWcûXcW`tXhûTUcûXcftÈ
W`Tû´ĉÈezlbcWcûVz_hö
·û\T^btgcfgzûzbm]aûV]È
XcaûXzt`qbcfgzû\WzXbcûz\û

btaûfhXhûdcaYe`]a ûUY\È
VzfbcûVzXfhgbza ûbYXzxÈ
\XTgb]aûl]ûcUaY[YbcûXzÈ
x\XTgb]aö
·ûdcXTbbtûUY\ecUzgb]aû
\TtV]ûdecûUT[Tbbtûcge]È
ahVTg]ûfckdcf`hW]ûgTûV]È
d`TghûaTgYezT`qbcWcû\TÈ
UY\dYlYbbtûVûzbmcahûgYÈ
eceWTbzû7-â
Āßû3YVzXVzXhVTbbtûUY\ûdcÈ
VT[b]jûde]l]bûgYeceWTÈ
bhûdecgtWcaûþĉûecUcl]jû
XbzV û_ezaûg]jûUY\ecUzgÈ
b]j ûncûUYehgqûhlTfgqûhû
WecaTXfq_]jûgTûzbm]jûecÈ
·ûdcXTbbtûXcVzX_]ûXcûT_gTû UcgTjûg]alTfcVcWcûjTeT_È
fgâû½û-9ûÂ5ecû\T^btgzfgqû
cW`tXhû27*0ûz\ûV]fbcÈ
bTfY`YbbtÃö
gYeh ûdecjcXtgqûdecibTVÈ
·ûdcbcV`YbbtûUY\ecUzgbcÈ V_caûdecûV]\bTbbtûcfcU]û lTbbtû\TûbTdeTV`Ybbtaû
WcûbTûecUcgzû\TûezmYbbtaû bY\XTgbcsûXcûgehXcVc{ûXzÈ gYe]gcezT`qbcWcûceWTbh û
t`qbcfgzö
fhXh ûncûbTUeT`cû\T_cbÈ
\T^btgzûecUcgcs û
·ûVfgTbcV`YbbtûiT_ghûdcÈ dcVît\Tbcsû\ûceWTbz\TkzÈ
bc{ûf]`]ö
XTbbtûcfcUcsûbYXcfgcVzeÈ xsûdzXWcgcV_]ûgTûdecVYÈ
·ûVfghdhûbTûbTVlTbbtû\Tû
b]jûXTb]jûgTûXc_haYbgzV û XYbbtaûV]UcezVû5eY\]È
XYbbcsûiceacs ûVûgcahû
bTûdzXfgTVzût_]jûde]^btÈ XYbgTû9_eT{b] ûbTecXb]jû
l]f`zû\ûV]_ce]fgTbbtaû
gcûezmYbbtûdecûbTXTbbtû
VThlYeTö
XYdhgTgzVû9_eT{b] ûXYdhÈ
·ûde]\cVhûbTûfgec_cVhûVz^È {^ûfgTghfhûUY\ecUzgbcWc û
gTgzVû'YejcVbc{û6TX]û%6û
fq_cVhûTUcûT`qgYebTg]VÈ
de]\bTlYbbtûV]d`Tg]ûaTÈ 0e]a ûazfkYV]jûeTXûgTû
fz`qfq_]j ûfY`]nb]j û
bhûÞbYVz^fq_cVhßûf`h[Uhö gYezT`qbcWcû\TUY\dYlYbÈ
·ûbTUeTbbtû\T_cbbc{ûf]`]û btûbTûV]dTXc_ûUY\ecUzggtû azfq_]jûWc`zVöûbYVzXVzXhÈ
VTbbtûUY\ûdcVT[b]jûde]È
V]ec_caûfhXhûdecû\TfhÈ
gTûbTXTbbtûfckdcf`hW û

Територіальний орган припиняє реєстрацію безробітного в разі його відмови від двох пропозицій підходящої
роботи, в тому числі за набутою професією.
X[YbbtûcfcU]ûXcûdc\UTVÈ
`YbbtûVc`z ûcUaY[Ybbtû
Vc`z ûTeYmghûÞ_ezaûV]dTXÈ
_zVû\Vz`qbYbbtûVzXûVzXUhÈ
VTbbtûdc_TeTbbtû\ûV]decÈ
UhVTbbtaßö
·ûV]XTlzû_`cdcgTbbtûdecû
Xcfgec_cV]^ûV]jzXûbTû
dYbfzsûUY\ecUzgbcWcûXcû
hdeTV`zbbtû5Ybfz^bcWcû
icbXhû9_eT{b]ö
·ûXcftWbYbbtûcfcUcsûVfgTÈ
bcV`YbcWcûfgâûĀøû-9ûÂ5ecû
\TWT`qbccUcVît\_cVYûXYeÈ
[TVbYûfckzT`qbYûfgeTjhÈ
VTbbtÃûdYbfz^bcWcûVz_hû
TUcûde]\bTlYbbtûdYbfz{û\Tû
Vz_caûbTûdz`qWcV]jûhacÈ
VTjûl]û\TûV]f`hWhûec_zVö
·ûdcXTbbtû\TtV]ûdecû\Xz^È
fbYbbtûXcW`tXhû\TûX]g]È
bcsûXcûXcftWbYbbtûbYsû
ge]ezlbcWcûVz_hûTUcû\T_zbÈ
lYbbtûdYezcXh ûV]\bTlYÈ
bcWcûhûaYXV]fbcV_hö
·ûdcXTbbtûUY\ecUzgb]aû\TÈ
tV]ûdcûde]d]bYbbtûeYxÈ
fgeTkz{ö

ncûaTVûazfkYûdecgtWcaû
dYezcXhûeYxfgeTkz{ö
·ûVfgTbcV`YbbtûiT_ghûV]È
_cbTbbtûUY\ecUzgb]aû
cd`TlhVTbc{ûecUcg]ûÞbTÈ
XTbbtûdcf`hWß û\T^btggtû
zbm]aûV]XcaûXzt`qbcfgzû
\WzXbcûz\ûfgâû½û-9ûÂ5ecû\TÈ
^btgzfgqûbTfY`YbbtÃö
·ûde]d]bYbbtûdeciYfz^È
bcWcûbTVlTbbtû\TûbTdeTVÈ
`YbbtaûgYeceWTbhûUY\ûdcÈ
VT[b]jûde]l]bö
·ûVzXacV]ûVzXûXVcjûdecdcÈ
\]kz^ûdzXjcXtnc{ûecUcg] û
Vûgcahûl]f`zû\TûbTUhgcsû
deciYfzxsû\TûbTdeTV`YbÈ
btaûgYeceWTbh ûTûX`tûUY\È
ecUzgbcWc ût_]^ûVdYemYû
mh_TxûecUcghûgTûbYûaTxû
deciYfz{ûÞfdYkzT`qbcfgzß û
·ûVzXacV]ûVzXûXVcjûdecdcÈ
\]kz^ûdecjcX[YbbtûdeciÈ
bTVlTbbtûhûdYezcXûVzXû
XbtûeYxfgeTkz{ûÞdYeYeYxÈ
fgeTkz{ßö
·ûfaYegzûUY\ecUzgbcWcûTUcû
V]\bTbbtû^cWcû\TûezmYbÈ

l]bûgYe]gcezT`qbcWcûceÈ
WTbhûdecgtWcaûÛ½ûecUcÈ
l]jûXbzVû·ûdzf`tûde]d]È
bYbbtûhlTfgzûhûWecaTXÈ
fq_]jûgTûzbm]jûecUcgTjû
g]alTfcVcWcûjTeT_gYeh û
\T_zblYbbtûecUcg] û
dcVît\Tbc{û\ûceWTbz\Tkzxsû
dzXWcgcV_]ûgTûdecVYXYbÈ
btaûV]UcezVû5eY\]XYbgTû
9_eT{b] ûbTecXb]jûXYdhÈ
gTgzVû9_eT{b] ûXYdhgTgzVû
'YejcVbc{û6TX]û%6û0e]a û
azfkYV]jûeTXûgTûfz`qÈ
fq_]j ûfY`]nb]j ûazfqÈ
_]jûWc`zV û\TVYemYbbtû
deciYfz^bcWcûbTVlTbbtû
\TûbTdeTV`YbbtaûgYe]gcÈ
ezT`qbcWcûceWTbh ûTûgTÈ
_c[ûfgec_hûXz{ûaYX]lbc{û
XcVzX_]ûdcûVTWzgbcfgzûgTû
dc`cWTjâ
9ûeT\zûde]d]bYbbtûeYxÈ
fgeTkz{ûcfcUTûac[YûdYeYÈ
UhVTg]ûbTûcU`z_hûVûkYbgezû
\T^btgcfgzû^ûcge]ahVTg]û
fckzT`qbzûdcf`hW]û\ûdeTÈ
kYV`TmghVTbbtâ

fgeTjhVTbbtÃûdYbfz^bcWcû
Vz_hûgTûcge]ahxûdYbfzsû
dcûzbVT`zXbcfgzûTUcûXcdcÈ
acWhûVzXdcVzXbcûXcû-9û
Â5ecûXYe[TVbhûfckzT`qbhû
XcdcacWhûzbVT`zXTaû\ûX]È
g]bfgVTûgTûXzgtaÈ
zbVT`zXTaÃûzûÂ5ecûXYeÈ
[TVbhûfckzT`qbhûXcdcacÈ
WhûcfcUTa ût_zûbYûaTsgqû
deTVTûbTûdYbfzs ûgTûzbVTÈ
`zXTaÃâû<YûdeTVcûdcm]È
esxgqftû^ûbTûcfzUûac`cXÈ
mYûÛøÈezlbcWcûVz_h ût_zû

deTksVT`]ûzûUh`]û\Vz`qÈ
bYbzûVû\Vît\_hûz\û\azbTa]û
VûceWTbz\Tkz{ûV]ecUb]È
kgVTûzûdeTkz û\c_eYaTûde]È
d]bYbbtaûTUcûdYeYdecizÈ
`sVTbbtaûdzXde]xafgV û
hfgTbcVûgTûceWTbz\Tkz^ û
f_ceclYbbtaûl]fY`qbcfÈ
gzûÞmgTghßûdeTkzVb]_zVâ
6c\azeûzûge]VT`zfgqûXcdcÈ
acW]ûdcûUY\ecUzggsû\T`YÈ
[]gqûVzXûde]l]b]ûde]d]È
bYbbtûdcdYeYXbqc{ûeYxÈ
fgeTkz{â

НА ОБЛІК

ПОНОВЛЕННЯ СТАТУСУ

?

Як можна повторно зареєструватися у статусі безробітного?

XcûcfzUûdeTkY\XTgbcWcû
Vz_hûXcûde]\bTlYbbtûdYbÈ
fz{ûÞ\c_eYaTûbTûdz`qWcV]jû
hacVTjûTUcû\TûV]f`hWhûecÈ
_zVß ûlYeY\ûVzXfhgbzfgqûecÈ
E_ûdcVzXca`txû)Ye[È
Ucg]ûbYûaTxû\TecUzg_hûTUcû
f`h[UTû\T^btgcfgzû9_eT{È zbm]jûdYeYXUTlYb]jû\TÈ
b] ûWecaTXtb]bûaTxûdeTÈ
_cbcXTVfgVcaûXcjcXzV û
VcûdYeYeYxfgehVTg]ftûhû
WcgcV]^ûgTû\XTgb]^ûXcûecÈ
gYe]gcezT`qbcahûceWTbzû Ucg]âû8T_YûdeTVcûaTxûgTÈ
t_ûUY\ecUzgb]^ûhûeT\z û
_c[ûzbVT`zX ût_]^ûbYûXcÈ
_c`]ûdzf`tûde]d]bYbbtû
ftWûVfgTbcV`YbcWcûfgâûĀøû
eYxfgeTkz{û\T`]m]Vftû
-9ûÂ5ecû\TWT`qbcûcUcVîtû\È
UY\ecUzgb]aûgTûbT`Y[]gqû _cVYûXYe[TVbYûdYbfz^bYû

?

Чи можна відмовитись від запропонованої у ЦЗ підходящої роботи?

8T_âû%`Yûde]ûkqcahûbYcUjzXbcû\bTg]ûV]\bTlYÈ
bzû-9ûÂ5ecû\T^btgzfgqûbTfY`YbbtÃû_e]gYez{û
dzXjcXtnc{ûX`tûVTfûecUcg]âûE_ncûWecaTXtÈ
b]b û\TeYxfgecVTb]^ûVû)7-ût_ûUY\ecUzgb]^ û
VzXacV]gqftûVzXûXVcjûdecdc\]kz^ûdzXjcXtnc{û
ecUcg] ûVûgcahûl]f`zû\TûbTUhgcsûdeciYfzxs ûTû
WecaTXtb]b ût_]^ûVdYemYûmh_TxûecUcghûgTûbYû
aTxûdeciYfz{ûÞfdYkzT`qbcfgzß û·ûVzXûXVcjûdecÈ
dc\]kz^ûdecjcX[YbbtûdecibTVlTbbtûhûdYezcXû
\ûXbtûeYxfgeTkz{ûÞdYeYeYxfgeTkz{ß ûgcû<-ûde]È
d]btxûeYxfgeTkzsû^cWcût_ûUY\ecUzgbcWc ûzûVûgTÈ
_cahûV]dTX_hûbTfghdbTûeYxfgeTkztûac[`]VTû
bYûeTbzmY ûbz[ûlYeY\û÷û_T`YbXTeb]jûXbzVû\ûXbtû
de]^btggtûVzXdcVzXbcWcûezmYbbtâ
5zXjcXtncsûxûecUcgT ûncûVzXdcVzXTxûcfVzgz û
deciYfz{ûÞfdYkzT`qbcfgzß û_VT`ziz_Tkz{ûcfcU]û\û
heTjhVTbbtaûXcfghdbcfgzûgeTbfdcegbcWcûcUÈ
f`hWcVhVTbbt ûVfgTbcV`Ybc{ûezmYbbtaûazfkYÈ
Vc{ûXYe[TXazbzfgeTkz{ ûV]_cbTVlcWcûceWTbhû
VzXdcVzXbc{ûeTX]âû6c\azeû\Ted`Tg]ûaTxûfgTbcÈ
V]g]ûbYûaYbmY ûbz[û\TûcfgTbbzaûazfkYaûecUcÈ
g]û\ûheTjhVTbbtaû{{ûfYeYXbqcWcûezVbt ûncû
f_`TVftûVûeYWzcbzû\Tûa]bh`]^ûazftkq ûXYûWecÈ
aTXtb]bû\TeYxfgecVTb]^ût_ûUY\ecUzgb]^âû5e]û
kqcahûVeTjcVhxgqftûfgT[ûecUcg]û\TûdeciYfzÈ
xsûÞfdYkzT`qbzfgsß û_VT`ziz_Tkzt ûXcfVzX ûge]È
VT`zfgqûdYezcXhûUY\ecUzggt ûTûgT_c[ûdcgeYU]û
e]b_hûdeTkzâ
)`tûcfzU ût_zûbYûaTsgqûdeciYfz{ûÞfdYkzT`qbcfÈ
gzßûzûmh_TsgqûecUcghûVdYemY ûdzXjcXtncsû
VVT[Txgqftûdecdc\]kzt ûncûdcgeYUhxûdYeV]bÈ
bc{ûdecidzXWcgcV_] û\c_eYaTûUY\dcfYeYXbqcû
bTûecUclcahûazfkz ûTûX`tûcfzU ût_zûUT[Tsgqû
VzXbcV]g]ûgehXcVhûXzt`qbzfgqûdzf`tûdYeYeV]û
ge]VT`zfgsûdcbTXûøûazftkzV ûdzXjcXtncsûVVTÈ
[TxgqftûecUcgTû\TûdeciYfzxsûbTûcfgTbbqcahû
ecUclcahûazfkzûTUcû\ûdecjcX[YbbtaûdcdYeYÈ
Xbqc{ûdYeYdzXWcgcV_]û\TûbcVcsûdeciYfzxsû
ÞfdYkzT`qbzfgsßû\TûbTdeTV`YbbtaûgYe]gcezÈ
T`qbcWcûceWTbhûkYbgeT`qbcWcûceWTbhûV]_cÈ
bTVlc{ûV`TX] ûncûeYT`z\hxûXYe[TVbhûdc`zg]_hû
VûfiYezû\T^btgcfgzûbTfY`YbbtûgTûgehXcVc{ûazÈ
WeTkz{â
)`tûWecaTXtb ût_zûbYûdeTksVT`]û\TûdcdYeYÈ
Xbqcû\XcUhg]a]ûdeciYfzta]ûÞfdYkzT`qbcfgtÈ
a]ßûdcbTXûÛĀûazftkzV ûdzXjcXtncsûVVT[Txgqftû
ecUcgT ût_hûVcb]ûV]_cbhVT`]ûbTûcfgTbbqcahû
ecUclcahûazfkz ûTûecUcgTû\Tû\XcUhg]a]ûeTbzmYû
deciYfzta]ûÞfdYkzT`qbcfgta]ßûac[YûVVT[TÈ
g]ftûdzXjcXtncsû\TûhacV]ûdcdYeYXbqcWcûdzXÈ
V]nYbbtû_VT`ziz_Tkz{û\ûheTjhVTbbtaûdcgeYUû
e]b_hûdeTkzâ
)`tûUY\ecUzgb]j ût_zûbYûaTsgqûdeciYfz{ ûTUcû
gT_]j ûncûdeTksVT`]ûbTûecUcgTj ûncûbYûdcÈ
geYUhsgqûfdYkzT`qbc{ûdzXWcgcV_] ûgTûdYeYUhÈ
VTsgqûbTûcU`z_hûVûgYe]gcezT`qbcahûceWTbzû
Uz`qmYûøûazftkzV ûdzXjcXtncsûecUcgcsûgT_c[û
VVT[TxgqftûhlTfgqûhûWecaTXfq_]jûgTûzbm]jû
ecUcgTjûg]alTfcVcWcûjTeT_gYeh ûge]VT`zfgqû
t_]jûdYeYV]nhxûÛûazftkqâ
)`tûWecaTXtb ût_zûUT[TsgqûVzXbcV]g]ûgehXcÈ
VhûXzt`qbzfgqûdzf`tûge]VT`c{ûÞUz`qmYûÛĀûazftÈ
kzVßûdYeYeV]ûÞ_ezaûWecaTXtb ût_]aûXcûXcftWÈ
bYbbtû\TWT`qbcVfgTbcV`YbcWcûdYbfz^bcWcû
Vz_hû\T`]m]`cftûĀûzûaYbmYûec_zVß ûdzXjcXtÈ
ncsûecUcgcsûgT_c[ûVVT[TxgqftûhlTfgqûhûWecÈ
aTXfq_]jûgTûzbm]jûecUcgTjûg]alTfcVcWcûjTÈ
eT_gYeh ûncûVzXdcVzXTsgqû{jûcfVzgz ûdeciYfz{û
ÞfdYkzT`qbcfgzß ûdeciYfz^bcahûXcfVzXh û\c_eYÈ
aTû\TûfdcezXbYb]a]ûdeciYfzta] ûgTûge]VTsgqû
dcbTXûÛûazftkqâ

Підбір підходящої роботи для інвалідів (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх професійних навичок,
знань, індивідуальної програми
реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.
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Майстра видно здалеку, навіть якщо він
сидить у кутку і занурений в улюблену справу

Музичні інструменти в руках майстра –
справжній витвір мистецтва

Свято творчості
та фантазії
В

Відвідувачі майстер-класів

Кирило ЛАТИШЕВ
Фото автора

Лялька-сувенір сподобається всім

]fgTV_Tûeh_cXz``tû
3TÕ§ûaT§YÈ*jec ûncû
VzXUh`Tftû kqcWcû
g][btûVûfgc`]kz û\zÈ
UeT`Tû dcbTXû Û´ĉû
hlTfb]_zVû\û9_eT{b] û2c`È
XcV] û&z`cehfz û(eh\z{ û6cÈ
fz{ û1]gV] ûKbXz{ û8heYll]È
b]û ^û 9\UY_]fgTbhâû 8hgû
ac[bTûUh`cûbYû`]mYûdcUTÈ
l]g]û fdeTV[bzû V]gVce]û
a]fgYkgVT ûTû^ûde]XUTg]û
{j ûTûgT_c[ûVzXVzXTg]ûaT^È
fgYeÈ_`Tûf]ûzûfdecUhVTg]û
fVc{a]ûeh_Ta]ûV]WcgcV]g]û
lhXcVzûV]ecU]â
0ezaûgcWc ûVûeTa_TjûV]È
fgTV_]ûdecjcX]VûXz`cV]^û
\TjzXû ÍÍý³ą ûncûdcxXbTVû
hVYfqûk]_`ûV]ecUb]kgVTû
gTû\TfgcfhVTbbtûg_Tb]bû
VzXûV]ecUb]_TûXcûdc_hdktû
f]ecV]bhûX`tûgY_fg]`qbc{û
deca]f`cVcfgz ûcU`TXbTbÈ
bt ûihebzghehûzûWcgcVzûV]È
ecU]â
5e]j]`qb]_]ûY_c`cWzlÈ
b]jûgcVTezVûaT`]û\acWhû
VzXVzXTg]ûV]fgTV_hûY_cdecÈ
Xh_kz{û*74È*jecû^ûc\bT^cÈ
a]g]fqû z\û _cadTûb zta]È
V]ecUûb]_Ta]ûgTûzadcegYÈ
eTa]ûceWTbzlbc{ ûbTgheT`qÈ
bc{ûgTûUzc_cfaYg]_]ûzûdecÈ
Xh_gzVûjTelhVTbbt ûTûgTÈ
_c[ûbcV]b_Ta]ûgTûgYjbcÈ
`cWzta]ûV]ecUûb]kgVTâ

Сувеніри, зроблені своїми руками, з любов’ю і гарним настроєм, приємно і подарувати, і просто придбати для себе

Такі картини прикрасять будь-який інтер’єр
Подарунки на будь-який смак
Таку іграшку оцінить кожна мама: натуральна вовна і ручна робота

Художній розпис як спосіб
самовираження

А таку свічку
навіть шкода
підпалювати…

Для друга – подарунок ексклюзивний

Шкіряні вироби –
справжній витвір
мистецтва

Очі розбігаються від багатства
експонатів
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гурман
ШАМПАНСЬКА
ІСТОРІЯ
Неодноразово в середовищі людей освічених і культурних, як
не дивно, доводилося чути: Дон
Периньйон – замість правильної
назви найкращого шампанського (преміум-класу) Дом Перинь-

йон. Мабуть, спрацьовує стійка
аналогія з шанобливим звертанням іспанофонів – дон (дон Кіхот,
дон Педро й т. ін.). Але насправді
весь світ давно й беззаперечно
взяв до відома, що «батьком» божественого напою – шампанського («єдине вино, випивши яке
жінка не втрачає своєї краси», як
казала мадам Помпадур) є фран-

www.psv.org.ua

цузький монах-бенедиктинець
П’єр Периньйон. Звертаючись до
духовної особи, у Франції незмінно казали: Dominus, тобто пане,
володарю. Скорочено – Dom.
Отже, Dominus Периньйон (1638–
1715) з абатства Отвільєр у самому
серці провінції Шампань усе життя
виконував обов’язки виноградаря
та винороба. Відомо, що він мав

винятково тонкий смак і колосальну пам’ять, за одним-єдиним гроном міг визначити не лише сорт
винограду, а й місце його вирощування та якість ґрунту. А за смаком
ягід був здатний передбачити
якість майбутнього вина.
Та найбільша заслуга Дома П’єра
Периньйона – це розроблення технології приготування ігристих вин.

Фактично – відкриття, що ґрунтувалося на добиранні найкращих сполучень сортів для шампанізації та
винайденому монахом експедиційному лікері, без чого шампанізація
була б неможливою. Тож біле сухе
шампанське Дом Периньйон (Dom
Perignon) назване саме на його
честь. Цей напій по праву вважають
вінцем досягнень виноробів.

МОРЕ ХВИЛЮЄ | WРИБНИЙ ДЕНЬX

ДАРИ QІНШОЇ ПЛАНЕТИR
Тетяна МОРГУН
«ПВ»

І ЩО ТО ЗА QФРУКТR?

КАПЕРС \ ДРУГ
ГУРМАНА

Н

е відмовиш йому в ореолі загадковості, хоча
ці солоні зелені кульки в баночках продаються нині мало не повсюдно. Що ж таке каперс?
Не фрукт, звісно, а всього лише пуп’янок колючого чагарнику – каперсника. Нерозкритий бутон.
Можна сказати, що ростуть ці кущі там, де гарно й
тепло, – на Кіпрі і в Середземномор’ї, в Центральній
Азії, на Кавказі й у Криму. Вірмени називають рослину «капар», грузини – «капарі». Каперсник не боїться
ні спеки, ні солоних морських бризок, він здатний
рости й цвісти на скелях, серед каміння. Й справді
квітне ціле літо, милуючи око гарними великими білими квітами та приваблюючи ягодами птахів.
Каперсник настільки прадавня рослина, що згадується навіть у славетному шумерському епосі про Гільгамеша, а це, власне, початок третього тисячоліття до
н. е.! І з того часу каперси використовували і як пряну
приправу, й як ліки, пише kedem.ru. Відвар квітів загоює рани, підтримує серце; відвар кореня має знеболювальні властивості; плоди каперсів допомагають тамувати зубний біль, лікувати хвороби щитовидної залози; відвар кори вживають при неврозах;
олію насіння використовують для масажу. Просто панацея якась!
Цікаво, що в свіжих бутонів каперсника неприємний
гіркуватий присмак, хоч містять вони близько 25%
білків, жири, йод і вітамін С. А ось ягоди, навпаки, солодкі й соковиті, нагадують кавун. Що ж до пуп’янок,
то найвище цінуються маленькі, не довше за 1 см,
щільні. Перетворення бутонів некультивованої рослини на делікатес – процес довгий і трудомісткий.
Маленькі пуп’янки збирають на світанні вручну, сортують, сушать на сонці, а далі, наслідуючи давні рецепти, солять або маринують. Та для будь-якого рецепта потрібно не менше трьох місяців, аби каперси
визріли у солоному середовищі й набули темнозеленого кольору та щільності.
Солоні й мариновані каперси мають гострий, терпкий, дещо кислуватий й гірчичний смак, що надає
страві приємного пряного присмаку. В певному сенсі
каперси посилюють смак їжі, а тому чимало національних страв включають їх до рибних та м’ясних кулінарних шедеврів задля надання їм особливої пікантності. Крім того, каперси – компонент багатьох
середземноморських соусів і маринадів.
Каперси поєднуються з багатьма продуктами, але
добре відомі безпрограшні та перевірені часом смакові композиції з морепродуктами, куркою, макаронами, помідорами, солодким перцем, моцарелою,
фетою, бринзою, яйцями, яловичиною й бараниною.

М

cetû^ûc_YTb]û\û{jbzaûUhej`]È
V]a ûbTX\V]lT^bcûbTdcVbYÈ
b]aûncXYbb]a]ûgheUcgTa]û
[]ggtaû·ûV`TfbY û\û{jbza]û
UTWTgcaTbzgb]a]ûaYm_TbÈ
kta] ûUz`qmzfgqût_]jûde]bk]dcVcûVcÈ
`zsgqûdec[]VTg]ûV]_`slbcûhûVcXz ûaTÈ
Uhgq ûac[bTûbT\VTg]ûÂzbmcsûd`TbYÈ
gcsÃâû3TûVzXazbhûVzXû\V]lbc{û\Yabc{ ûXYû
gTxab]kzû^ûX]VTûgT_c[ûx ûT`YûbTUTWTgcû
bTclbzmzû^û\ec\haz`zmzâû-TWT`qbcVzXcÈ
aYûÂaceYûjV]`sxgqftû·ûeT\âââÃûcfcU]fgcû
tûz\û\TXcVc`Ybbtaû\Tazb]`TûUûbTûÂaceYû
jV]`sxÃ¹û<z`_caûV]lYedbcâû>T`Yb]^û
decfgze ûVzlbTû\TWTX_T¹
'z\qazac ûXcûde]_`TXh ûacefq_hû
e]Uhâû3hûjgcûazWûU]ûdcXhaTg] ûncû»ĉ·
´ĉáû{{ûVTW]ûfgTbcV]gqûVcXT ûde]lcahâââû
dezfbTèû<z_TVTûzfgceztûieTbkh\q_cWcû`zÈ
_Tetû%`YbTû&caUTeTâû9û»ĉÈgzûec_]ûa]bhÈ
`cWcûfgc`zggtûbTûaT`Ybq_cahûWhacVcahû
lcVbzûdzXûbT\VcsûÂIeYg]_ÃûVzbûdYeYgbhVû
%g`Tbg]lb]^ûc_YTbâû-Vzfbc û&caUTeûUhVû
XT`Y_cûbYûdYem]^ûfaz`]VYkq ûjgcûVzXVTÈ
[]VftûbTûgT_hûdcXcec[âû4XbT_ûfTaYûkY^û
ÂxeYg]_ÃûbYûV\tVûbTûUcegûTbzû_eTdY`q_]û
VcX] ûTbzûj`zUbc{ûf_ce]b_]âû&caUTeûjcÈ
gzVûV`Tfb]aûde]_`TXcaûXcVYfg] ûncû
`sX] û_cgezû\T\bT`]û_ceTUY`qbc{ûTVTez{ û
ac[hgqûXcVW]^ûlTfûcUjcX]g]ftûUY\ûÂ\YaÈ
bc{Ãû{[zû^ûVcX]â
5`TVTbbtûge]VT`cûø»ûXbzV ûzûaTbÈ
XezVb]_ûYiY_g]VbcûdzXge]ahVTVûV`TfÈ
bhû[]ggxXzt`qbzfgqûdYeYXhfzaû\TVXt_]û
acefq_z^ûe]Uzâû5YeY_cbTVftûgeqcjû_zÈ
`cWeTazVûXcfgTgbqc ûTU]û\TUY\dYl]g]û
ceWTbz\aûXcUcV]aûeTkzcbcaûVcX] ûTû
_ezaûgcWc ûacefq_zûaYm_TbkzûdcfgTlTÈ
`]û&caUTecVzûeYmghûbYcUjzXbcWcû·ûdcÈ
Vbckzbb]^ûUz`c_ ûVût_cahûazfgtgqftûVfzû
bY\TazbbzûTazbc_]f`cg] û[]e]û^ûVhW`YÈ
VcX] ûVYfqûbTUzeûVzgTazbzV ûiYeaYbg] û
azbYeT`qbzûeYlcV]b]âû/ûhfYûkYû·ûbTVzgqû
[]e]û·û`YW_cû\TfVcsxgqft¹û4g[Y ûl]aû
_cb_eYgbcûjTelhVTVftûieTbkh\èû/cWcû
ncXYbbcsû{[YsûUh`]û_eYVYg_] ûd`Tb_È
gcb ûaT_eY`q ûcfY`YXkz ûghbkz ûfTeX]b]âû
=YeY\ûdcbTXûĀûazftkzû%`Ybû&caUTeûfghÈ
d]VûbTû\Ya`sûdYeYac[kYaûÞdecfgcÈ
gT_]ûTbg]dcXû7gTecWcû\ûVzXcac{ûdcVzfgzû
*âû;YazbWhYt¹ß ûXcVzVm] ûncûaceYû\XTgÈ
bYûdecWcXhVTg]û`sX]bhûzûncû^cWcûac[È
`]Vcfgzû\Tûec\habcWcû^ûXUT^`]VcWcûV]È
_ce]fgTbbtûVczfg]bhûbYV]lYedbzâ

Якщо людині подарувати рибу, вона буде
ситою один день, але якщо навчити людину ловити рибу, вона буде ситою все життя.
(Східне прислів’я)
3T\TWT`ûa]fgYkgVcûe]Uc`cV`zû^ ûVzXÈ
dcVzXbc ûT_g]VbYûV[]VTbbtûe]U]ûficeÈ
ahVT`cftûnYûVûdeTXTVbzûlTf]âû9û)TVbqcÈ
ahûIW]dgz ûVûec\WT`h[Ybz^ûXY`qgzû3z`hû
V]`cV`sVT`]ûVhWezV ûfcazV û_YiT`q ûTû
Wc`cVbYû·ûbz`qfq_cWcûc_hbt ût_]^ûzûfqcÈ
WcXbzûxûbT^h`sU`Ybzmcsûe]UbcsûfgeTÈ
VcsûxW]dgtbâû0c`]fqûcgT_Tûe]U]bTûUh`Tû
\TVXcV[_]ûge]Èlcg]e]ûaYge] ûgc[ûhftû
ecX]bTûacW`TûbT{fg]ftûXcfjclhâû)TVbzû
WeY_]û\T\V]lT^û`cV]`]ûe]UhûÂbTûfVzg`cÃû
ÞfdcfzUû Xcfzû dcm]eYb]^û hû 7YeYXÈ
\Yabcaceî{ßûde]VTU`YbzûfVzg`ca ûe]U]û
fge]UTsgqûbTV_c`cûlcVbT ûa]acVc`zû
dzXfgTV`tsl]ûfd]b]ûdzXûhXTe]ûbYnTXÈ
bcWcû ge]\hUktâû %û XTVbqce]afq_zû
WheaTb]ÈUTWTgz{ûVXTVT`]ftûXcû\cVfzaûbYÈ
^acVzeb]jûV]WTXc_û\TacV`t`]ûe]UhûVû
XT`Y_]jû_eT{bTjûgTûde]Vc\]`]ûXcXcahû
VûbTdcVbYb]jûaYXcaûdcfhX]bTjâ
9û0]{Vfq_z^û6hfzûfTaYûe]UTûfgc`zggtÈ
a]ûUh`Tûdcfgz^b]aûzûaT`cûbYûWc`cVb]aû
decXh_gcaöûUTWTgcûdcXTg_zVûfd`TlhVT`]û
e]Ucs ûgc[ûbYXTeYabcûVcbTû\WTXhxgqftû
ncbT^aYbmYûVûøĉûf`cVîtbfq_]jûde]È
f`zVîtjâû3TûWcezmbz^ûfjcX]bkzûÂe]Ubc{û
zxeTejz{ÃûdYeYUhVTVûcfYgYeû·ûh\TWT`zûcfYÈ
gecVzû^û`cfcfYVzûÞUz`hWT ûfYVesWT ûfgYeÈ

`tXq ûfqcaWT û_YgT ûWceUhmTûgTûzbâßâû2]È
acVc`zûde]WTXTxmûKWcetû7YVYetbzbT
6TbqmYûdTsfbc^û]_ecsûapûbTaT\pVT`]ûUh`_]
7`cYaûgc`fgpa ûaTf`tb]fgpaûde]ap_T`Tû_ûb]aû]_eTâ
&Y\û]_epûbYûcUjcX]`cfqûd]_b]_Tû]`]ûdecWh`_]â
5]`]ûapû\TûcfYge]bhû·û\TûdcXehWhûcfYgeTâ

2z[ûzbm]a ûl]aûUhVûcfYgYeûX`tûbTÈ
m]jûbYûXh[YûXTVbzjûdeYX_zV ûg]aûUhVûzû
`]mTxgqftûX`tûmVYXzVû`cfcfqâû3YûdecÈ
fgcûe]UTû·ûlTfg]bTû[]ggtû^ûiz`cfciz{ û
XcaTmbtû{[TûbTûncXYbqûzûbY\Tazbb]^û
Tge]UhgûfVtg_cVcWcû\Tfgz``tâ
âââ3TûVzXazbhûVzXûXcf`zX[Ybc{û^û\ecÈ
\haz`c{ûezl_] ûaceYû\TV[X]ûUh`cûX`tû
`sX]b]ûdYVbcsû\TWTX_cs ûcfYeYXXtaû
bYec\WTXTb]jûgTxab]kqâûK ûf_T[Yacû
de]bTWzXbc ûV[YûVûbTmûlTfûdYVbzûV]X]û
acefq_c{ûe]U]ûbYûUY\ûgehXbcnzVûdecÈ
_`TXT`]ûfcUzûXcecWhûÂbTûfgz`Ãâû5cdYeÈ
VTjûdcnTfg]`cû`]mYûjY_hûgTûa]bgTsâû
-TdTaîtûgTû`TûftûbYVgTxab]lYbcahûfdcÈ
[]VTlYVzû^ûe]UTû\ûX]VbcsûbT\VcsûÂdecÈ
fg]dcaTÃâû-eYmgcs ûfqcWcXbzûV]Uzeûhû
aTWT\]bTjûVY`]lY\b]^ ûac[bTû^û\WTXTÈ
g]ûgecj]ûde]\TUhgh û^ûXz\bTg]ftûdecû
XcfzûbYVzXcahûe]Uhâû(c`cVbYû·ûUhXqÈt_Tû
\ûb]jûfaTlbTû^û_ce]fbTâ

МАЛЕНЬКА, ТА ГАРНЕНЬКА

П

ринагідно згадаймо анчоуса – маленьку сіро-зелено-блакитну морську рибку ряду оселедцеподібних. Анчоус – надзвичайно смачний,
та ще й корисний для профілактики й лікування серцевосудинних захворювань. Існує
вісім різновидів анчоусів, з

яких у рибній промисловості
найважливішими вважаються
перуанський, європейський
(хамса) та японський види. Ще
за часів Демосфена чорноморський анчоус цінувався надзвичайно високо, і цей «рейтинг» рибка спромоглася утримати аж до наших днів – що-

річно виловлюються десятки
мільйонів тонн.
Анчоус – улюбленець кулінарів та гурманів. Зовсім дрібні
екземпляри використовуються для приготування славетного «анчоусного посолу».
Висушений анчоус – чудова
закуска до пива. В Італії готу-

ють спеціальні піци з анчоусами: napoletana, «чотири сезони», по-сицилійському та
ін. Крім усього іншого, саме
анчоус є компонентом широковідомого вустерського соусу, а в консервованому вигляді – ароматною добавкою
до різних страв.
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ДОБРИНСЬКА – У КЕРІВНИЦТВІ КОМІСІЇ ЄОК
IV Європейська асамблея спортсменів відбулася у хорватському місті Пореч. Нашу країну на поважному форумі представляли керівник служби президента НОК України Юрій Тамм, голова
комісії атлетів НОК Олександр Крикун, член комісії атлетів європейських олімпійських комітетів (ЄОК) Інга Бабакова та олімпійська чемпіонка з багатоборства Наталія Добринська.
На асамблеї розглядалося чимало важливих питань, серед яких, зокрема, планування спортивної кар’єри, боротьба з допінгом тощо.
Крім того, було обрано новий склад комісії атлетів ЄОК на наступні чотири роки. Принагідно зазначимо, що наша співвітчизниця, олімпійська
чемпіонка–2008 Наталія Добринська дістала посаду віце-президента
комісії.

коротко
БОКС | ВОЛОДИМИР КЛИЧКО ПЕРЕМІГ ОДНОСТАЙНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ

ПРЕТЕНДЕНТ НЕ МАВ ШАНСІВ
Минулого вікенду відбувся найочікуваніший
у профі-боксі впродовж
останніх років поєдинок
– у рингу за звання абсолютного чемпіона світу
билися «Доктор Сталевий Молот» Володимир
Кличко та «Російський
Витязь» Олександр Повєткін. Сенсації не сталося – українець зберіг
чемпіонські пояси WBA,
IBF, WBO та IBO.
Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ»

В

`TfbY ûX`tûcUz\bTbc{ûlTfg]b]û
dhU`z_]ûzbge]WTûbTV_c`cûkqcÈ
WcûdcxX]b_hû\UYezWT`Tftû`]mYû
VûcXbcahûd]gTbbzû·ûl]ûVzXUhÈ
XYgqftûVzbûV\TWT`zèûE_ûbYcXbcÈ
eT\cVcûV[Yûd]fT`]ûÂ5'Ã ûhdYemYû
XVcUz^ûaz[û0`]l_caÈac`cXm]aûzû
5cVxg_zb]aûUhVûde]\bTlYb]^ûznYû
dîtgqûec_zVûgcah ûdecgYû^cWcûf_TfhÈ
VT`]ûlYeY\ûbzU]gcûgeTVahûecfztb]bT û
dz\bzmYû_caTbXTûecfztb]bTûVzXacÈ
V]`TftûVzXû\hfgezlzûVûe]bWhûV[YûlYÈ
eY\ûgY ûncû{{ûbYûV`TmgcVhVT`]ûhacV]û
\TdecdcbcVTbcWcû_cbgeT_ghûbTûUz^âû
3TeYmgz ûbTVYfbzûXcVc`zûbYfdcXzVTÈ
bcûgceW]ûbTûdeTVcûdecVYXYbbtûUcsû
V]WeT`Tû_cadTbzt ût_hûdcVît\hsgqûz\û
ecfz^fq_]aûUz\bYfaYbcaû%bXezxaû
6tU]bfq_]aâû'zXgT_ûfTaYûecfztb]û
XzfgT`]ûdeTVcûceWTbz\hVTg]ûUz^ ûbYÈ
jT^û{aûzûXcVY`cftûV]_`Tfg]ûbTûkYûdcÈ
bTXûĀ»ûa`bûXc`TezVûÞ`]mYûde]\cV]^û
icbX ût_]^ûUh`cûec\dcXz`Ybcû÷»ùĀ»û

bTû_ce]fgqûTUfc`sgbcWcûlYadzcbTû
fVzgh ûfgTbcV]VûdcbTXûĀþûa`bûXc`TÈ
ezVßâû-ûcW`tXhûbTûgY ûncûUz`qmzfgqû_cÈ
\]ezVûhûdzXWcgcVkzûXcûUcsûV]tV]`]ftû
bTûfgcecbzûceWTbz\TgcezV ûgc[ û\XTVTÈ
`cft ûdzXfgTVûX`tûgeYgqcWcûf_TfhVTbÈ
btû\hfgezlzûVûdeciYfz^bcahûe]b\zû
XVcjûc`zadz^fq_]jûlYadzcbzVûhûbTXÈ
VT[_z^û_TgYWcez{ûV[YûUhg]ûbYûac[Yâû
%`YûdYVbzûfhabzV]ûcXbT_cVcû\T`]È
mT`]ft ûbTVzgqûXcûV]jcXhûfdcegfaYÈ
bzVûbTûdcazfgûe]bWhâû
'`TfbY ûUz^û[cXb]jû\Td]gTbqûbYû
\T`]m]Vâû9fzûfhXXzûUY\TdY`tkz^bcû
VzXXT`]ûdYeYVTWhû'c`cX]a]ecVzû·û
ÛÛ×Ûĉ½ûÞ`]mYûcX]bûeThbXûV]tV]Vftû
bzl]^b]aûlYeY\û\btg]^û\ûh_eT{bktû
UT`û\TûdcdYeYX[YbbtûVzXûeYiYezßâû
9_eT{bYkqû\TVXTVûÛþ×ûgclb]jûhXTezV û
de]lcahûVfzûVcb]ûUh`]ûfdetacVTbzûhû
Wc`cVhûfhdYeb]_T ûbTûncûecfztb]bû
\azWûVzXdcVzfg]û`]mYû»×ûV`hlTbbtÈ
a] û\ût_]jûĀ´û·ûdcû_cedhfhâû5cVxg_zbû
fzaûeT\zVûcd]btVftûbTûdzX`c\zûe]bWh û
hûlcg]eqcjûV]dTX_TjûeYiYezûiz_fhÈ
VTVûbc_XThbâû<YûUh`TûbYûdecfgcûdYeYÈ
acWT ûkYûUh`cû\b]nYbbtûfhdYeb]_Tâ

3TûT_ghT`qbYûX`tûecfz^fq_]jûhUcÈ
`zVT`qb]_zVû\Td]gTbbt ût_z ûVTegcû\TÈ
hVT[]g] ûbYû\cVfzaûTXY_VTgbcûdcVcX]È
`]ftûhûdYeYdcVbYbcahû\T`zûacf_cVÈ
fq_cWcû Â4`zadz^fq_cWcÃ û l]û UhXYû
aTglÈeYVTbm ûbTûdzf`taTglYVz^ûdeYfÈ
_cbiYeYbkz{û'c`cX]a]eû0`]l_cûVzXÈ
dcVzVû\Td]gTbbtaûhûVzXdcVzXqûÂ%ûV]û
VdYVbYbz ûncûkqcWcûjclYgYèÃû5z\bzmYû
aYbYX[YeûUeTgzVû0`]l_zVû&YebXgû&YbÈ
gYû\TtV]gq ûncûbzûdecût_]^ûaTglÈ
eYVTbmûzûacV]ûUhg]ûbYûac[Y ûcf_z`q_]û
dzXfhac_ûUcsûclYV]Xb]^âû4`Y_fTbXe û
t_]^ûbTûdzf`taTglYVz^ûdeYfÈ_cbûiYÈ
eYbkz{ûgT_ûzûbYû\îtV]Vft ûhûdcbYXz`c_û
\TdYVb]V ûncû\T`]mTxgqftûhûUc_fzû^û
kz`YfdetacVTbcûdeTksVTg]aY ûTU]û
lYeY\ûez_û\bcVhû\hfgezg]ftû\û'c`cX]È
a]ecaûzûfdecUhVTg]ûdYeYacWg]âû
'T[_cûfdecWbc\hVTg] ûbTf_z`q_]û
gT_zûd`Tb]ûÂ']gt\tÃû\Xz^fbYbbzâû-û5cÈ
Vxg_zb]aûbTfdeTVXzû\`]^û[Tegû\zWeTVû
^cWcûaYbYX[aYbg ût_]^ ûTU]û\UYeYWg]û
hû^cWcûdcf`h[bcahûfd]f_hûÂĉÃûhûWeTizû
Â5ceT\_]Ãûdcfgz^bc ûdzXU]eTVû^cahû
TUcûaT`cVzXca]jûfhdYeb]_zV ûTUcû[û
de]fgTe_hVTg]jâû8c[ûecfztb]bûV]tÈ
V]VftûWYgqûbYûWcgcV]aûXcû\hfgezlzû\û
l]bb]aûTUfc`sgb]aûlYadzcbcaûfVzghû
·ûbzûgT_g]lbc ûbzûgYjbzlbc ûbzûiz\]lbcâû
5cWcXqgYft ûX]Vb]^ûbTfdeTVXzûfdcfzUû
^g]ûXcûdYeYacW]û·ûÛĀûeThbXzVûdzXfgTVÈ
`tg]ûlc`cûdzXûhXTe] ûbYûV]_ce]fgcVhÈ
sl]ûbzûh_`cbzV ûTbzûaTtgb]_T ûbYûVzXÈ
fghdTg]û\ûdetac{û`zbz{ûTgT_]µû8c[û
Uz`qmzfgqûY_fdYegzVûeTXmYû\TXTxgqftû
d]gTbbta ûncû\TVTX]`cû'c`cX]a]ehû
\TVYem]g]ûUz^ûXcfgec_cVc ûdc\Tt_û
h[YûVûfqcacahûeThbXz û_c`]ûeYiYezû
ge]lzûVzX_e]VTVû`z_ûWcfdcXTesûe]bWh û
X`tûkqcWcûUh`]ûVfzûdYeYXhacV]èû
'zXdcVzXY^ûbTûkYû\Td]gTbbtûac[Yû
Uhg]ûUTWTgc ûT`YûWTXTg] ût_Tû\ûb]jû
deTV]`qbT ûbYaTxûfYbfhâû(c`cVbY ûncû
0`]l_cÈac`cXm]^û\Td]fTVûfcUzûXcû
T_g]VhûøÛÈmhûdYeYacWhûbTûdeciYfz^È
bcahûe]b\zû^ûhdYVbYbcû\UYezWû\VTbbtû
TUfc`sgbcWcûlYadzcbTûfVzghâû
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ВІДБУВСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ЕТАП СПАРТАКІАДИ
Міське ФСТ «Україна» спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
Київської міськдержадміністрації щорічно
проводить міжгалузеву спартакіаду серед
збірних команд фізкультурно-оздоровчих
клубів галузевих профспілок столиці.

К

иївське міське фізкультурно-спортивне товариство «Україна» відповідно до укладених угод
співпрацює з 12 міськими галузевими професійними спілками, спортивно-масова робота за місцем праці організована у 112 колективах фіз-

культури профспілкових організацій. Безпосередньо на
підприємствах, в організаціях
та установах галузевих профспілок упродовж року проводяться близько 170 масових
фізкультурно-оздоровчих заходів, у яких беруть участь понад 10 тисяч осіб.

У фінальній частині міжгалузевої спартакіади передбачено такі види спорту, як волейбол (чоловіки), гирьовий
спорт, легкоатлетичний крос
(весна, осінь), настільний теніс, міні-футбол, стрільба кульова, шахи і шашки. У першому півріччі ц. р. відбулися

змагання з весняного легкоатлетичного кросу, міні-футболу, гирьового спорту, настільного тенісу. На минулому тижні проводилися змагання з волейболу. У фінальному напруженому поєдинку між командами «Авіабудівник» та «Агропром» перемогу здобули останні.
Подальша співпраця спортивного товариства і галузевих профспілок сприятиме
розвитку масової фізичної
культури у трудових колективах галузей промисловості
Києва.

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

ТУРНІР РОЗПОЧАВ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Нещодавно серед учнів Хмельницького вищого професійного училища № 25
відбулися змагання з міні-футболу на
кубок навчального закладу.
Валерій МАРЦЕНЮК

ред команд училища, а також спартакіади серед
учнів профтехосвіти обласного центру. Тож нещоАдміністрація та профдавно тут відбулися перші
спілкові комітети учнівв цьому навчальному році
ських та інженернозмагання серед учнів учипедагогічних працівників лища на кубок з міні-футучилища (директор –
болу, на яких мірялися сикандидат педагогічних
лами 14 команд юнаків.
наук, заслужений праців- За словами керівника
ник освіти України Олег
фізвиховання навчальноГаврилюк, голови проф- го закладу Віктора Окаркомів – Наталія Пендеського, змагання видалилюк та Оксана Безінська) ся вкрай напруженими й
неабияку увагу приділя- цікавими. Першість виють спортивній роботі.
борола команда 2-го курНа базі навчального засу, майбутні агенти з покладу незмінно провостачання. На учнівській
дяться змагання з легкої
лінійці переможці отриатлетики, волейболу, бас- мали кубок, грамоту й
кетболу, тенісу тощо сесолодощі.
спеціально для «ПВ»

МІНІSФУТБОЛ

УКРАЇНЦІ ЗІГРАЮТЬ
У ГРУПІ WАX
Днями у бельгійському Антверпені відбулося жеребкування фінальної
частини чемпіонату Європи з футзалу
2014 року.
Змагання проходитимуть
в Антверпені з 28 січня
по 8 лютого 2014 року.
Національна збірна України потрапила до групи
«А», де боротиметься за
вихід до наступного етапу змагань зі збірною
господарів турніру та командою з Румунії. У групі
«B» виборюватимуть
першість представники
Нідерландів, Португалії
та Росії, до тріо «С» потрапили Словенія, Азербайджан та Італія, у скла-

ді групи «D» зіграють
Хорватія, Чехія та Іспанія.
За підсумками жеребкування став відомий календар матчів нашої збірної у
групі – стартовий поєдинок «синьо-жовті» проведуть 30 січня проти Румунії, а 1 лютого гратимуть із
господарями Євро. По дві
кращі команди з кожної
групи 3 і 4 лютого зіграють
у чвертьфіналах. Півфінали призначено на 6-те, а
поєдинок за третє місце і
фінал – на 8 лютого.
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НАЙВИЩИЙ ВОДОСПАД У СВІТІ
Водоспад Анхель у Венесуелі
висотою 979 м утримує звання найвищого на земній кулі.
Висота падіння настільки велика, що перш ніж досягти
землі, вода розпилюється на
найдрібніші бризки, перетворюючись на туман. Цей
туман простягається на кілька кілометрів.

КАВУ КРАЩЕ ПИТИ ВДЕНЬ, А НЕ ВРАНЦІ
Традиційно вважається, що кава – ранковий напій, що заряджає енергією на цілий день. Проте британські дослідники радять споживати її в обід. За їхніми
словами, кофеїн, яким так багата кава, необхідний організму вдень, після 14-ї години.
Як пояснюють вчені, саме в цей час людина переживає першу хвилю занепаду сил: починає відчувати втому, в неї знижується увага
і погіршуються розумові здібності. Тому чашка кави, випита під
час обідньої перерви, допомагає відкрити «друге дихання» і
відчути новий приплив сил і бадьорості. Справа в тому, що кофеїн гальмує викид нейромедіатора аденозину, що бере участь
у таких біохімічних процесах, як передавання енергії та сигналів. Аденозин впливає на сон – його концентрація зростає під час неспання.
Варто пам’ятати й про те, що пити каву у великій кількості небезпечно. Нещодавно вчені із США дійшли висновку, що вживання чотирьох і більше чашок кави на
день може впливати на ризик передчасної смерті, особливо якщо людина палить і веде малорухливий спосіб
життя.
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газету «Профспілкові вісті» –
156,00 грн (передплатний
індекс – 22152),
журнал «Бібліотечка голови
профспілкового комітету» –
68,04 грн
(передплатний індекс –
22909).
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Фото – Донецький металургійний завод

ГОРОСКОП
14–20 жовтня

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться
змінити плани через непередбачені
обставини. Радимо серйозно і відповідально
поставитися до прохання керівника.
БЛИЗНЮКИ
Вдалий тиждень для подання прохань і вирішення юридичних питань. Вільний час присвятіть спілкуванню з
близькими друзями.
РАК
Нарешті ви
зможете надолужити згаяний час.
Довіртеся власній інтуїції – і знайдете правильне рішення.
ЛЕВ
Ви отримаєте
вигідну пропозицію про співпрацю.
Намагайтеся дістати якомога більше інформації
про своїх нових партнерів.
ДІВА
На вас очікує гарна звістка: ваші
старі ідеї воскреснуть і
реалізуються завдяки новим партнерам.

ТЕРЕЗИ
Вам доведеться
долати безліч
перешкод. Щоб марно
не витрачати сили, одразу зверніться по допомогу.
СКОРПІОН
Цей тиждень
буде багатим на
нові починання. Завдяки нестандартному підходу ви завоюєте довіру
й прихильність впливової особи.
СТРІЛЕЦЬ
Ваш емоційний стан залишатиметься пригніченим і нестабільним. Зосередьтеся на своїх улюблених справах.
КОЗЕРІГ
Щоб знайти
потрібні відповіді, зверніться до інформаційних джерел.
Аналіз статистики підкаже, як діяти далі.
ВОДОЛІЙ
У діалозі з партнерами виявіть
усю свою чарівність та
делікатність. Доведеться витратити певний
час, щоб виконати прохання впливової особи.

Справжній майстер своєї справи!

Видавець – пiдприємство
«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.
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СКАНВОРД

ДО УВАГИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ!
Щоб отримати піврічну передплату на
газету «Профспілкові вісті», необхідно
подати до редакції копію ідентифікаційного коду, а також вказати домашню
адресу й поштовий індекс.

Відповіді на сканворд, надрукований у № 40

№123 | 30.10.2012 РОКУ

Засновник – Федерація
профспілок України.
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Розгадавши сканворд і вписавши букви в
клітинки, виріжте його по червоній рамці
та надішліть нам на адресу: «Профспілкові вісті», майдан Незалежності, 2,
м. Київ, 010142 або profvisti@ukr.net.
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і
першим надіслав відповідь, чекає винагорода – піврічна передплата на газету
«Профспілкові вісті».
ВІТАЄМО Марину Гладченко з м. Нова Каховка Херсонської обл., яка правильно розгадала сканворд у № 40.

РИБИ
Цей тиждень
буде сприятливим для працевлаштування й службового підвищення. Усі зміни, на
які ви очікуєте, матимуть
позитивний заряд.

ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

X]kz

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

Правильна відповідь – «узлісся».

ОВЕН
На вас очікує нелегка робота, намагайтесь підготуватися
заздалегідь. На прохання
колеги про послугу реагуйте позитивно.
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Директор підприємства
та головний редактор –

Олексій ПЛАКСІН

Редакцiя листується з читачами тiльки на сторiнках газети. Газета публiкує також тi 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. При передруку посилання на «Профспiлковi вiстi» обов’язкове.

®

Передплатний індекс: 22152.
Адреса редакції: 01012, Київ, майдан Незалежності, 2.
Телефон-факс: 277-24-30, е-mail: profvisti@ukr.net; сайт: psv.org.ua.
Зам. № Т-2010-25UA41. Загальний наклад – 8887 прим.
Газета віддрукована у ПрАТ «Сьогодні Мультимедіа»

