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

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

ДІАЛОГ | У Всесвітній день 
дій за гідну працю ФПУ про-
вела скайп-конференцію з 
метою визначення зон соці-
альної несправедливості в 
трудовій сфері. На зв’язку з 
Києвом перебували колеги  
із Запоріжжя.

СЛУХАННЯ | У Будинку спі-
лок із нагоди Дня дій за гідну 
працю відбулися публічні 
слухання з питань активізації 
ролі соцпартнерів у подолан-
ні соціальної несправедли-
вості та становленні гідної 
праці в Україні, а також шля-
хів вирішення проблем  
у цій сфері. 

ПРЕЗИДІЯ | 3 жовтня відбу-
лося чергове засідання Пре-
зидії Федерації професійних 
спілок України. 
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ДОЛУЧАЙТЕСЬ  
ДО ОБГОВОРЕННЯ
Будь-який матеріал номера можна обго-
ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

ТЕМА НОМЕРА | ЧОМУ УКРАЇНЦІ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ІНОЗЕМНИМ ЛІКАМ?

.08

Передплатити видання можна в будь-якому пошто-
вому відділенні України за «Каталогом видань України» 
або  скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»  
на корпоративному сайті ДП «Преса» www.presa.ua

Розпочалася передплата  
центральних профспілкових видань на 2014 рік
Вартість передплати на 2014 рік:  
газета «Профспілкові вісті» – 156,00 грн 
 (передплатний індекс – 22152), 
журнал «Бібліотечка голови 
проф спілкового комітету» – 
68,04 грн  (передплатний індекс – 
22909).

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

ЗА ЛАШТУНКАМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

АВТОРИ ЗАКОНОПРОЕКТУ G 
ОЛЕКСАНДР СТОЯН ТА 
ЯРОСЛАВ СУХИЙ G 

ГОВОРЯТЬ ПРО ЙОГО 
ОНОВЛЕННЯ НА 60% 
ТА ОРІЄНТОВАНІСТЬ 

НА ЛЮДИНУ ПРАЦІ

.06 

Презентовано новий 
проект Трудового 
кодексу
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КРОКИ ДО ГІДНОЇ ПРАЦІ
СЛУХАННЯ

Щиро вітаю вас із нагоди 
професійного свята – Дня 
юриста!
Професія юриста важлива і 
затребувана в суспільстві, 
адже на представників пра-
вознавчого співтовариства 
покладено дуже відпові-
дальні обов’язки – утвер-
дження і реалізація прин-
ципу верховенства права, 
вдосконалення чинного за-
конодавства і зміцнення за-
конності в державі, поси-
лення гарантій захисту прав 
і свобод наших співвітчиз-
ників. Саме завдяки вашо-
му професіоналізму, до-
свідченості, об’єктивності 
та принциповості відбува-
ється становлення й розви-

ток України як правової 
держави.
Особливі слова вдячності у 
цей святковий день – пра-
вовим, головним правовим 
інспекторам праці профспі-
лок, спеціалістам правових 
служб ФПУ, її членських ор-
ганізацій 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

Сердечно вітаю вас із про-
фесійним святом – Днем 
працівників стандартизації 
та метрології України!
Завдяки вашому професіо-
налізму, досвіду і високій 
відповідальності постійно 
вдосконалюється вітчизняна 
система технічного регулю-
вання, реалізується право 
людей на безпеку й охорону 
здоров’я, поліпшується 
якість життя наших співвіт-

чизників. Прийміть щиру по-
дяку за вашу наполегливу 
сумлінну працю!
Щиро бажаю вам міцного 
здоров’я, щастя, успіхів у 
всіх починаннях, нових про-
фесійних здобутків, достатку 
й благополуччя в родинах!
Зі святом вас!
З повагою,

Юрій КУЛИК,  
Голова Федерації профспілок України

Щиро вітаємо вас із профе-
сійним святом – Днем пра-
цівників стандартизації та 
метрології і Всесвітнім днем 
стандартів!
Реалізовуючи державну по-
літику в сфері стандартиза-
ції, метрології, сертифікації 
та управління якістю, ви ро-
бите вагомий внесок у спра-
ву захисту життя і здоров’я 
людини. Ваша енергія, ваші 
ідеї та ваша самовідданість 
справі – основа впевненості 
в майбутньому національної 
економіки.
Ми пишаємось тим, що має-
мо змогу працювати разом 
із справжніми професіона-
лами, авторитетними та ви-
знаними фахівцями, здатни-
ми приймати рішення, гене-
рувати ідеї і втілювати їх у 

життя. Переконані, що ви й 
надалі будете ефективно 
працювати над удоскона-
ленням сучасної вітчизняної 
системи технічного регулю-
вання та захисту прав спо-
живачів, успішно впрова-
джуватимете в Україні між-
народні стандарти на благо 
співвітчизників.
У цей святковий день хоче-
мо побажати вам впевне-
ності у власних силах, нових 
успіхів, наснаги та натхнен-
ня для нових звершень. 
Міцного здоров’я, злагоди в 
сім’ях, добробуту в оселях!

Центральна рада
Профспілки 

машинобудівників
та приладобудівників 

України

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ Й ВЕТЕРАНИ 
ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ!

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ, КОЛЕГИ, ДРУЗІ!

8 ЖОВТНЯ G  
ДЕНЬ ЮРИСТА УКРАЇНИ

10 ЖОВТНЯ G ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
ТА МЕТРОЛОГІЇ УКРАЇНИ

ПРИВІТАННЯ

Як повідомляє Інформаційно-
аналітичний центр ФПУ, на 
зв’язку з Києвом перебували 
колеги із Запоріжжя, а розпо-

чав спілкування за допомогою Інтер-
нету заступник Голови ФПУ Сергій 
Кондрюк, який привітав усіх з нагоди 
цієї міжнародної події та побажав 
успіхів у спільній боротьбі за впрова-
дження в нашій країні принципів гід-
ної праці.
У скайп-конференції взяли участь ке-
рівництво Запорізької обласної ради 
профспілок, представники обласного 
комітету Профспілки працівників ме-
талургійної і гірничодобувної промис-
ловості України, голови профкомів 
первинних профспілкових організацій 
металургійних, машинобудівних, 
електротехнічних та інших підпри-
ємств м. Запоріжжя. Їм було запропо-
новано обговорити такі болючі для 
більшості працюючих громадян пи-
тання, як повернення боргів із зарпла-
ти, підвищення мінімальної зарплати і 

продуктивності праці, пенсійне забез-
печення, строки й умови укладення 
нової Генеральної угоди. З інформаці-
єю про дії ФПУ у цьому напрямі висту-
пили керівники та представники 
структурних підрозділів апарату ФПУ. 
Вони акцентували увагу на профспіл-
кових пропозиціях та новаціях, спря-
мованих на результативне вирішення 
зазначених проблем.
Учасники конференції поставили фа-
хівцям ФПУ низку запитань, обговори-
ли теми і формат проведення наступ-
них нарад з використанням новітніх 
технічних можливостей. Свої думки з 
цього приводу висловили: 
– заступник об’єднаного профкому 
ЗАТ «ЗАЗ» Віктор Садовий, який за-
пропонував на наступній конференції 
обговорити проблему затримки ви-
плат із тимчасової втрати працездат-
ності;
– заступник голови профкому «Запо-
ріжсталі» Валентин Сус, висловивши 
побажання, щоб у наступних конфе-

ренціях брали участь керівники ЦК 
профспілок;
– голова профкому ПАТ «Запорізький 
завод «Перетворювач» Валерій Булда, 
підкресливши важливість укладання 
Генеральної угоди на новий строк, що, 
на його переконання, значно полег-
шить проведення переговорів з укла-
дання колективних договорів;
– заступник голови профспілки мета-
лургів і гірників Юрій Шамчиц, запро-
понувавши на окремій конференції 
обговорити проект нового закону про 
колективні договори, а також звер-
нувши увагу на поліпшення технічної 
якості проведення скайп-конфренцій;
– завідувачка оргвідділу Запорізької 
облпрофради Тамара Бєлєскова, ви-
словивши загальну позитивну оцінку 
конференції, підготовлену та проведе-
ну спільно працівниками апарату ФПУ 
й апарату Запорізької обласної ради 
профспілок. 
Отже, за висновком учасників конфе-
ренції, формат спілкування за допо-
могою Інтернет-технологій дозволяє 
профспілковим фахівцям не тільки 
оперативно, а й з практичного боку 
розглянути проблему та визначити 
шляхи її вирішення.

8–9 жовтня в Будинку спілок відбулася міжна-
родна конференція «Які перспективи соціальної 
безпеки та справедливості в Україні?». Доклад-
ніше про це читайте в наступному номері «ПВ».

7–9 жовтня в Будинку спілок відбувся Всеукраїнський семінар го-
лів комітетів ветеранів праці та дітей війни рад організацій вете-
ранів 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 Укра-
їни». Докладніше про це читайте в наступному номері «ПВ».

ДІАЛОГ

АНОНС

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ТРУДОВІЙ СФЕРІ

ПЕРСПЕКТИВИ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  
СЕМІНАР ВЕТЕРАНІВ

З нагоди Дня дій за гід-
ну працю, за підтримки 
Федерації профспілок 
України та Організації 
ветеранів України від-
булися публічні слухан-
ня з питань активізації 
ролі соцпартнерів у по-
доланні соціальної не-
справедливості та ста-
новленні гідної праці в 
Україні, а також шляхів 
вирішення проблем у 
цій сфері. 
 
Тетяна РУБАН, «ПВ» 
Фото Анатолія ЛИСЕНКА

У Всесвітній день дій за гідну працю ФПУ провела скайп-
конференцію з метою визначення зон соціальної несправед-
ливості (дискримінації) в трудовій сфері.
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ПІДСУМКИ

ОГОЛОШЕННЯ

ЗУСТРІЧ

Тетяна РУБАН
 «ПВ»

«О

НАТАЛІЯ 
КОРОЛЕВСЬКА: 
ЗМЕНШИЛИСЯ 
БОРГИ НА 5,4%

Анна РЄПІЧ
редактор відділу «ПВ» 

Юрій Кулик поінфор-
мував журналістів 
про загальний рі-
вень профспілко-

вого членства у світі, зокре-
ма про його скорочення. 
«На жаль, не лише в Україні, 
а й в усьому світі кількість 
членів профспілок зменшу-
ється з різних причин. Серед 
них, зокрема, і банкрутство 
підприємств тощо».
Також Голова ФПУ розповів 
про нинішні умови роботи 
профспілок і докладно спи-
нився на питанні розвитку 
соціального діалогу, який є 
невід’ємною частиною ді-
яльності. «Я прибічник  кон-
структивного соціального ді-
алогу між роботодавцями, 
профспілками та органами 
державної влади, – заува-
жив Юрій Кулик. – Ми нама-
гаємося вирішувати наболілі 
питання спільно з нашими 
соціальними партнерами 
мирним шляхом, шляхом 
переговорів. Серед проб -
лем, які наразі турбують сус-
пільство, – повернення бор-
гів із заробітної плати, низь-
кий рівень оплати праці та 
мінімальної зарплати, яка 
має бути втричі вищою, ніж 

прожитковий мінімум тощо».
Очільник ФПУ розповів 
представникам регіональ-
них ЗМІ про заходи, що від-
будуться в рамках Всесвіт-
нього дня дій за гідну працю 
та Міжнародного дня бо-
ротьби з бідністю. Він також 
констатував, що в нашій кра-
їні питання гідної праці 
сприймається в двох аспек-
тах – це гідна заробітна пла-
та і питання безпеки праці.
Юрій Кулик розповів про 
конструктивну співпрацю 
Федерації професійних спі-
лок із Генеральною прокура-
турою, Пенсійним фондом, 
Уповноваженим ВР з прав 
людини, Держгірпромнагля-
дом, Державним фондом 
сприяння молодіжному жит-
ловому 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 жи-
лих будинків під егідою ФПУ, 
поліпшення інформаційної 
роботи та потребу створити 
різні фонди, приміром, фонд 
ветеранів профспілкового 
руху, страйковий фонд тощо. 

Приватне акціонерне товариство 
«Укрпрофтур» оголошує відбір пре-
тендентів на посади керівників При-
ватного акціонерного товариства 
«Львівтурист» (м. Львів, вул. Коно-
вальця, 103), Приватного Він ниць-
кого обласного акціонерного товари-
ства по туризму та екскурсіях «Він-
ницятурист» (м. Вінниця, вул. Пушкі-
на, 4), Приватного акціонерного то-
вариства «Дніпротурист» (м. Дніп-
ропет ровськ, вул. Фучика, 30), Дочір-
нього підприємства «Чернівціту-
рист» ПрАТ «Укрпрофтур» (м. Чернів-
ці, вул. Червоноармійська, 184), До-
чірнього підприємства «Черкаситу-
рист» ПрАТ «Укр проф тур» (м. Черка-
си, вул. Фрунзе, 29), Дочірнього під-
приємства «Київське бюро подоро-
жей та екскурсій» ПрАТ «Укр проф-
тур» (м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2).
Спеціалізацією Товариства та підпри-
ємств є організація, здійснення турис-
тичної діяльності та послуг проживан-
ня у готелях, забезпечення створення 

туристичного продукту і надання гро-
мадянам, юридичним особам комп-
лексних турис тич но-екскурсійних та 
інших послуг, у тому числі з організації 
відпочинку, проживання, побуту, хар-
чування, перевезення пасажирів по 
Україні та за її межами, а також інші 
туроператорські й супутні послуги.
Вимоги до претендента:
– вища освіта та досвід роботи на ке-
рівних посадах не менш ніж три роки;
– бачення шляхів розвитку фінан со-
во-господарської діяльності, ведення 
готельного та ресторанного бізнесу, 
формування нових економічних 
основ туризму як високорентабель-
ної галузі економіки, підвищення 
ефективності надання туристичних 
послуг, збільшення валютних надхо-
джень, спрямування своєї діяльності 
на задоволення потреб та інтересів 
акціонерів і отримання прибутку;
– практичний досвід керування 
персоналом;
– стратегічне мислення.

Для участі у відборі потрібно по-
дати документи, серед яких: 
1. Заява для участі у конкурсі.
2. Копія документа, що посвідчує 
особу, і заява про дозвіл на оброб-
ку 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 анало-
гічної сфери діяльності.
7. Письмова заява про відсутність 
обставин, які перешкоджатимуть 
об’єктивному виконанню претен-
дентом обов’язків керівника това-
риства або зобов’язання щодо усу-
нення таких обставин у разі визна-
чення переможцем відбору.
8. Рекомендації (у разі наявності).
До участі у відборі не допуска-
ються особи, які мають конфлікт 
інтересів стосовно майна, що пе-
редається в управління керівнико-

ві товариства, та/або сфери ді-
яльності товариства, який не 
може бути усунений у разі визна-
чення претендента переможцем.
Документи приймаються впродовж 
15 днів після опублікування оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Раї-
си Окіпної, 2, 2-й поверх готелю 
«Турист», приймальня ПрАТ «Укр-
профтур», 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 засі-
дання комісії, на якому розглядати-
муться подані заяви та документи.
Додаткову інформацію щодо пере-
ліку необхідних документів можна 
дізнатися за тел.: (044) 568-42-21 – 
начальник відділу організаційної 
роботи та корпоративних прав або 
(044) 568-44-01 – приймальня Голо-
ви Правління.

Правління ПрАТ «Укрпрофтур»

У вересні заборгованість із заробіт-
ної плати зменшилася на 53,3 млн грн, 
або на 5,4%. Такі цифри оприлюдни-
ла міністр соціальної політики Украї-
ни Наталія Королевська під час зустрі-
чі з журналістами регіональних видань 
у Будинку профспілок, де підбивалися 
підсумки діяльності Мінсоцполітики за 
дев’ять місяців. Фото Кирила ЛАТИШЕВА

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

Питання гідної праці сприймається україн-
цями в двох аспектах –  це гідна заробітна 

плата та питання безпеки праці.
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Олена ОВЕРЧУК
редактор відділу «ПВ»

З

ЗАВДАННЯ 
КОЛДОГОВІРНОЇ 
РОБОТИ

СВОЄЧАСНЕ 
ОТРИМАННЯ 
ВИНАГОРОДИ 
ЗА  ПРАЦЮ

3 жовтня у Будинку спілок відбулося чергове засідання 
Президії Федерації професійних спілок України

Ефективна робота  
в інтересах людини праці

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

Фото Анатолія ЛИСЕНКА

527,6 
млн грн

СТАНОВИТЬ ЗАS
БОРГОВАНІСТЬ 
ІЗ ВИПЛАТИ ЗАS
РОБІТНОЇ ПЛАS
ТИ НА ЕКОНОS
МІЧНО АКТИВS
НИХ ПІДПРИS

ЄМСТВАХ 
 СТАНОМ НА 
1.08.2013 р.

Важливим для 
профспілок є ви-
значення голов-
них завдань ко-

лективно-договір-
ної кампанії, 

вдосконалення 
контролю за вико-
нанням колектив-

них договорів і 
угод, пошук ефек-

тивних механіз-
мів для реалізації 
домовленостей.
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Тетяна МОРГУН 
оглядач «ПВ»

– Миколо Харитоновичу, про-
коментуйте, будь ласка, стан 
соціального партнерства в 
 області.

– Ваші слова свідчать про 
 грамотне навчання проф-    
 активу...

– До щойно сказаного дотич-
не й питання мотивації проф-
спілкового членства. 

– А що, на Ваш погляд, необ-
хідне для фінансового й орга-
нізаційного зміцнення проф-
спілок? 

– Якою є участь профорганіза-
цій області в реалізації  Закону 
України «Про зайнятість насе-
лення»? 

– Миколо Харитоновичу, а як 
у Вашій області здійснюється 
юридичне супроводження 
профспілкової роботи з об-
стоювання законних прав та 
інтересів трудівників?

РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ ФЕДЕРАЦІЇ  
ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ МИКОЛОЮ ШЕРШУНОМ

Ефективна співпраця з 
усіма учасниками 
соціального діалогу – 
ключ до успіху профспілки

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.

19
ОБЛАСНИХ ГАЛУЗЕS
ВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ ЧИS
СЕЛЬНІСТЮ 153 277 
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІS

ЛОК ОБ’ЄДНУЄ ФЕS
ДЕРАЦІЯ ПРОФСПІS
ЛОК РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ
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Анна РЄПІЧ
редактор відділу «ПВ»

П

Під час засідання Президії ФПУ відбулася презентація 
проекту нового Трудового кодексу України 

Трудовий кодекс – 
на боці трудівників
Докладно про роботу над 
проектом Кодексу та її ре-
зультати розповів під час 
брифінгу, що відбувся того 
ж дня у Будинку спілок, 
народний депутат України 
Олександр Стоян. У бри-
фінгу також узяли участь 
народний депутат Яро-
слав Сухий – співавтор до-
кумента, заступник Голо-
ви Федерації профспілок 
України Сергій Українець, 
представники членських 
організацій ФПУ, члени 
Спільного представниць-
кого органу репрезента-
тивних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні та 
представники засобів ма-
сової інформації.

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

Близько 
60%

НОВИХ ПОЗИS
ЦІЙ МІСТИТЬ 

ПРОЕКТ ТРУДОS
ВОГО КОДЕКСУ

У новому Трудовому кодексі буде закріплено низку важливих 
норм. Серед них, зокрема: обов’язкове підписання роботодав-
цем із працівником контракту або договору під час прийому на 
роботу; розірвання трудового договору за ініціативою робото-

давця з працівником можливе лише за згодою профспілкового 
органу; обов’язкове ведення трудових книжок; збереження 40-
годинного робочого дня при п’ятиденному робочому тижні; оп-

лата понаднормової роботи у потрійному розмірі; оплата роботи 
в нічний час у підвищеному розмірі не нижче ніж 30% ставки по-
садового окладу (нині 20%). Також у документі визначено пер-
шочерговість оплати праці, захист матерів-одиночок, питання, 

пов’язані з ліквідацією підприємств, тощо.
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ДОСВІДВШАНОВУЄМО ВЕТЕРАНІВ

С

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ: 
ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
ТА ПРОФСПІЛКИ

Сергій БАРАНЧИКОВ
Закарпаття

З нагоди Дня ветерана 
голова облпрофради 
Іван Король зустрівся з 
ветеранами профспіл-

кового руху краю, які про-
працювали в апараті, служ-
бі обслуговування облпроф-
ради більше 20 років і нині 
перебувають на пенсії. 
У ході невимушеної теплої 
розмови ветерани цікавили-

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

Максим БАЛАНЕНКО
заступник голови обкому 
профспілки працівників 
держустанов

Марія ІВАНОВА 
керівник прес-центру ФП 
Кіровоградської обл.

Міжнародний день 
людей похилого 
віку Світловод-
ський райком 

профспілки працівників 
держустанов щороку від-
значає «з родзинкою». До 
цього Дарію Ільїну спонука-
ють і посадові обов’язки, і 
чисто людські. Вона не тіль-
ки очолює райком проф-
спілки, а й керує районним 
територіальним центром з 
надання соціальних послуг. 
Причому заходи традиційно 
проводяться спільно з обко-
мом профспілки працівни-
ків держустанов, а це озна-
чає, що «іменинники» – 
люди похилого віку того дня 
отримують подвійну увагу, 
більше подарунків, квітів і 
тепла. Щоразу це свято ор-
ганізовується за іншою 
адресою. Цього року, при-
міром, воно відбулося у 
с.  Велика Скельова.
«Це дуже мудре державне 
рішення – відзначати День 
ветерана, – сказала Дарія 
Ільїна. – Це глибинне свято. 
Звісно, літнім людям потріб-
на увага повсякденно, але 
вони, як діти, чекають і 
власного свята, й особливих 
слів. У Великій Скельовій 
живуть добрі люди, турбо-
тливий сільський голова 
Сергій Могильний, які нас 
добре зустрічають. Ми заві-
тали не з порожніми рука-
ми: привезли від спонсорів 
запашний коровай, солодо-
щі. Взагалі для мене цей 

день важить дуже багато. 
Ми, дещо молодше поко-
ління, ніби звітуємо перед 
старшими з предмету сові-
сті. Для мене це люди по-
важного віку: щоб дожити 
до таких років, треба мати 
силу, волю, терпіння, ви-
тримку. На цьому зламі 
життя підбиваються певні 
підсумки про те, хто чого 
досягнув. Багато стареньких 
озираються назад із спокій-
ною душею, бо прожили чу-
дові трудові роки, вирости-
ли гідних дітей, онуків, 
правнуків. За посадовими 
обов’язками я опікуюся са-
мотніми людьми, які не ма-
ють дітей. Є такі старенькі, 
які поховали дружин та чо-
ловіків, навіть дітей, і в них 
більше нікого немає. Наші 
соціальні працівники ста-
ють їм у пригоді, заміняючи 
родину, весь світ. Їм, натру-
дженим і згорьованим, по-
трібне свято, спілкування. 
Для них дуже важливо при-
чепуритись і вийти «в 
люди».
Свято проводили в оновле-
ному Будинку культури. Під 
час тематичного вечора, 
який організувала для літ-
ніх людей директор Будин-
ку культури, голова первин-
ної профорганізації сіль-
ської ради Світлана Буйлук, 
лунали пісні, виконувалися 
хореографічні номери. Ша-
новні гості відтанули ду-
шею, позгадували пережи-
те, поспівали, навіть танці 
влаштували.
Не всі старенькі того дня 
змогли завітати до Будинку 
культури – до сільських дов-
гожителів, 99-річних Фроси-
ни Коваленко та Ганни Ло-
пати делегація завітала з 
подарунками додому. 

Нещодавно у китайсь-
кій столиці м. Пекіні від-
бувся 9-й Міжнародний 
профспілковий форум 
«Економічна глобаліза-
ція та профспілки», в яко-
му взяли участь пред-
ставники профспілок 53 
країн та 8 міжнародних 
профоб’єднань, серед яких 
була й делегація Федерації 
профспілок України. 

УВАГА ТА ТУРБОТА

ДЕНЬ З ПРИСМАКОМ 
РАДОСТІ ТА СМУТКУ

У кожному регіоні світу поглиблення процесів глобалі-
зації породжує нові складні економічні та соціальні 

проблеми й протиріччя. Їх вирішення неможливе без 
широкого та рівноправного співробітництва на загаль-
нонаціональному та міжнародному рівнях, без помір-

кованого діалогу з державною владою та роботодавця-
ми, без урахування думки організацій трудящих.
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Раїса  
Чирва
оглядач «ПВ»
chirva@bigmir.net

МАРКЕТИНГОВИЙ 
ПРИЙОМ

ДОРОЖЧЕ НЕ БУВАЄ

За лаштунками 
фармацевтичної 
галузі

Держлікслужба повідом-
ляє, що в Україні в першо-
му півріччі продано 65,4% 
вітчизняних препаратів.

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 не-
жить, кашель, гострі респіраторні захворюван-
ня. Тож люди поспішають до аптек за рятівними 
пігулками. Що на них чекатиме там цього разу? 
Чи здивують черговими сюрпризами представ-
ники фармацевтичної галузі? Це намагалися 
з’ясувати «Профспілкові вісті». 
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На ліки іно-
земного ви-
робництва 
українці ви-
тратили 
68,6% коштів, 
а на вітчиз-
няні – 31,4%

Фото  
Кирила  
ЛАТИШЕВА

КОМУ ФАЛЬШИВКУ?

ЯК РЕГУЛЮЮТЬ ЦІНИ НА ЛІКИ У СВІТІ

Кожна країна вирішує питання 
ціноутворення на ліки на 
власний розсуд. Окрім рин-
кового регулювання, ціни ре-

гулює також і держава. У більшості 
країн держава регулює ціни на 
препарати, вартість яких відшко-
довується за рахунок бюджетних 
коштів або медичної страховки. 
Найпоширеніший механізм стри-
мування цін – державний орган 
встановлює максимальну ціну на 
ліки. При цьому враховується вар-
тість аналогічних ліків, у тому числі 
в інших країнах. Таке регулювання, 
як правило, поширюється на ре-

цептурні ліки. Ціноутворення без-
рецептурних препаратів, вартість 
яких не відшкодовується, зазвичай 
не підлягає держрегулюванню. 
У більшості країн держава регулює 
ціни на ліки у тому чи іншому ви-
гляді. Це, зокрема, встановлення 
максимального рівня ціни на пре-
парати, запровадження гранично-
го рівня торговельних надбавок, 
обмеження ціни на новий препа-
рат, внесення лікарських препара-
тів до переліку, за яким вони від-
пускаються безкоштовно або зі 
значними знижками, тощо. 
У таких країнах, як Китай, Індія або 

Бельгія, держава жорстко контро-
лює ціни на ліки. А от у США, Ні-
меччині або Великій Британії пе-
реважають ринкові механізми – 
попит і пропозиція на ліки. У Кана-
ді встановлення ціни на препара-
ти, а також відшкодування витрат 
на лікарські засоби відбувається 
шляхом укладення угод між де-
партаментами охорони здоров’я 
та виробниками фармацевтичної 
галузі. У Німеччині, Іспанії, Швеції 
та Норвегії використовується меха-
нізм непрямого регулювання цін 
на ліки, так зване еталонне ціно-
утворення. Це означає, що у разі, 

якщо максимально встановлена 
ціна на препарат перевищує 
 еталонну, то пацієнт доплачує 
 різницю.
У багатих арабських державах, на-
приклад Саудівській Аравії, усі ліки 
для громадян безкоштовні. Але лі-
куватися можна лише препарата-
ми, які дозволив правитель дер-
жави – емір. Якщо ж хтось потре-
бує іншого препарату, що не вхо-
дить до списку дозволених, по-
трібні підписи трьох лікарів. Якщо 
вони підтвердять, що ліки життєво 
необхідні, то їх придбають за раху-
нок держави.

Продажі українського фармацев-
тичного ринку в першому півріччі 

2013 року зросли на 15,7% – до 
14,6 мільярда гривень, порівняно 
з аналогічним показником мину-
лого року. Український фармако-
логічний ринок у січні-червні зріс 
на 3,8%, або до 625 мільйонів упа-

ковок, порівняно з першим 
півріччям 2012 року.
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ

МОЛОДІЖНА  
ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Ольга ЛОБАРЧУК

Угодою передбачені проведення спеціальних кон-
сультацій для вироблення узгодженої позиції обох 
сторін щодо проблем, які виникають, а також підго-
товка пропозицій владі та роботодавцям. Постає чи-
мало питань, коли йдеться про резервування зе-
мельних площ, пільгове виділення ділянок для мо-
лодіжного житлового будівництва, відпрацювання 
механізму виділення ділянок. Уже цьогоріч укладе-
но 36 договорів з молодими сім’ями, які, перебува-
ючи на черзі для поліпшення житлових умов, мають 
бажання і право скористатися пільгами в будівництві 
та отриманні житла.
За круглим столом вели розмову заступник директо-
ра Львівського регіонального управління Державно-
го фонду сприяння молодіжному житловому будів-
ництву І. Пеленичка, заступник голови Об’єднання 
профспілок Львівщини М. Будзан, працівники право-
вого відділу профспілок.
Із конкретними питаннями та пропозиціями при-
йшла на зустріч голова облпрофорганізації працівни-
ків автомобільного і сільгоспмашинобудування 
Оксана Захваткіна. Вона запропонувала провести зу-
стріч із профактивом безпосередньо на підприємстві 
– Стрийському ТЗОВ «Леоні», де працює багато мо-
лодих людей, для яких житлове питання є актуаль-
ним.
На думку правового інспектора праці ОПЛ Віри Ко-
марницької, яка працює із спілчанами в рамках уго-
ди з Фондом молодіжного житлового будівництва і 
представляє позицію профспілок, найбільшими про-
блемами є обсяги та механізм фінансування держав-
них програм молодіжного житлобудування та збіль-
шення фінансування на 2014 рік.
Позитивним зрушенням в цій сфері, як показує прак-
тика, є розпорядження Кабміну про те, що з липня 
2010 року Фонд діє як структурний підрозділ Мінре-
монтбуду.
Існує й камінь спотикання: в схемі кредитування по-
зичальника за програмою здешевлення вартості іпо-
течних кредитів відповідальним перед банком за ту 
частину коштів, яку оплачує банкові держава, є фі-
зична особа…
Профспілки підготували листа до Кабміну щодо 
збільшення фінансування на 2014 рік та мають намір 
спільно з Фондом звернутись до вищих органів дер-
жавної влади з пропозицією змінити механізм фі-
нансування для захисту людини в кризових обстави-
нах 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 пра-
цівникам, забезпечують часткову компенсацію від-
соткової 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.

ЛІСІВНИКІВ ВІТАЛИ  
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ТРИВАЄ

Представників лі-
сової галузі з наго-
ди Дня працівника 
лісу привітав го-
лова ФПО Микола 
Шершун. 

Я

Як повідомляє прес-
служба Федерації 
профспілок Рівнен-
ської області, перши-

ми районами, які відвідали 
представники ФПО, стали За-
річненський та Дубровиць-
кий. Сюди прибула робоча 
група на чолі із заступниками 
голови ФПО Марією Рожко 
та Миколою Сіруком.
Метою подібних заходів є на-
дання практичної допомоги з 
питань колдоговірного регу-

лювання соціально-
економічних і трудових від-
носин на підприємствах, в 
організаціях та установах ра-
йонів. Адже колдоговір є до-
кументом, за допомогою 
якого вирішуються питання 
оплати й охорони праці, на-
дання відпусток тощо.
Під час робочої поїздки про-
водилися зустрічі з керівни-
ками району та підприємств, 
профактивістами. Так, у За-
річному відбувся круглий стіл 

на тему «Соціальний діалог 
– влада, профспілки, робото-
давці» за участю представни-
ків органів влади, профспіл-
кових структур та об’єднання 
роботодавців району. Члени 

комісії побували на різних 
об’єктах районів, обмінялися 
досвідом, надали практичну 
та методичну допомогу, від-
повіли на запитання, що ви-
никали в ході роботи.

Федерація профспілок Рівненської об-
ласті проводить активну роботу щодо 
соціального діалогу в районах.

Об’єднання профспілок Львівщини 
в квітні цього року уклало Угоду про 
співпрацю з регіональним управлін-
ням Державної спеціалізованої фінус-
танови «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівни-
цтву». Нещодавно сторони зустрілися 
за круглим столом, щоб обговорити 
проблемні моменти. 

За програмою пільгового  
кредитування у Львівському  

регіональному управлінні Фон-
ду станом на липень цього року  
зареєстровано 1085 кандидатів у 

позичальники.

Двох працівників краю відзначено на державному рівні. Зок-
рема, за значний особистий внесок у розвиток лісогоспо-

дарського виробництва, захист і збереження державного лі-
сового фонду робітниця Соснівського лісництва ДП «Со-

снівське лісове господарство» Леся Боровець нагороджена 
медаллю «За працю і звитягу», а директору ДП «Сарненське 
лісове господарство» Сергію Белелі присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений лісівник України». Відповідний Указ підпи-

сав Президент України.
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М

Інформаційний відділ 
Профспілки 

працівників морського 
транспорту України

В Одеській обласній державній адміністрації 
відбулося розширене засідання членів Громад-
ської ради, представників Одеської обласної 
державної адміністрації, Міністерства інфра-
структури України, Федерації роботодавців 
транспорту України, Федерації профспілок Укра-
їни, Профспілки робітників морського транспор-
ту України, посередників із працевлаштуван-
ня за кордоном (крюїнгових агентств), морських 
навчальних закладів і юридичних служб із  
морського права. Розглядалися питання імп-
лементації Україною вимог Манільських 
поправок–2010 до Конвенції з підготовки та 
дипломування моряків і несення вахти, на-
буття чинності 20 сер пня 2013 року Конвенці-
єю  Міжнародної організації праці «Про працю 
в морському судноплавстві» 2006 року (далі – 
Конвенція).   

Ратифікація Конвенції – процес трудоміст-
кий і потребує наполегливої роботи: узгод-
ження національного законодавства з між-
народними стандартами. Проте ця надзви-
чайно важлива робота і витрачений час по-
вернуться забезпеченням моряків права-
ми та соціальними гарантіями, на які вони 
заслуговують. Тим більше, якщо виявлять-
ся задоволеними наймані працівники, то й 

роботодавець розвиватиметься.

150
ПАРОПЛАВІВ 

ПОСТУПОВО ЗАS
МІНЮЮТЬ УКS

РАЇНСЬКІ ЕКІПАS
ЖІ НА ПРЕДS
СТАВНИКІВ 

 ЄВРОСОЮЗУ

Морське  
судноплавство:  
ратифікація 
Конвенції МОП
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ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НА ОБЛІК

ЯКЩО РОБОТА  
НЕ ВЛАШТОВУЄ

ПОНОВЛЕННЯ СТАТУСУ

?Чи можна відмовитись від запропоно-
ваної у ЦЗ підходящої роботи? ?За яких умов при-

пиняється реєстра-
ція непрацюючої 
особи в Державній 

службі зайнятості?

ЗАЙНЯТІСТЬ  | СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ЯК ПРИПИНЯЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ БЕЗРОБІТНОГО?

Територіальний орган припиняє реєстрацію безробітно-
го в разі його відмови від двох пропозицій підходящої  

роботи, в тому числі за набутою професією.

Підбір підходящої роботи для ін-
валідів (у тому числі шляхом ро-
зумного пристосування існуючо-
го або створення нового робочо-
го місця) здійснюється відповід-
но до їх професійних навичок, 

знань, індивідуальної програми 
реабілітації та з урахуванням по-

бажань щодо умов праці.

?Як можна повтор-
но зареєструвати-
ся у статусі безро-
бітного?
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Музичні інструменти в руках майстра – 
 справжній витвір мистецтва

Очі розбігаються від багатства 
 експонатів

Шкіряні вироби – 
справжній витвір 
мистецтва

А таку свічку 
навіть шкода 
підпалювати…

Художній розпис як спосіб 
самовираження

Такі картини прикрасять будь-який інтер’єр

Подарунки на будь-який смак

Для друга – подарунок ексклюзивний

Свято творчості 
та фантазії Кирило ЛАТИШЕВ

Фото автора 

В

 Відвідувачі майстер-класів Майстра видно здалеку, навіть якщо він 
 сидить у кутку і занурений в улюблену справу

Лялька-сувенір сподобається всім

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

Таку іграшку оцінить кожна мама: натуральна вовна і ручна робота



.14 профспілкові віст  № 41/2013
www.psv.org.ua

Тетяна МОРГУН
«ПВ»

М

гурман

МОРЕ ХВИЛЮЄ | WРИБНИЙ ДЕНЬX

І ЩО ТО ЗА QФРУКТR?

Якщо людині подарувати рибу, вона буде 
ситою один день, але якщо навчити люди-
ну ловити рибу, вона буде ситою все життя. 

(Східне прислів’я)

Неодноразово в середовищі лю-
дей освічених і культурних, як 
не дивно, доводилося чути: Дон 
Периньйон – замість правильної 
назви найкращого шампансько-
го (преміум-класу) Дом Перинь-

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

цузький монах-бенедиктинець 
П’єр Периньйон. Звертаючись до 
духовної особи, у Франції незмін-
но 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 колосаль-
ну пам’ять, за одним-єдиним гро-
ном міг визначити не лише сорт 
винограду, а й місце його вирощу-
вання та якість ґрунту. А за смаком 
ягід був здатний передбачити 
якість майбутнього вина.
Та найбільша заслуга Дома П’єра 
Периньйона – це розроблення тех-
нології приготування ігристих вин. 

Фактично – відкриття, що ґрунтува-
лося на добиранні найкращих спо-
лучень сортів для шампанізації та 
винайденому монахом експедицій-
ному 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.

КАПЕРС \ ДРУГ 
ГУРМАНА

Принагідно згадаймо анчо-
уса – маленьку сіро-зеле-
но-блакитну морську риб-

ку ряду оселедцеподібних. Ан-
чоус – надзвичайно смачний, 
та ще й корисний для профі-
лактики й лікування серцево-
судин них захворювань. Існує 
вісім різновидів анчоусів, з 

яких у рибній промисловості 
найважливішими вважаються 
перуанський, європейський 
(хамса) та японський види. Ще 
за часів Демосфена чорномор-
ський анчоус цінувався над-
звичайно високо, і цей «рей-
тинг» рибка спромоглася утри-
мати аж до наших днів – що-

річно виловлюються десятки 
мільйонів тонн.
Анчоус – улюбленець куліна-
рів та гурманів. Зовсім дрібні 
екземпляри використовують-
ся для приготування славет-
ного «анчоусного посолу». 
Висушений анчоус – чудова 
закуска до пива. В Італії готу-

ють спеціальні піци з анчоу-
сами: napoletana, «чотири се-
зони», по-сицилійському та 
ін. Крім усього іншого, саме 
анчоус є компонентом широ-
ковідомого вустерського со-
усу, а в консервованому ви-
гляді – ароматною добавкою 
до різних страв.

МАЛЕНЬКА, ТА ГАРНЕНЬКА

ДАРИ QІНШОЇ ПЛАНЕТИR

ШАМПАНСЬКА 
ІСТОРІЯ

Не відмовиш йому в ореолі загадковості, хоча 
ці солоні зелені кульки в баночках продають-
ся нині мало не повсюдно. Що ж таке каперс? 
Не фрукт, звісно, а всього лише пуп’янок ко-

лючого 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 росли-
ну «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 бі-
лими квітами та приваблюючи ягодами птахів.
Каперсник настільки прадавня рослина, що згадуєть-
ся навіть у славетному шумерському епосі про Гіль-
гамеша, 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 за-
гоює рани, підтримує серце; відвар кореня має зне-
болювальні властивості; плоди каперсів допомага-
ють тамувати зубний біль, лікувати хвороби щито-
видної залози; відвар кори вживають при неврозах; 
олію насіння використовують для масажу. Просто па-
нацея 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, со-
лодкі й соковиті, нагадують кавун. Що ж до пуп’янок, 
то найвище цінуються маленькі, не довше за 1 см, 
щільні. Перетворення бутонів некультивованої рос-
лини на делікатес – процес довгий і трудомісткий. 
Маленькі пуп’янки збирають на світанні вручну, сор-
тують, сушать на сонці, а далі, наслідуючи давні ре-
цепти, солять або маринують. Та для будь-якого ре-
цепта потрібно не менше трьох місяців, аби каперси 
визріли у солоному середовищі й набули темно-
зеленого кольору та щільності.
Солоні й мариновані каперси мають гострий, терп-
кий, дещо кислуватий й гірчичний смак, що надає 
страві приємного пряного присмаку. В певному сенсі 
каперси посилюють смак їжі, а тому чимало націо-
нальних страв включають їх до рибних та м’ясних ку-
лінарних шедеврів задля надання їм особливої пі-
кантності. Крім того, каперси – компонент багатьох 
середземноморських соусів і маринадів.
Каперси поєднуються з багатьма продуктами, але 
добре відомі безпрограшні та перевірені часом сма-
кові композиції з морепродуктами, куркою, макаро-
нами, помідорами, солодким перцем, моцарелою, 
фетою, бринзою, яйцями, яловичиною й бараниною.
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Київське міське фіз куль-
турно-спортивне това-
риство «Україна» відпо-
відно до укладених угод 

співпрацює з 12 міськими га-
лузевими професійними спіл-
ками, спортивно-масова ро-
бота за місцем праці органі-
зована у 112 колективах фіз-

культури профспілкових орга-
нізацій. Безпосередньо на 
підприємствах, в організаціях 
та установах галузевих проф-
спілок упродовж року прово-
дяться близько 170 масових 
фіз куль турно-оздо ров чих за-
ходів, у яких беруть участь по-
над 10 тисяч осіб.

У фінальній частині міжгалу-
зевої спартакіади передба-
чено такі види спорту, як во-
лейбол (чоловіки), гирьовий 
спорт, легкоатлетичний крос 
(весна, осінь), настільний те-
ніс, міні-футбол, стрільба ку-
льова, шахи і шашки. У пер-
шому півріччі ц. р. відбулися 

змагання з весняного легко-
атлетичного кросу, міні-фут-
болу, гирьового спорту, на-
стільного тенісу. На минуло-
му тижні проводилися зма-
гання з волейболу. У фіналь-
ному напруженому поєдин-
ку між командами «Авіабу-
дівник» та «Агропром» пере-
могу здобули останні.
Подальша співпраця спор-
тивного товариства і галузе-
вих профспілок сприятиме 
розвитку масової фізичної 
культури у трудових колекти-
вах галузей промисловості 
Києва.

ДОБРИНСЬКА – У КЕРІВНИЦТВІ КОМІСІЇ ЄОК
IV Європейська асамблея спортсменів відбулася у хорватсько-

му  місті Пореч. Нашу країну на поважному форумі представля-
ли керівник служби президента НОК України Юрій Тамм, голова 
комісії атлетів НОК Олександр Крикун, член комісії атлетів євро-

пейських олімпійських комітетів (ЄОК) Інга Бабакова та олімпій-
ська чемпіонка з багатоборства Наталія Добринська.

На асамблеї розглядалося чимало важливих питань, серед яких, зо-
крема, планування спортивної кар’єри, боротьба з допінгом тощо. 

Крім того, було обрано новий склад комісії атлетів ЄОК на наступні чоти-
ри роки. Принагідно зазначимо, що наша співвітчизниця, олімпійська 

чемпіонка–2008 Наталія Добринська дістала посаду віце-президента 
 комісії.

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

МІНІSФУТБОЛ

ЗМАГАННЯ | CПОРТИВНО]МАСОВА РОБОТА ЗА МІСЦЕМ ПРАЦІ

ТУРНІР РОЗПОЧАВ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

УКРАЇНЦІ ЗІГРАЮТЬ  
У ГРУПІ WАX

ВІДБУВСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ЕТАП СПАРТАКІАДИ

Валерій МАРЦЕНЮК
спеціально для «ПВ»

Адміністрація та проф-
спілкові комітети учнів-
ських та інженерно-
педагогічних працівників 
училища (директор – 
кандидат педагогічних 
наук, заслужений праців-
ник освіти України Олег 
Гаврилюк, голови проф-
комів – Наталія Пенде-
люк та Оксана Безінська) 
неабияку увагу приділя-
ють спортивній роботі.
На базі навчального за-
кладу незмінно прово-
дяться змагання з легкої 
атлетики, волейболу, бас-
кетболу, тенісу тощо се-

ред команд училища, а та-
кож спартакіади серед 
учнів профтехосвіти об-
ласного центру. Тож нещо-
давно тут відбулися перші 
в цьому навчальному році 
змагання серед учнів учи-
лища на кубок з міні-фут-
болу, на яких мірялися си-
лами 14 команд юнаків. 
За словами керівника 
фізвиховання навчально-
го закладу Віктора Окар-
ського, змагання видали-
ся вкрай напруженими й 
цікавими. Першість ви-
борола команда 2-го кур-
су, майбутні агенти з по-
стачання. На учнівській 
лінійці переможці отри-
мали кубок, грамоту й 
солодощі. 

Змагання проходитимуть 
в Антверпені з 28 січня 
по 8 лютого 2014 року. 
Національна збірна Укра-
їни потрапила до групи 
«А», де боротиметься за 
вихід до наступного ета-
пу змагань зі збірною 
господарів турніру та ко-
мандою з Румунії. У групі 
«B» виборюватимуть 
першість представники 
Нідерландів, Португалії 
та Росії, до тріо «С» по-
трапили Словенія, Азер-
байджан та Італія, у скла-

ді групи «D» зіграють 
Хорватія, Чехія та Іспанія. 
За підсумками жеребку-
вання став відомий кален-
дар матчів нашої збірної у 
групі – стартовий поєди-
нок «синьо-жовті» прове-
дуть 30 січня проти Руму-
нії, а 1 лютого гратимуть із 
господарями Євро. По дві 
кращі команди з кожної 
групи 3 і 4 лютого зіграють 
у чвертьфіналах. Півфіна-
ли призначено на 6-те, а 
поєдинок за третє місце і 
фінал – на 8 лютого.

Нещодавно серед учнів Хмельницько-
го вищого професійного училища № 25 
відбулися змагання з міні-футболу на 
кубок навчального закладу. 

Днями у бельгійському Антверпе-
ні відбулося жеребкування фінальної 
частини чемпіонату Європи з футзалу 
2014 року.

БОКС | ВОЛОДИМИР КЛИЧКО ПЕРЕМІГ ОДНОСТАЙНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ

Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ»

В

Міське ФСТ «Україна» спільно з Департа-
ментом освіти і науки, молоді та спорту 
 Київської міськдержадміністрації щорічно 
проводить міжгалузеву спартакіаду серед 
збірних команд фізкультурно-оздоровчих 
клубів галузевих профспілок столиці.

коротко

ПРЕТЕНДЕНТ НЕ МАВ ШАНСІВ
Минулого вікенду від-
бувся найочікуваніший 
у профі-боксі впродовж 
останніх років поєдинок 
– у рингу за звання абсо-
лютного чемпіона світу 
билися «Доктор Стале-
вий Молот» Володимир 
Кличко та «Російський 
Витязь» Олександр По-
вєткін. Сенсації не ста-
лося – українець зберіг 
чемпіонські пояси WBA, 
IBF, WBO та IBO.
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Видавець – пiдприємство   
«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.

Розгадавши сканворд і вписавши букви в 
клітинки, виріжте його по червоній рамці 
та надішліть нам на адресу: «Профспілко-
ві вісті», майдан Незалежності, 2,   
м. Київ, 010142  або profvisti@ukr.net. 
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і 
першим надіслав відповідь, чекає вина-
города – піврічна передплата на газету 
«Профспілкові вісті».
ВІТАЄМО Марину Гладченко з м. Нова Ка-
ховка Херсонської обл., яка правильно роз-
гадала сканворд у № 40.

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

14–20 жовтня

ГОРОСКОП

 СКАНВОРД

газету «Профспілкові вісті» – 
156,00 грн (передплатний  

індекс – 22152),  
журнал «Бібліотечка голови 

 профспілкового комітету» – 
68,04 грн  

(передплатний індекс – 
22909).

Відповіді на сканворд, надрукований у № 40
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НАЙВИЩИЙ ВОДОСПАД У СВІТІ
Традиційно вважається, що кава – ранковий напій, що заряджає енергією на ці-
лий день. Проте британські дослідники радять споживати її в обід. За їхніми 

словами, кофеїн, яким так багата кава, необхідний організму вдень, піс-
ля 14-ї години.

Як пояснюють вчені, саме в цей час людина переживає першу хви-
лю 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 ко-
феїн гальмує викид нейромедіатора аденозину, що бере участь 
у таких біохімічних процесах, як передавання енергії та сигна-

лів. Аденозин впливає на сон – його концентрація зрос-
тає під час неспання.
Варто пам’ятати й про те, що пити каву у великій кіль-
кості небезпечно. Нещодавно вчені із США дійшли ви-
сновку, що вживання чотирьох і більше чашок кави на 
день може впливати на ризик передчасної смерті, осо-
бливо якщо людина палить і веде малорухливий спосіб 
життя.
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Справжній майстер своєї справи!

Ф
от

о 
– 

До
не

ць
ки

й 
м

ет
ал

ур
гій

ни
й 

за
во

д

КАВУ КРАЩЕ ПИТИ ВДЕНЬ, А НЕ ВРАНЦІ
Водоспад Анхель у Венесуелі 
висотою 979 м утримує зван-
ня найвищого на земній кулі. 
Висота падіння настільки ве-
лика, що перш ніж досягти 
землі, вода розпилюється на 
найдрібніші бризки, пере-
творюючись на туман. Цей 
туман простягається на кіль-
ка кілометрів.
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БІБЛІОТЕЧКА

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

ті"

ка голови

ого коміт
ету"

Федерація профспілок У
країни

ПР
ОФ ІН

ФО
РМАГ

ЕН
ТС
ТВ
О

И ПРОФСПІЛОК!

ШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ.

Ь ТА ЦІНИ НА НИХ

У КАТАЛОЗІ

РМУ" –
 

У

ПЕНСІЇ  

ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ  

У ЗАПИТАННЯХ  

І ВІДПОВІДЯХ

ВЕРЕСЕНЬ

2013

№ 9 (165)

НАРАДА | Під головуванням 

заступника Голови ФПУ Сер-

гія Кондрюка відбулася ро-

боча нарада за участю пред-

ставників апарату ФПУ та 

всеукраїнських профспілок 

працівників бюджетної сфе-

ри, присвячена захисту тру-

дових та со ці ально-еконо-

міч них прав працівників при 

вирішенні проблемних пи-

тань фінансування бюджет-

них установ. 

ПЛЕНУМ | У Донецьку 

пройшов XII пленум ЦК 

Профспілки працівників ву-

гільної промисловості Украї-

ни, на якому обговорено і 

затверджено проекти основ-

них документів IV з’їзду 

профспілки: регламент ро-

боти, звіт ЦК, проекти доку-

ментів на наступний 

п’ятирічний період. 

КОРОТКО

Ігор Басюк: «Організаційного й фінансового зміцнення 

можна досягти лише через дотримання дисципліни»    .05
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.02 ЯК ПОЛІПШИТИ 

НАШУ ГАЗЕТУ?

долучайтеся до обговорення 

на нашому сайті www.psv.org.ua

РЕГІОНИ

Стартує спільний 

інформаційний проект 

на рівні районних 

організацій Львівщини  

та Харківщини
.06 

МОЛОДЬ

У ПРОФСПІЛКОВОМУ 

ТАБОРІ ВЧАТЬ БУДУВАТИ 

СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ
.07 

Освітяни 

співпрацюють 

районами

ЗАСІДАННЯ

Профспілка 

автотранс-

портників 

Закарпаття 

б’є на 
сполох

 .10

БЕЗПЕКА НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ВИРОБНИЦТВ

Усі вітчизняні підприємства, які працюють 

із старим обладнанням, потребують поси-

леного контролю й догляду. Небезпека на-

ростає – і техногенна, й екологічна. Загро-

зи, ризики збільшуються. Великий бізнес 

просто зобов’я заний зробити свої вироб-

ництва безпечними. Це йому під силу. Од-

нак у гонитві за надприбутками гарантуван-

ня безпечності виробництва для довкілля 

та високого рівня техніки безпеки на самих 

підприємствах залишається другорядним 

 питанням. Чи здатне су спільство вплинути 

на ситуацію, з’ясовували «Профспілко-

ві вісті».

ТЕМА НОМЕРА | ЧОМУ В УКРАЇНІ ВІДСУТНЄ АДЕКВАТНЕ РОЗУМІННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ?

.08

Охорона праці: важко 

               
               

 в навчанні...

  ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФСПІЛОК

 ВЧИТИМУТЬСЯ ОХОРОНЯТИ 

     ПРАЦЮ 70%
УСІХ НП НА ВИРОБНИS

ЦТВІ ПОВ’ЯЗАНІ З ОРS

ГАНІЗАЦІЙНИМИ 

ПРИЧИНАМИ

.03 

ДИНАМІКА РОБОТИ | Мі-

ністр соціальної політики 

України Наталія Королевська 

підбила підсумки 8 місяців 

своєї роботи.

БРИФІНГ | У Будинку проф-

спілок відбулася зустріч за-

ступника Голови ФПУ Євгена 

Драп’я того з представника-

ми регіональних ЗМІ. Обго-

ворювали питання молодіж-

ної зайнятості та забезпе-

чення молоді доступним 

житлом. ЗУСТРІЧ | Участь профспілок 

у модернізації виробництва, 

підвищення ефективності 

праці та впровадження в 

 Ук раїні європейського досві-

ду в цій сфері обговорили 

учасники зустрічі, яку провів 

в. о. Голови ФПУ Сергій 

 Кондрюк.

КОРОТКО

Володимир Пастушенко: «Профспілки працюють в умовах, 

коли держава ігнорує свою соціальну функцію»            .05
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.03

.02

ЯК ПОЛІПШИТИ 
НАШУ ГАЗЕТУ?

долучайтеся до обговорення 

на нашому сайті www.psv.org.ua

НОВИНА

2294 грн становитиме 
оклад найнижчої 

ланки чиновників

.03  

НА ЧАСІВИКЛИКИ МОЛОДІЖНОЇ 

ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: 

ВІДПОВІДЬ ПРОФСПІЛОК
.07 

Державним 
службовцям 

збільшать зарплати ОХОРОНА ПРАЦІЗа безпеку на 
робочому місці 

відповідає 
кожен,  як показала 

аварія на горлівському 
«Стиролі»

 .10

ЩО РІК НАВЧАЛЬНИЙ НАМ ГОТУЄ?

1 вересня українські дітлахи підуть до шко-

ли. І хоча цього року День знань припа-

дає на неділю, урочистий дзвоник тради-

ційно пролунає саме першого вересневого 

дня. А от, власне, заняття для школярів роз-

почнуться з наступного. «Профспілкові вісті» 

дізнавалися про підготовку дітей до школи, 

особливості вступної кампанії 2013, а також 

цьогорічні нововведення для школярів 

і студентів.

ТЕМА НОМЕРА | WМАСТХЕВX ПЕРШОКЛАСНИКІВ СТАЄ ВСЕ ДОРОЖЧИМ

.08

1 млн осібПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПS
ШЕННЯ ЖИТЛОSВИХ УМОВ

.06 

Де жити молоді? 

У НАЯВНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

НЕБХІДНІ ДЕРЖАВНІ 

ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
ПРОФСПІЛКОВІ  
ВИДАННЯ

УРОЧИСТОСТІ | 2 вересня 

Голова ФПУ Юрій Кулик заві-

тав до Академії п
раці, со

ці-

альних відносин і ту
ризму, 

аби привітати першокурсни-

ків та все сту
дентств

о із 

Днем знань і п
очатком ново-

го навчального року. 

ФОРУМ | 3 вересня у Пекіні 

розпочався 9-й Міжнарод-

ний форум «Економічна гло-

балізація і п
рофспілки». У 

його роботі б
ере участь

 і д
е-

легація ФПУ на чолі з г
оло-

вою Профспілки працівників 

громадського обслуговуван-

ня України Олексієм 

 Романюком. 

ВІЗИТ | У Дніпропетровську 

з офіційним візи
том перебу-

вала делегація Міжнародної 

Євразій
ської федерації м

ета-

лісті
в (Ту

реччина). Го
сті 

взя-

ли участь
 у семінарі, о

ргані-

зованому для молодих 

проф активісті
в галузі. 

КОРОТКО

Марія Рожко: «Дієвість
 соціального діалогу – 

 запорука ста
більності 

у житті»
        

        
        

        
       .
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ДОЛУЧАЙТЕСЬ  

ДО ОБГОВОРЕННЯ

будь-який матеріал номера можна обго-

ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

ЮВІЛЕЙ

65 років діяльності 

академіка Цикова 

виповнюється 

цьогоріч .10 

ДОСВІД

ЗАПОРІЖСТАЛЬ: В ОСНОВІ 

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ G 

СПІЛЬНІ ЦІЛІ
.11 

Профспілковий 

квиток став 

путівкою  

у життя

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Пенсії т
а 

надбавки  

за особливі 

заслуги: 

розміри і 

порядок 

виплати
 .12

1 січ
ня цього року набрав чинності 

новий 

Закон України «Про зайнятіст
ь населен-

ня». Ф
ахівці ст

верджують, щ
о в цілому до-

кумент новаторський і м
істи

ть багато нових 

механізм
ів сти

мулювання працевлаштуван-

ня. До редакції «
Профспілкових вісте

й» за-

вітала  Голова Державної сл
ужби зайнятості 

 Марина Лазебна з к
олегами. Разом із з

а-

сту
пником Голови  Федерації п

рофспілок 

України Сергієм Кондрюком та журналіста
-

ми учасники зустр
ічі намагалися з’я

сувати, 

як працює новий закон, які перші резул
ьтати 

його впровадження та які його норми 

потребують вдосконалення.

ТЕМА НОМЕРА | ПРАВОВІ НОВАЦІЇ У
 СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

.08

ПРИДБАТИ ОСЕЛІ 

ДОПОМАГАЄ ДЕРЖАВНИЙ 

ФОНД СПРИЯННЯ 

МОЛОДІЖНОМУ 

ЖИТЛОВОМУ 

БУДІВНИЦТВУ

ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ  

ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ

П’ять кроків  

до власного 

житла

2 тис. 

СІМ
ЕЙ

 ОТРИМАЛИ 

ЖИТЛ
О ЗА

ВДЯS

КИ ФОНДУ

.07 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ 
І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ
  11–17 жовтня

ОВЕН 
На вас очікує не-
легка робота,  на-

магайтесь підготуватися 
заздалегідь. На прохання 
колеги про послугу реа-
гуйте позитивно.  

ТЕЛЕЦЬ 
Доведеться 
змінити пла-

ни через непередбачені 
обставини. Радимо сер-
йозно і відповідально 
поставитися до прохан-
ня керівника.  

БЛИЗНЮКИ 
Вдалий тиж-
день для по-

дання прохань і вирі-
шення юридичних пи-
тань. Вільний час при-
святіть спілкуванню з 
близькими друзями. 

РАК 
Нарешті ви 
зможете на-

долужити згаяний час. 
Довіртеся власній інтуї-
ції – і знайдете правиль-
не рішення.    

ЛЕВ 
Ви отримаєте 
вигідну пропо-

зицію про співпрацю. 
Намагайтеся дістати яко-
мога більше інформації 
про своїх нових парт-
нерів.   

ДІВА 
На вас очікує гар-
на звістка: ваші 

старі ідеї воскреснуть і 
реалізуються завдяки но-
вим партнерам.

ТЕРЕЗИ 
Вам доведеться 
долати безліч 

перешкод. Щоб марно 
не витрачати сили, одра-
зу зверніться по допо-
могу.   

СКОРПІОН 
Цей тиждень 
буде багатим на 

нові починання. Завдя-
ки нестандартному під-
ходу ви завоюєте довіру 
й прихильність впливо-
вої особи.        

СТРІЛЕЦЬ 
Ваш емоцій-
ний стан за-

лишатиметься пригніче-
ним і нестабільним. Зо-
середьтеся на своїх улю-
блених справах.   

КОЗЕРІГ 
Щоб знайти 
потрібні від-

повіді, зверніться до ін-
формаційних джерел. 
Аналіз статистики підка-
же, як діяти далі.      

ВОДОЛІЙ 
У діалозі з парт-
нерами виявіть 

усю свою чарівність та 
делікатність. Доведеть-
ся витратити певний 
час, щоб виконати про-
хання впливової особи.     

РИБИ 
Цей тиждень 
буде сприят-

ливим для працевлашту-
вання й службового під-
вищення. Усі зміни, на 
які ви очікуєте, матимуть 
позитивний заряд.


