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Будь-який матеріал номера можна обго-
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Євген Драп’ятий:  «Постать Шевченка і його 
слова: «Борітеся – поборете…» сьогодні 
 звучать у серці кожного патріота»                     .07

ОФІЦІЙНО | ФПУ зробила 
заяву щодо загострення 
суспільно-політичної ситуа-
ції в Україні та визнала, що 
застосування сили у міжна-
родних відносинах є непри-
пустимим!

ХРОНОЛОГІЯ | «ПВ» дослі-
дили хронологію подій у 
Криму та виділили найваж-
ливіші моменти проти-
стояння.

ЗАЯВИ | G7, НАТО, ЄС, ООН 
зробили свої заяви відносно 
ситуації в Україні та жорстко 
засудили застосування сили 
з боку РФ. Росії загрожують 
жорсткі санкції у разі непри-
пинення ескалації конфлік-
ту. Світ ще не був таким єди-
ним і однозначним у своїх 
оцінках. 

КОРОТКО
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НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА
ГАРЯЧА ТЕМА | РОСІЯ ЗДІЙСНЮЄ ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ НА УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ

СОЦГАРАНТІЇЗАСІДАННЯ РАДИ

На засіданні Ради ФПУ роз-
глядалося питання про по-
точну ситуацію в країні та 
було визначено першочер-
гові завдання профспілок.  
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За Списком 
№ 2  статус 
«ветерана 
праці» нада-
ється за наяв-
ності стажу ро-
боти у жінок – 
30 років і у чо-
ловіків – 35 
років.
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ОФІЦІЙНО
Федерація проф-
спілок України ви-
словила власну 
 позицію щодо цін і 
тарифів на енерго-
носії для населення

.06.08

ПРОФСПІЛКИ 
 МАЮТЬ БРАТИ 
 АКТИВНУ УЧАСТЬ  
У ПЕРЕТВОРЕННЯХ 
В УКРАЇНІ

www.psv.org.ua ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Хоча вище політичне керівництво північно-
го сусіда зреклося своєї армії, закинутої на 
українську територію, тільки сліпий може 
визнати у добре екіпірованих та оснащених 
озброєнням і технікою бійцях якихось «са-
мооборонців». Усім, хто вміє мислити, аб-
солютно зрозуміло: у Криму, на українській 
території, відбувається збройна військова 
агресія іноземної держави.
Рішення місцевого парламенту, прийняті 

за сором’язливою ширмою без ЗМІ, маріо-
нетковий уряд, який швиденько припав 
до лона матінки-Росії та забагав її військо-
вої допомоги... Все це світ мав можливість 
спостерігати і раніше. Утім, раніше агре-
сор ще не стикався з настільки виваженою 
і стійкою поведінкою об’єкта нападу, а та-
кож настільки одностайним засудженням 
агресивних дій з боку світового спів-
товариства. .02

Гривня потребує негайної 
реанімації ДРАМАТИЧНІ ПОДІЇ ОСТАННІХ 

ТИЖНІВ В УКРАЇНІ ПОЗНАЧИO
ЛИСЯ І НА НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАO
ЛЮТІ. ЗА МІСЯЦЬ КУРС ГРИВНІ 
ДО ДОЛАРА ПЕРЕТНУВ НЕБЕЗO
ПЕЧНУ ПОЗНАЧКУ PДЕСЯТЬQ І 
ЛИШЕ ЗАВДЯКИ НЕЙМОВІРO
НИМ ЗУСИЛЛЯМ ФІНАНСИСO
ТІВ ТРОХИ ПРИЗУПИНИВ ПОO
ДАЛЬШЕ ЗРОСТАННЯ
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ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЗВЕРНЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
ДО ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФСПІЛОК 
РОСІЇ, ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК ТА 
ТРУДЯЩИХ РОСІЇ

ЗВЕРНЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
ДО МІЖНАРОДНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК, 
ЗАКОРДОННИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОФЦЕНТРІВ

ЗАЯВА ФПУ 
ЩОДО 
ЗАГОСТРЕННЯ 
СУСПІЛЬНОO
ПОЛІТИЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

ВОЛИНЬ
У листі Волинської обласної ор-
ганізації профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної 
промисловості, зокрема, зазна-
чається: «Ми, члени профспі-
лок, звертаємося до всіх відпо-
відальних політиків у Росії та в 
Україні, до свідомих громад-
ських діячів із закликом усвідо-
мити повноту відповідальності 
та сісти за стіл мирних перегово-
рів. Тільки в процесі діалогу та 
добросусідського спілкування є 
шанс знайти конструктивні шля-
хи подолання кризової ситуації, 
що склалася».

ЗАКАРПАТТЯ
Президія Закарпатської облра-
ди профспілок від імені членів 
профспілок, глибоко обурених і 
занепокоєних військовими ді-
ями з боку РФ проти суверен-
ної України, висловлює рішучий 
протест зазіханню на її терито-
ріальну цілісність, мир і спокій 
українського народу. «Незакон-
не вторгнення російських 
збройних сил на територію 
Криму, блокування ними укра-
їнських військових частин, дес-
табілізація обстановки в бага-
тьох регіонах свідчить про агре-
сивну політику керівництва РФ 
щодо незалежної України, не-
хтування Будапештського ме-
морандуму, інших міжнарод-
них угод і норм», – йдеться у 
листі. Профспілки звертаються 
до європейських і міжнародних 
структур, Загальної Конфедера-
ції профспілок, Всеєвропей-
ської ради профспілок прояви-
ти солідарність, надати всебіч-
ну підтримку українському на-
роду в його прагненні жити і 
творити в незалежній державі.

ЛЬВІВЩИНА
Об’єднання профспілок Львів-
щини у своєму зверненні до 
російських профспілок заявляє, 
що з вуст кремлівських політи-
ків ллється цинічна брехня про 
Україну і ті події, що в ній відбу-
ваються, зокрема щодо загрози 
росіянам – громадянам Украї-
ни… Тож профспілки Львівщини 
закликають своїх російських ко-
лег звернутись до керівництва 
своєї держави щодо негайного 
припинення агресії проти Укра-
їни та недопущення її розчле-
нування і не довести протисто-
яння до кровопролиття.

РІВНЕНЩИНА
У Зверненні Федерації профспі-
лок Рівненської області до ко-
лег східних та південних облас-
тей України, АРК Крим пропо-
нується з метою прориву інфор-
маційної блокади, провести 
мітинги-протести та роз’яснен-
ня позиції в кожній первинці. 
Кожен член профспілки, хто 
має в східних, південних облас-
тях та Автономній Республіці 

Крим родичів, знайомих, дру-
зів, спілкується з ними і доно-
сить правду про те, що спілча-
ни Рівненщини боролися і бо-
рються, щоб жити у багатій та 
сильній Україні, де не буде то-
тальної корупції, хабарництва, 
дискримінації в оплаті праці, а 
цінуватиметься життя кожного 
громадянина, будуть дотриму-
ватися принципи соціальної 
справедливості та верховенства 
права, гідного ставлення до лю-
дини праці, що є основними 
цінностями євроінтеграції.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
Президія Федерації профспілок 
Хмельницької області також 
ухвалила постанову, якою засу-
дила прояви сепаратизму та на-
магання РФ порушити цілісність 
України і звернулася до подолян 
та всіх членів профспілок із за-
кликом виявити згуртованість у 
відстоюванні єдності України.

ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ
Президія Чернівецької обл-
профради закликала жителів 
Чернівецької області зберігати 
громадянський мир, злагоду і 
спокій у багатомовному Буко-
винському краї, звертаючись 
до роботодавців, керівників ор-
ганів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування із 
закликом вжити всіх заходів 
для забезпечення стабільної 
роботи підприємств, установ і 
організацій, своєчасної виплати 
зарплати, а також не допустити 
скорочень працівників під при-
водом «складної ситуації».

ЗВ’ЯЗОК
Професійна спілка працівників 
зв’язку України звернулася лис-
том до голови Міжнародного 
об’єднання профспілок праців-
ників зв’язку, голови профспі-
лок працівників зв’язку Росії з 
проханням використати весь 
авторитет профспілки та її між-
народні зв’язки з метою запобі-
гання військовим діям на тери-
торії України і закликала брат-
ній народ до збереження миру 
та добросусідських відносин.

РІЧКОВИЙ 
ТРАНСПОРТ
Українська профспілка праців-
ників річкового транспорту 
звернулася до Міжнародної 
Конфедерації профспілок пра-
цівників водного транспорту та 
її членських організацій країн 
СНД і Балтії із закликом до 
братської підтримки україн-
ського народу в прагненні по-
будови незалежної держави та 
недопущення військового про-
тистояння, що несе катастро-
фічні наслідки для українського 
народу та економіки країни.

ПРОФСПІЛКИ РІШУЧЕ 
ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ 
ЗАЗІХАНЬ РОСІЇ НА 
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
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de`fgh[i[
Біля Верховної Ради АР Крим 

зібралося два мітинги: з одного 
боку – кілька тисяч кримських та-
тар та учасників місцевого Євро-
майдану, з іншого – прихильники 
сепаратистської ідеї приєднання 
Криму до Росії. Між опонентами 
відбулися сутички.

dj`fgh[i[
Вночі люди зі зброєю захопили 

будівлі Верховної Ради Криму та 
Ради міністрів АР Крим у Сімфе-
рополі й встановили над будівля-
ми російські прапори. Під їхньою 
«охороною» пройшла сесія парла-
менту автономії, на якій було від-
правлено у відставку уряд Криму 
на чолі з Анатолієм Могильовим. 
Новим главою Радміну призначи-
ли лідера партії «Русское един-
ство» Сергія Аксьонова, який за-
кликав президента Росії «забезпе-
чити мир і спокій» у Криму.

На в’їзді на півострів з’явилися 
блокпости та люди зі зброєю. 

dk`fgh[i[
Голова МВС Арсен Аваков по-

відомив про блокування росій-
ськими військовими аеропортів 
Криму й розцінив це як «збройне 
вторгнення та окупацію». Зокре-
ма, злітно-посадкові смуги аеро-
порту «Бельбек» у Севастопо - 
лі було заблоковано особами зі 
зброєю.

Того ж дня, за повідомленням 
Державної прикордонної служби 
України, пост технічного спосте-
реження на мисі Такіль спостері-
гав переліт понад 10 бойових вер-
тольотів з боку РФ в Україну. На 
аеродром «Гвардійський» прибуло 
8 військово-транспортних літаків 
ІЛ-76 збройних сил РФ.

l`mUTUnoZ
Самопризначена влада Криму 

звернулася до Путіна «по допомо-
гу», і він не відмовив. Рада РФ од-
ностайно ухвалила пропозицію 
Володимира Путіна про введення 
військ в Україну.

За повідомленням Держпри-
кордонслужби, у порт Севастопо-
ля зайшли два великих десантних 
кораблі Балтійського флоту РФ 
«Калінінград» та «Мінськ».

У районі Євпаторії російські 
військовослужбовці намагалися 
взяти під контроль один з команд-
них пунктів зенітно-ракетної час-
тини Повітряних сил Збройних 
сил України.

d`mUTUnoZ
У Києві відбулося Народне віче 

«Україна та Крим – єдині!».
Верховна Рада провела закрите 

засідання щодо забезпечення ці-
лісності України і звернулася до 
держав-гарантів відповідно до Бу-
дапештського меморандуму за-
безпечити територіальну ціліс-
ність України. 

Рада національної безпеки та 
оборони України ухвалила рішен-
ня привести Збройні сили України 
у повну бойову готовність.

Російські військові штурмува-
ли українську частину в Севасто-
полі, а також заблокували україн-
ську військову частину україн-
ської берегової охорони в Пере-
вальному в Криму. За повідомлен-
ням Держприкордонслужби, вели-
ка кількість невідомих осіб штур-
мом взяла штаби Азово-Чорномор-
ського регіонального управління 
та Сімферопольського прикордон-
ного загону. Прикордонники заго-
ну стримали нападників і не до-
пустили їх до кімнат зберігання 
зброї та основних комунікацій.

Міністр МВС повідомив, що по 
всій території Криму у частини 
внутрішніх військ прибувають 
емісари й військовослужбовці РФ, 
які звертаються до вищого і серед-
нього офіцерського складу військ 
із пропозицією прийняти росій-
ське громадянство та негайно 
отримати російські паспорти. У 
всіх випадках емісарам було від-
мовлено. 

p`mUTUnoZ
Загальна обстановка характе-

ризувалася тотальними нападами 
на підрозділи Держприкордон-
служби, що здійснювали групи у 
складі близько ста спеціально екі-
пірованих військовослужбовців 
Росії. Стався напад на Керчен-
ський загін морської охорони та 
на Севастопольський загін мор-
ської охорони. Прикордонники 
стримували нападників і не до-
пускали їх у кімнати зберігання 
зброї.

Держприкордонслужба повідо-
мила, що на поромній переправі 
«Крим-Кавказ» спостерігалося на-
копичення бронетехніки. Тривали 
активні переміщення кораблів ро-
сійських ВМС в акваторії Чорного 
моря на вхід та вихід із порту Се-
вастополя. 

Як повідомило Міноборони 
України, незважаючи на численні 
спроби російських військовослуж-
бовців і радикально налаштова-
них елементів захопити або забло-
кувати українські військові час-
тини, примусити наших військо-
вослужбовців скласти зброю, по-

стійний психологічний тиск, по-
грози зброєю та залякування, осо-
бовий склад Збройних сил зали-
шається вірним Присязі та укра-
їнському народу, демонструє ви-
тримку й упевненість у правоті 
своїх дій. Усі військові частини та 
кораблі Збройних сил України у 
Криму виконують накази Мініс-
терства оборони та Генерального 
штабу ЗС України.

q`mUTUnoZ
Військовослужбовці Росії про-

довжують блокувати будівлі Азо-
во-Чорноморського регіонального 
управління, штабів Сімферополь-
ського прикордонного загону, Се-
вастопольського та Керченського 
загонів морської охорони, відділу 
прикордонної служби «Керч». У 
пункті пропуску через державний 
кордон «Крим-Кавказ» продовжу-
ють перебувати озброєні військо-
вослужбовці Росії.

Жодна з військових частин 
ВМС у Криму росіянам не здалася.

Президент Росії Володимир 
Путін провів прес-конференцію, 
яку було присвячено ситуації в 
Україні.

r`mUTUnoZ
За повідомленням Держпри-

кордонслужби, військовослуж-
бовці Росії продовжують блокува-
ти будівлі Азово-Чорноморського 
регіонального управління, штабів 
Сімферопольського прикордонно-
го загону, Севастопольського та 
Керченського загонів морської 
охорони, відділу прикордонної 
служби «Керч». Також у пункті 
пропуску через державний кор-
дон «Крим-Кавказ» продовжують 
перебувати озброєні військовос-
лужбовці Росії. Військовослуж-
бовці та працівники прикордон-
ного відомства залишаються на 
місцях і в межах можливого вико-
нують свої завдання, проте напад-
ники блокують системи управлін-
ня та зв’язку. Прикордонники не 
допускають нападників до кімнат 
зберігання зброї.

Поки верстався номер стало ві-
домо, що на 5 березня запланова-
но засідання Ради Росія–НАТО, на 
якому обговорюватиметься ситу-
ація в Україні.
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ЗАКЛИК

ОБРАННЯ

ЗВЕРНЕННЯ

ЗАСІДАННЯ

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ІНФОРМАO
ЦІЙНОOАНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
ФПУ

Н

ФПУ ЗАКЛИКАЛА ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ПРОФСПІЛКИ МАЮТЬ БРАТИ 
АКТИВНУ УЧАСТЬ  
У ПЕРЕТВОРЕННЯХ В УКРАЇНІ

У заяві йдеться про те, що 
«кожен член профспілки 
має знати і відчувати за-
хист профспілки, в якій він 

бере активну участь. Кожен 
профспілковий лідер має нести 
персональну відповідальність 
за ефективне виконання проф-
спілкових повноважень і бути 
впевненим в солідарному проф-
спілковому захисті. Суспільство 
має бачити щоденні результати 
профспілкової діяльності для за-
хисту людини праці та прислухо-
вуватись до профспілкових про-
позицій щодо дотримання і роз-
ширення трудових прав».
У документі також зазначаєть-
ся, що ФПУ виступатиме за за-
безпечення реальної участі гро-
мадськості у розвитку демокра-
тичного самоврядування, підго-
товці та прийнятті суспільно 
важливих рішень як для окре-
мої громади, так і всієї країни. 
Профспілки вважають, що не-
обхідно надати громадськості 
право законодавчої ініціативи й 
обговорити пропозицію щодо 
утворення при Верховній Раді 
України Народної громадської 
палати. «На початку великої 
розбудови нової країни вкрай 
важливим є досягнення синер-
гії всього суспільства для роз-
криття та повного використан-
ня її економічного потенціалу, 
забезпечення конкурентоздат-
ності вітчизняних підприємств, 
збереження та створення но-
вих робочих місць, – підкрес-
люється у заяві. – Настав час 
викорінити бідність у країні, і в 
першу чергу серед працюючих, 
як головний чинник соціальної 
несправедливості та збурення 

й, нарешті, остаточно подолати 
антиконституційні явища – дис-
кримінацію в оплаті праці та за-
боргованість із виплати заро-
бітних плат».
Федерація профспілок України, 
як найбільша та найрепрезента-
тивніша неурядова організація, 
заявляє, що й надалі буде май-
данчиком профспілкової солі-
дарності трудящих сходу і захо-
ду нашої країни, зміцнення 
зв’язків між людьми, найактив-
нішим чином братиме участь у 
розбудові соціальної і правової 
демократичної держави, послі-
довно і цілеспрямовано домага-
тиметься реалізації норм міжна-
родного та національного зако-
нодавства, повноцінної ратифі-
кації та реалізації конвенцій 
МОП і Європейської соціальної 
хартії, виступатиме за ефектив-
ний розвиток вітчизняного ви-
робництва з гідними умовами 
праці та безкомпромісно боро-
тиметься з порушеннями трудо-
вих прав. ФПУ має напрацюван-
ня щодо запровадження спра-
ведливих соціаль но-
економічних програм, які, на 
жаль, ігнорувалися попере-
дньою владою. Ми готові нада-
ти їх для розгляду та долучитись 
до їх реалізації. «Переконані, – 
зазначається у заяві Ради ФПУ, 
– що нову роль у позитивних 
змінах якості життя трудящих і 
членів їх сімей має відіграти пе-
реформатований соціальний ді-
алог профспілок, бізнесу та ви-
конавчої влади, який сприятиме 
конкурентному зростанню укра-
їнської економіки на основі гід-
ної праці та справедливого роз-
поділу її результатів».

АКТИВІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
Рада ФПУ закликає профспілкові організа-
ції, профлідерів усіх рівнів максимально вико-
ристовувати наявні повноваження, можливості 
колективно-договірного регулювання та меха-
нізми розв’язання колективно-трудових спо-
рів для захисту законних прав та інтересів членів 
профспілок. За повідомленням Інформаційно-
аналітичного центру ФПУ, на цьому наголошуєть-
ся у заяві Ради ФПУ «Будуймо Україну разом!».

ВОЛОДИМИРА САЄНКА ОБРАНО 
ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ФПУ
Рада ФПУ обрала Володимира Володимировича Саєнка за-
ступником Голови Федерації профспілок України з 27 люто-
го 2014 року та визнала його повноваження як члена Ради і 
члена Президії Федерації професійних спілок України, пові-
домляє Інформаційно-аналітичний центр ФПУ.

ОБРАНО ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА 
ГОЛОВИ ФПУ
Рада ФПУ обрала Григорія Васильовича Осового першим 
заступником Голови Федерації профспілок України з 27 лю-
того 2014 року та поклала на нього виконання обов’язків 
Голови Федерації професійних спілок України, повідомляє 
Інформаційно-аналітичний центр ФПУ.
Нагадуємо, що 26 лютого Президія ФПУ звільнила Юрія Ку-
лика з посади Голови Федерації профспілок України відпо-
відно до поданої ним заяви.

27 лютого відбулося засідання Ради Федерації 
профспілок України, на якому розглядалося пи-
тання про поточну ситуацію в країні та було ви-
значено першочергові завдання профспілок. 
З доповіддю виступив заступник Голови ФПУ 
Сергій Кондрюк, повідомляє Інформаційно-
аналітичний центр ФПУ.

Рада ФПУ звертається до роботодавців, керівни-
ків органів виконавчої влади із закликом вжити 
всіх заходів для забезпечення стабільної роботи 
підприємств, установ і організацій, своєчасної ви-
плати зарплати, а також не допустити скорочень 
працівників під приводом «складної ситуації в 
країні». Ті ж, хто через непереборні причини тим-
часово втратить роботу, мають отримати макси-
мальний соціальний захист, освітньо-про фесійну 
допомогу і гарантію повернення на роботу. Про 
це йдеться в ухваленій 27 лютого на засіданні 
Ради ФПУ заяві «Будуймо Україну разом!».
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ПРИЙНЯТО НА ЗАСІДАННІ 
РАДИ ФПУ 

27 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

ЗАЯВА РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«Будуймо Україну разом!»

ОФІЦІЙНО

У зверненні висловлюється 
сподівання на те, що ФПУ й 
надалі буде гідно й ефектив-
но відстоювати соціально-

економічні права трудівників, бра-

ти активну участь у процесах якіс-
них перетворень у державі.
Під зверненням до ФПУ поставили 
власні підписи біля 20 осіб, серед 
яких – Андрій Парубій, Людмила 

Денісова, Леся Оробець, Степан 
Кубів, Арсен Аваков та ін.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 
ЦЕНТР ФПУ

ПОДЯКА ВІД ЄВРОМАЙДАНУ
Від імені комендантів штабу Майдану та народних депутатів членам Президії 
ФПУ, її членським організаціям, апарату та працівникам господарського управлін-
ня ФПУ висловлено подяку за сприяння та надання приміщень Будинку спілок і 
Жовтневого палацу для забезпечення умов перебування активістів Майдану.

Фото Кирила ЛАТИШЕВА
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Ф
едерація профспілок Украї-
ни вкрай стурбована безапе-
ляційністю нових чиновни-
ків про готовність виконати 
всі умови Міжнародного ва-

лютного фонду при наданні кредиту 
Україні та ухиленням від обговорення 
цих важливих питань із суспільством.

З вуст високопосадовців звучить 
про наміри Уряду підвищити ціни і 
тарифи на газ для населення та здій-
снення інших «непопулярних» заходів 
для отримання грошей від МВФ.

Безперечно, що в ситуації, в якій 
перебуває економіка і соціальна сфе-
ра України, міжнародна фінансова до-
помога дуже важлива. Однак громадя-
ни України мають зрозуміти, чому за 
таку допомогу їм слід більше платити 
за газ українського видобутку, об’єми 
якого перевищують потреби населен-
ня в ньому.

За оцінками експертів, газовидо-
бувні підприємства і газотранспортні 
компанії, які добувають на території 
нашої держави дешевий український 
газ, отримують високі прибутки. Чому 
необхідно фактично примушувати 
громадян України за спекулятивними 
цінами купувати український газ?

Суспільство вимагає пояснень: хто 
видобуває цей газ, хто використовує 
це національне багатство, кому і за 
якою ціною реалізовується.

Профспілки відстоюють позицію, 
що газ вітчизняного виробництва по-
винен використовуватися виключно 

на потреби населення, і ціна має бути 
прозорою на всьому ланцюгу від 
свердловини до кухні споживача.

Вимогою часу є системне переза-
вантаження роботи Національної ак-
ціонерної компанії «Нафтогаз Украї-
ни» – монополіста з транзиту і збері-
гання природного газу в підземних 
сховищах, а також із транспортуван-
ня нафти трубопровідним транспор-
том територією України, який із року 
в рік був штучно збитковим. Це пи-
тання має бути взяте під жорсткий 
громадський контроль.

Профспілки категорично проти пе-
рекладання на населення втрат через 
застарілі низькоефективні технології, 
нецільові витрати енергетичних під-
приємств, застосування тіньових і ко-
рупційних схем, неефективну органі-
зацію виробництва та невиправдані 
збитки при транспортуванні.

Розуміння необхідності забезпе-
чення життєздатності виробництва на 
енергетичних підприємствах для по-
вноцінного надання послуг з енерго-
забезпечення населення, а також для 
безперебійної роботи самих підпри-
ємств лише підкреслює неприпусти-
мість використання підвищення цін і 
тарифів для населення з метою спеку-
лятивного збагачення окремих осіб за 
рахунок простих людей. Особливо не-
припустимим і аморальним це є в 
умовах вкрай низького рівня заробіт-
них плат та пенсій більшої частини 
українців.

Наголошуємо, підвищення тарифів 
на енергоносії призведе до зростання 
рівня енергетичної бідності серед на-
селення та погіршення якості життя 
громадян.

В умовах відновлення суспільно-
політичної стабільності будь-які рі-
шення, які можуть негативно позна-
читися на рівні життя населення, ма-
ють бути максимально прозорими, об-
ґрунтованими та супроводжуватися 
упереджувальними заходами соціаль-
ного захисту населення і, безперечно, 
таким рішенням має передувати ши-
роке громадське обговорення.

Саме за активної підтримки насе-
лення профспілкам вдалось у свій час 
домогтись запровадження диференці-
йованих тарифів для громадян: при 
споживанні газу для базових життє-
вих потреб ціна стала мінімальною, а 
для обігріву басейнів та палаців – 
максимальною. Такий принцип є 
справедливим, і його відміна непри-
пустима.

Закликаємо Кабінет Міністрів 
України та МВФ до відкритого діало-
гу з громадськістю, в тому числі проф-
спілками та незалежними експер-
тами.

Федерація профспілок України за-
стерігає новий Уряд України щодо не-
можливості застосування в роботі ста-
рих підходів і штампів та наголошує 
на необхідності приймати виважені 
рішення з питань, які безпосередньо 
стосуються рівня життя населення.
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Розмову вела Анна РЄПІЧ
редактор відділу «ПВ»

– Євгене Михайловичу, окрес-
літь своє бачення щодо від-
значення ювілею Кобзаря у 
нинішній час.

 – Минуло рівно чотири місяці 
після того, як Президія ФПУ 
прийняла Постанову «Про від-
значення 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевченка». 
Розкажіть, будь-ласка, до-
кладніше, що вже зроблено, 
що є у планах? Яка доля екс-
позиції, що її було присвячено 
цій значній даті і яка була роз-
міщена в Будинку спілок?

– Постановою Президії ФПУ 
було створено Організацій-
ний комітет з відзначення 
200-річчя від дня народжен-
ня Тараса Шевченка. Окрес-
літь його завдання, чим саме 
він займається та які заходи 
планується провести наразі?

РОЗМОВА ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ФПУ ЄВГЕНОМ ДРАП’ЯТИМ

Борітеся –  
 поборете
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Раїса  
Чирва
оглядач «ПВ»
chirva@bigmir.net

ПРИВОДУ ДЛЯ ПАНІКИ 
НЕМАЄ, А САМА ПАНІКА Є

У ВІЛЬНОМУ ПАДІННІ

З початку 2014 року курс 
гривні в Україні знизився 

на 20 відсотків. На незмін-
ному рівні – 7,99 гривні за 

долар курс тримався  
з липня 2012 року.

Гривня потребує 
негайної реанімації
Драматичні події останніх тижнів в Україні позначили-
ся і на національній валюті. За місяць курс гривні до 
долара перетнув небезпечну позначку «десять» і лише 
завдяки неймовірним зусиллям фінансистів трохи 
призупинив подальше зростання. Коливання курсу 
одразу ж позначилися на вартості бензину, послуг, 
продуктів харчування тощо. Населення, як завжди у 
таких ситуаціях, занепокоєне. І хоча у Національному 
банку запевняють, що приводу для паніки немає і НБУ 
має достатньо ресурсів, аби залагодити ситуацію, 
пристрасті довкола національної валюти не вщухають. 
Що буде далі? «Профспілкові вісті» поцікавились у 
банкірів, експертів і пересічних громадян, як, на їхню 
думку, розвиватимуться події далі.



.09профспілкові віст  № 10/2014
www.psv.org.ua

ВІД ДОЛАРА  
ДО ПРИЛАВКА 

ЯК НЕ ВТРАТИТИ СВОЇ КРОВНІ: ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ

Навіть під час доларової ли-
хоманки експерти радять 
підходити до ситуації якщо 
не спокійно, то зважено. Як 

сказав очільник одного з банків – 
«не смикатися!». Експерт Київської 
школи економіки Наталія Шаповал 
нагадує громадянам основний 
принцип заощаджування, переві-
рений багаторічною практикою: 
«Зазвичай потрібно диверсифіку-
вати свій «портфель» і мати одні 
заощадження у гривні, інші – в до-
ларах, у ще якійсь валюті. Але важ-
ливо бути спокійним зараз, не об-

мінювати всі свої гроші на тіньово-
му ринку, тому що це ще більше 
нагнітатиме ситуацію». 
Фінансисти теж закликають не під-
даватись ажіотажу і за можливості 
тримати гроші у гривні і в доларах 
у співвідношенні 50 на 50. Не на-
магатись на цьому заробити, а 
лише вберегти. Бо заробити на 
карколомних стрибках курсу вда-
ється далеко не кожному. А тільки 
тим, хто володіє інформацією, себ-
то банкірам і досвідченим фінан-
совим аналітикам.
Виконавчий директор Незалежної 

асоціації банків України Сергій Ма-
медов закликає робити вигідні 
розміщення гривневих депозитів. 
Тому навіть тим, хто має валюту, 
радить продати її, і розмістити 
гривню під ставки 20 відсотків, що 
довше, то ліпше. 
Переважна більшість експертів 
єдиною альтернативою зберігання 
коштів вважає інвестиції в нерухо-
мість. Громадяни підтримують такі 
рекомендації. Адже ці вкладення у 
майбутньому дадуть змогу окупи-
ти витрати на придбання житла.
Президент Союзу фахівців з неру-

хомості України Олександр Руба-
нов також радить вкладати кошти 
у нерухомість. На його думку, це 
єдиний варіант зберігання коштів, 
бо житло можна, наприклад, зда-
вати в оренду. 
Водночас експерти радять бути 
обачними, вибираючи нерухо-
мість, перевіряти надійність забу-
довника та кількість насправді вве-
дених ним в експлуатацію об’єктів.
Загалом кожен має сам вирішити, 
як розпорядитися своїми заоща-
дженнями. Головне, щоб вони у 
нього були.

Найбільша переоцінка офіцій-
ного курсу відбулася в період із 
вересня по грудень 2008 року, 
коли регулятор знизив вартість 
гривні до долара в півтора раза 

– з 4,9 до 7,7 гривні за долар. 

Експер-
ти про-
гнозу-
ють, що 
у берез-
ні долар 
може 
поде-
шевша-
ти до 
8,5–8,7 
гривні 
за долар
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Основні завдання та обов’язки 
профспілок у нинішній 
кризовий час
На пленумі Харківського обкому Профспіл-
ки працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України, що відбувся 6 лютого, 
у своїх виступах голови первинних профспілко-
вих організацій порушували питання ефектив-
ної діяльності ФПУ та її апарату. Члени проф-
спілки висловлювали невдоволення тим, що 
на місцях вони не відчувають підтримки з боку 
ФПУ. Відсутність Генеральної та Галузевої угод 
для підприємств електротехнічної промисло-
вості не дає змоги вести конструктивний діалог 
із роботодавцями, насамперед під час укла-
дення колективних договорів.

Микола КРИГІН
голова Харківської «Укрелектропрофспілки»,  
заслужений працівник профспілок України, член Ради ФПУ

ФПУ необхідно насамперед виконувати закріплені Статутом за-
вдання щодо розвитку соціального діалогу, ведення колективних 
переговорів про укладення угоди з Урядом і Федерацією робото-
давців України. Укладення не декларативної, а дієвої Генеральної 
угоди, зміст якої відповідатиме вимогам чинного законодавства, 

– основне завдання Федерації профспілок України.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОСОБИСТІСТЬ

Віталій КОПИШ
Чернігівська обл.

Наприкінці січня за 
сприяння Навчаль-
но-методичного цен-
тру профспілок була 

відпрацьована технологія 
проведення вебінару та 
розроблена інструкція для 
учасників навчання. Після 
підготовчої роботи відбувся 
сам онлайн-семінар «Нови-
ни законодавства, що стосу-
ються діяльності профспіл-
кових організацій у 2014 
році». За допомогою органі-
зованої веб-трансляції голо-
ви та бухгалтери структур-
них ланок профспілки змо-
гли побачити та почути ви-
ступи голови Чернігівської 
обласної організації Проф-
спілки працівників освіти і 
науки України Тетяни Мат-
веєвої, юриста Навчально-
мето дичного центру проф-

спілок Володимира Коваль-
чука та головного бухгалте-
ра комітету обласної органі-
зації профспілки Наталії Ки-
сельової. Паралельно з ви-
ступом учасники навчання 
проглянули на своїх моніто-
рах слайди з інфографікою 
за тематикою вебінару. На-
прикінці профспілкові ліде-
ри мали змогу поставити 
свої запитання в текстовій 
формі та почути вичерпні 
відповіді.
Нову сучасну форму на-
вчання добре сприйняли та 
високо оцінили профспіл-
кові лідери за критеріями 
оперативності, зручності, 
простоти. Чернігівська об-
ласна профорганізація вже 
має плани щодо подальшої 
організації дистанційного 
навчання профспілкового 
активу, проведення 
онлайн-конференцій та зу-
стрічей з колегами з інших 
країн.

ПЕРШИЙ ВЕБ½СЕМІНАР 
НА ПРОФСПІЛКОВУ 
ТЕМАТИКУ
З кожним роком інтернет-технології все 
глибше проникають в наше життя. Діста-
лися вони й до такої, на перший погляд, 
консервативної сфери, як навчання. Нині 
через мережу Інтернет проводяться чис-
ленні конференції, вебінари, лекції, тре-
нінги, наради. Чернігівська обласна ор-
ганізація Профспілки працівників освіти і 
науки України також не лишається осто-
ронь цих процесів. Після комп’ютеризації 
райкомів профспілки та відкриття сайту 
обласної організації настала черга запро-
вадження дистанційних форм навчання. 

Інна ПІЛЮК 

Д

Світлані Приходько, заслуженому працівнику соціальної сфери Украї-
ни, директору Берестечківського психоневрологічного інтернату, випало 
стати долею для інших людей, причому непростих, обділених краплею 
 Божої ласки, а через те – відторгнутих ритмом сучасного життя. 

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

Завдання, які постають перед працівниками со-
ціальної сфери, ніколи не були і не будуть легкими, 
оскільки передбачають служіння одиноким, неміч-
ним, інвалідам та престарілим. Це створює додатко-
ве навантаження і на людей, котрі своєю професією 

обрали захист, турботу і піклування про тих,  
хто потребує підтримки та допомоги.

На 
70%  

ІНТЕРНАТ ЗАO
БЕЗПЕЧУЄ СЕБЕ 
ПРОДУКТАМИ 

ВЛАСНОГО 
 ВИРОБНИЦТВА

ОГОЛОШЕННЯ

Українська Федерація профспілкових організацій – 
профспілка працівників підприємств з іноземними 
інвестиціями, господарських товариств, організацій 
та установ повідомляє про скликання IX позачерго-
вого з’їзду Федерації, що відбудеться 10 квітня 
2014 року об 11-й годині ранку за адресою: м. Київ, 
вул. Р. Окіпної, 2, в актовому залі готелю «Турист» 
на 7-му поверсі.

Реєстрація делегатів з’їзду розпочнеться о 10.30.
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– Усі наші колективи, їхні ке-
рівники та голови профорганіза-
цій заслуговують щирих слів по-
дяки, – зазначає Тамара Коваль-
чук. – Про те, як досягають висо-
ких результатів хочу розповісти 
на прикладі ДП «Шепетівське 
лісове господарство», розташо-
ваного в мальовничій місцевос-
ті Подільського краю.

Багато років підприємство 
очолює володар Грамоти Верхо-
вної Ради України і почесного 
знаку ФПУ «За розвиток соціаль-
ного партнерства» Володимир 

Сасюк. Пліч-о-пліч із ним, дола-
ючи труднощі, дбає про колек-
тив голова профкому Петро Ми-
ронюк, нагороджений за ваго-
мий внесок у розвиток профспіл-
кового руху знаком ФПУ «Проф-
спілкова відзнака». Його пор-
трет прикрашає Дошку пошани 
Федерації профспілок області.

Секрет успіху в роботі про-
стий: плідна співпраця, соцдіа-
лог адміністрації та профкому, 
чітке виконання взаємних 
зобов’язань, пошук нових форм 
і методів роботи забезпечують 
стабільну діяльність, високу 
продуктивність праці, нарощу-
вання виробничих показників, 
щорічне зростання зарплат і ви-
датків на охорону та належні 
умови праці, оздоровлення, ме-
дичне обслуговування, побут, 
дозвілля, культурний розвиток 
працівників, підтримку ветера-
нів галузі тощо. А стабільній ро-
боті профкому і можливості як-
найкраще здійснювати захист, 
підтримку членів профспілки 
сприяє своєчасне перерахування 
профвнесків, перед-
бачених колдогово-
ром. Саме він – осно-
вний документ і міц-
н и й  ф у н д а м е н т 
співпраці та всіх со-
ціально-економіч-
них гарантій і захис-
ту прав лісівників 
Шепетівщини був 
визнаний торік пере-
можцем на рівні дер-

жави. Сьогодні обговорюється 
проект цього важливого доку-
мента на поточний рік.

Завдяки колдоговору праців-
ники отримують часткову ком-
пенсацію витрат на оздоровлен-
ня, в тому числі на дітей, одно-
разову матеріальну допомогу 
на оздоровлення в зв’язку з що-
річною відпусткою (50% посадо-
вого окладу/місячної тарифної 
ставки), матеріальну допомогу 
до ювілейних дат, залежно від 
стажу, в розмірі місячного по-
садового окладу (тарифної став-
ки), допомогу на навчання ді-
тей у вишах лісогосподарської 
галузі та ін.

Основою добробуту кожного 
є заробіток. У 2013 році серед-
ньомісячна зарплата працівни-
ка складала 3338 грн, що більш 
ніж на 113% вище за відповід-
ний період 2012 року, і вона має 
тенденцію до зростання.

Крім того, з метою мотивації 
підвищення ефективності ви-
робництва, продуктивності пра-
ці, якості робіт діє система пре-

міювання, виплачу-
ється винагорода за 
підсумками роботи 
за рік та вислугу ро-
ків, відповідно до 
положень, прийня-
тих у колдоговорі. 
Потужним заохочу-
ючим фактором є 
трудове суперни-
цтво серед підрозді-
лів колективів га-

лузі на обласному рівні. Шепе-
тівські лісівники – у трійці лі-
дерів. 

Робота важка, пов’язана з ри-
зиком, тож здоров’я працівни-
ків – понад усе. Чітко за графі-
ком, погодженим з профкомом, 
надаються відпустки та путів-
ки на оздоровлення. Кількість 
працівників і дітей, які ними 
скористалися, і це тішить, щоро-
ку зростає.

Забезпечення безпечних і здо-
рових умов праці на підприєм-
стві ґрунтується на неухильно-
му дотриманні законодавства, 
норм та інструкцій, проведенні 
навчань на місцях (торік ними 
було охоплено 170 працівників), 
інструктажів, практичній пере-
вірці знань працівників. Для 
підвищення майстерності і за-
кріплення безпечних прийомів 
праці при проведенні лісозаготі-
вельних робіт щороку прово-
диться конкурс-змагання валь-
ників лісу. А при прийомі на ро-
боту новачки проходять вступ-
ний, первинний інструктаж на 
робочому місці та стажування 
під керівництвом досвідчених 
колег. 

Загалом, на виконання комп-
лексних заходів з охорони праці 
в 2012 році використано 78,8 тис. 
грн, а в 2013-му – 67,5 тис. грн при 
запланованих 45,5 тис. грн. Для 
покращення медичного обслуго-
вування працюють медпункт, 
стоматологічний і масажний ка-
бінети, кімната емоційного роз-

вантаження, фітобар, сауна, 
їдальня, тренажерний зал.

У здоровому тілі – здоровий 
дух. При господарстві створена 
волейбольна команда «Лісів-
ник» – постійний учасник зма-
гань різного рівня, а команда 
лісгоспу входить до числа ліде-
рів галузевих спартакіад, за що 
їй вручено Перехідний кубок на 
вічне зберігання. 

Після важкої праці, а також 
спортивних баталій можна й 
відпочити. Профком – організа-
тор туристичних поїздок ма-
льовничими перлинами області 
та України.

Подій у житті колективу, 
проф організації чимало, але ко-
жен працівник може про все ді-
знатися, а також отримати юри-
дичну консультацію з «Лісової 
газети» підприємства. 

Без співпраці, розуміння важ-
ливості об’єднання зусиль, під-
тримки один одного, самовідда-
ної праці й створення для неї на-
лежних умов здобутків не буде, 
адже під лежачий камінь вода 
не тече. Якщо працювати з по-
вною віддачею сил, то й резуль-
тат не забариться. 
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Голова  
профкому ДП 
«Шепетівське  

лісове  
господарство»  

Петро Миронюк
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НА ЗАМІТКУ

ДІЇ

ЯК ПІДТВЕРДИТИ 
СТАЖ РОБОТИ?

ОФОРМЛЕННЯ 
ПЕНСІЙНИХ 
ДОКУМЕНТІВ

ЗВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ

?Мені 58 років, 
маю стаж роботи 
43 роки. У мину-
лому місяці при-

значено пенсію по інва-
лідності III групи. Чи 
маю право на отриман-
ня статусу «ветеран 
праці»?

?Загальний стаж 
роботи становить 
34 роки, із них 7 
років – із шкідли-

вими та важкими умо-
вами праці. Нещодав-
но вийшла на пенсію за 
віком на пільгових умо-
вах за Списком № 2 
відповідно до пункту 
«б» статті 13 Закону 
України «Про пенсійне 
забезпечення» зі змен-
шенням пенсійного 
віку на 3 роки (після 
досягнення 52 років). 
Чи маю право на отри-
мання статусу «ветера-
на праці»?

СОЦГАРАНТІЇ  | ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВО НА СТАТУС 
PВЕТЕРАНА ПРАЦІQ

Громадянам, яким призначені пенсії на піль-
гових умовах за Списком № 2 виробництв, ро-
біт, професій, посад і показників із шкідливими 
та важкими умовами праці, зайнятість у яких 
повний робочий день дає право на пенсію за 
віком на пільгових умовах, статус «ветерана 
праці» надається за наявності стажу роботи у 
жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років.

?Які документи слід подати для 
підтвердження стажу роботи на 
призначення пенсії, якщо трудо-
ва книжка була втрачена?

?Як здійснюється підготовка та по-
дання документів для призна-
чення пенсій?

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ

Володимир 
Максимчук
заступник керівника 
управління з питань 
соціального страхування  
та пенсійного  забезпечення 
апарату ФПУ
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У 
Луганському художньому музеї 
та профспілковій бібліотеці Сє-
веродонецького об’єд нан ня  
«Азот» відкрито виставки робіт 
заводського художника Бориса 

Романова, присвячені 200-річчю з дня 
народження Т. Г. Шевченка. Борис Ми-
колайович – представник трудової й 
мистецьки обдарованої династії. Його 
прадіди, прибувши в Донбас зі смолен-
ського села, брали участь у закладенні 
Торецького металургійного – майбут-
нього Дружківського машинобудівно-
го заводу. Дід Романова був чудовим 
майстром-ковалем, проте, аби не втра-
чати слух через «симфонію молота», 
записався до заводського духового ор-
кестру. Батько, Микола Федорович, 
теж грав на трубі, диригував, під його 
батутою виступав оркестр у міському 
парку; мати, Зинаїда Олексіївна, пре-
красно співала. Батьки мріяли, аби Бо-
рис, маючи добрий музичний слух, 
став професіональним музикантом.

Але юнака захопило інше: малю-
вання, креслення. Показав свої роботи 
художникам, котрі працювали разом 
із батьком у профспілковому Палаці 
культури підприємства, а ті, у свою 
чергу, – учневі славетної Тетяни 
Яблонської Віктору Сахненку, який за-
вітав до рідного міста. Був Сахненко 
очільником Донецького відділення 
Спілки художників України, дістав 
звання заслуженого діяча мистецтв Бі-
лорусі. Вердикт метра був обнадійли-
вий: «У хлопця справжній талант. Не-
хай випробує себе не лише в живопису, 
а й у книжковій графіці: бачу схиль-
ність до цього».

Борис Романов іще зі студентських 
років захопився створенням ілюстра-
цій до книжок. Та у подальшому доля 
привела його молоду сім’ю до Сєверо-
донецька з грандіозним «Азотом»; у 
місті на Романова чекали нові яскраві 

враження, безліч знайомств, і часто з 
непересічними особистостями. Саме 
тут художник визначив іще один на-
прям свого творчого покликання: ство-
рення екслібрисів. Хоча він, як і рані-
ше, ілюструє книжки, але широку, на-
віть міжнародну популярність прине-
сли йому мініатюри, видрукувані з лі-
нолеумних оригіналів на папір – дуже 
різні й дуже цікаві «знаки відміннос-

ті» бібліофілів. «Ex libris» з латини 
саме й означає «з книг» (такого-то). 

Мистецтво екслібриса відоме в нас 
іще з ХV століття (ігумен Досифей), і 
хоча воно далі розвивається, не так 
уже й просто сказати в цій царині влас-
не слово, створити маленький шедевр, 
котрий запам’я товується, є затребува-
ним. Борисові Романову це вдається. 

Він лаконічно, вишукано й виразно де-
монструє, так би мовити, ідеологічно-
естетичний мейнстрим бібліофіла, 
тонко вловлює всі необхідні складові 
створюваного образу. Отже, від митця 
беззаперечно вимагається  не лише 
професійний талант, а й широка еру-
диція, спостережливість, інтуїція пси-
холога, зрештою, постійне шліфуван-
ня майстерності. 

Блискуче оволодівши цією техні-
кою, Романов попервах практикував 
традиційну екслібристику, але згодом 
перейшов до створення самоцінних, 
колекційного призначення мініатюр.

Особливе місце в його творчому до-
робку посідає «Шевченкіана». До 
200-річчя Великого Кобзаря вже ви-
йшла друком тематична збірка, нині 
вона доповнюється новими роботами з 
цього циклу.  

Серед романівської «Шевченкіани» 
є екслібриси для письменників, публі-
цистів, громадських діячів – Івана 
Дзюби, Бориса Олійника, Дмитра Пав-
личка, Євгена Сверстюка, Володимира 
Яворівського, Юрія Щербака, Григорія 
Штоня; улюблених народних артистів 
– Василя Зінкевича, Тараса Петринен-
ка, Михайла Голубовича; для україно-

знавця Богдана Пастуха; екслібриси 
для Шевченківської виставки у Києво-
Печерській лаврі, Товариства «Просві-
та» імені Тараса Шевченка. Художник 
постійно вдосконалює шевченківську 
тему, образи, прагнучи поєднати ми-
нуле й сьогодення, додати сюжету 
більшого драматизму, інформаційної 
та емоційної насиченості. 
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ВІТА СЕМЕРЕНКО – СПОРТСМЕНКА ЛЮТОГО
Рішенням Експертної комісії НОК найкращою спортсменкою останнього 
зимового місяця визнано біатлоністку Віту Семеренко. Найкращими 

тренерами місяця названі наставники жіночої збірної з біатлону Григорій 
Шамрай та Надія Білова.

Як уже інформували «ПВ», на Олімпіаді у Сочі Віта Семеренко здобула дві 
нагороди – «золото» і «бронзу». Спочатку вона фінішувала третьою у сприн-

терській гонці, а потім разом із подругами по команді Оленою Підгрушною, 
Юлією Джимою та Валентиною Семеренко в естафеті зійшла на найвищу схо-
динку п’єдесталу пошани. На закритті Ігор–2014 за рішенням команди саме 
Віта Семеренко була удостоєна почесної місії нести прапор України.
Відзначимо, що біатлоністи ставали найкращими спортсменами всіх трьох зи-
мових місяців – у грудні та січні почесних звань були удостоєні відповідно Ва-
лентина Семеренко та Олена Підгрушна.

ЧЕМПІОНКИ НЕ В 
ПОВНОМУ СКЛАДІ 

МЕДАЛІ У МОСКВІ

БІАТЛОН

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

Жіноча команда виступа-
тиме без свого капітана 
– схоже, що через хворо-
бу Олена Підгрушна не 
виступатиме до кінця се-
зону. Її місце у команді 
зайняла Ольга Абрамова.
Окрім старту в Поклюці, 
до кінця сезону україн-
ські спортсмени візьмуть 
участь іще у двох етапах 
Кубка світу. На кону у бі-
атлоністів збереження 
квоти для України на на-
ступний рік – по п’ять чо-

ловіків і жінок, а ще мож-
ливість для нашої жіно-
чої естафетної команди 
здобути Кришталевий 
глобус.
Склад збірної України: 
Чоловіки. Андрій Дери-
земля, Дмитро Підруч-
ний, Артем Прима, Сер-
гій Седнєв, Сергій Семе-
нов.
Жінки. Валентина Семе-
ренко, Віта Семеренко, 
Юлія Джима, Ольга Абра-
мова, Марія Панфілова.

Станом на вівторок в ак-
тиві українців – шість на-
город. На найвищий ща-
бель п’єдесталу пошани 
зійшла наша жіноча ко-
манда у складі Дарії 
Рожнятовської, Надії 
Дєньгіної та Юлії Тимо-
шко. В індивідуальній 
першості Поліна Конара-
єва записала собі в ак-
тив «срібло», Дарія 

 Рожнятовська та Надія 
Дєньгіна вибороли 
«бронзу».
В юніорів Павло Корости-
льов тріумфував в осо-
бистій першості, здобула 
перемогу у командних 
змаганнях і збірна ко-
манда України у складі 
Павла Коростильова, 
Олексія Сидоренка та Ві-
талія Євтушенка.

У четвер у словенському місті Поклю-
ка стартує сьомий етап Кубка світу 
з біатлону, який триватиме до неді-
лі. На черговий етап КС українці виру-
шили основним складом, але не обі-
йшлося без втрат у жіночій збірній.

У столиці Росії відбувається чемпіонат 
Європи з кульової стрільби з пневма-
тичної зброї, заключний день змаган-
ня якого відбудеться 6 березня.

ФУТБОЛ | ЗНАЙОМИМО З СУПЕРНИКАМИ ЗБІРНОЇ 

Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ»

ІСПАНІЯ 

СЛОВАЧЧИНА

БІЛОРУСЬ

МАКЕДОНІЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

коротко

ХТО Є ХТО У НАШІЙ ГРУПІ

СТРІЛЬБА З ЛУКА | УСПІШНИЙ ВИСТУП НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ

Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ»

Напрочуд вдало висту-
пили наші співвітчиз-
ники у командних 
змаганнях – і жіноча, 

й чоловіча збірні з класично-
го лука зійшли на найвищу 
сходинку п’єдесталу пошани. 
В чоловіків відзначилися Ві-
ктор Рубан, Маркіян Івашко 
та Георгій Іваницький, які у 

фіналі здолали японських 
опонентів з рахунком 
235:229. Не відстали від них і 
представниці «слабкої статі» 
– наша команда у складі 
Анастасії Павлової, Лідії Січе-
нікової та Вероніки Марчен-
ко у вирішальному протисто-
янні перестріляла команду 
Німеччини – 234:220.
Ще одне «золото» змагань 
приміряла юніорка Марія 
Школьна в індивідуальних 
змаганнях стрільби з блоч-

ного лука, яка у фіналі здо-
була перемогу над пред-
ставницею США Емілі Бі.
Лідер збірної України олім-
пійський чемпіон 2008 року 
Віктор Рубан у Німі здобув 
«срібло», поступившись у 
фіналі індивідуального залі-
ку стрільби з класичного 
лука австралійцю Райану Ті-
аку. Дві срібні нагороди сві-
тової першості – на рахунку 
наших юніорів у командних 
змаганнях (класичний лук). 

У чоловіків Антон Комар, Ва-
лентин Куций, Михайло Ма-
лик у фіналі поступилися 
французьким одноліткам, а 
у жінок Соломія Гнип, Вікто-
рія Олексюк і Поліна Родіо-
нова у боротьбі за «золото» 
пропустили вперед італійок. 
Єдина «бронза» України в 
активі Анастасії Павлової, 
яка в індивідуальних зма-
ганнях з класичного лука у 
зустрічі за третє місце здо-
була впевнену перемогу над 
суперницею з Молдови.
Із сімома нагородами, три з 
яких – золоті, збірна України у 
загальнокомандному заліку 
впевнено посіла перше міс-
це. На другій сходинці розта-
шувалася збірна Італії (3-1-1), 
а замкнули чільну трійку 
представники США (2-5-3).

З 26 лютого по 3 березня у місті Нім (Фран-
ція) тривала світова першість зі стрільби з 
лука. Наша національна збірна посіла пер-
ше місце в загальнокомандному заліку, 
здобувши сім медалей, з яких три золоті, 
стільки ж срібних та одна бронзова.

Ми вже інформували про результати жеребкуван-
ня відбірного турніру до Євро–2016, який проходити-
ме у Франції. Як відомо, збірна України (18-те місце в 
рейтингу ФІФА) виступатиме у групі «С», її суперника-
ми у боротьбі за путівки до фінальної частини ЧЄ бу-
дуть команди Іспанії, Словаччини, Білорусі, Македо-
нії та Люксембургу. Як «ПВ» і обіцяли, пропонуємо 
нашим читачам короткий аналіз наших опонентів.

ІЗ НІМА � З КОМАНДНОЮ ПЕРЕМОГОЮ

Головна зірка збірної Словаччини Марек Гамшик
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