
|19.06.2014

www.psv.org.ua

.03

www.psv.org.ua

.08



.02
www.psv.org.ua

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

– передбачити у Державному бю-

джеті на 2014 рік (під час його коригу-

вання) подальші роки фінансування 

державного пільгового довгостроко-

вого кредитування молоді на будівни-

цтво житла в обсязі, передбаченому 

Програмою;

– привести у відповідність до ре-

ально існуючих на ринку нерухомості 

цін розрахункову вартість 1 кв. м жит-

ла, передбачену в державних пільго-

вих програмах;

– залишити незмінними нормати-

ви площі житла, передбачені в дер-

жавній Програмі пільгового довго-

термінового кредитування молодих 

сімей та одиноких молодих громадян 

на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла (21 кв. м загальної 

площі житла на одного члена сім’ї та 

додатково 20 кв. м на сім’ю);

– сприяти, на прохання молоді, 

ухваленню Київської міської програ-

ми забезпечення молоді житлом на 

2014–2017 роки.

На лист ФПУ надійшла відповідь 

від Верховної Ради щодо відповідно-

го реагування.
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Як повідомляє Київська 

міська організація Проф-

спілки працівників освіти і 

науки України, Олександр 

був студентом архітектур-

ного факультету Київсько-

го національного універси-

тету будівництва і архітек-

тури. Він загинув на бари-

кадах від пострілу снайпе-

ра під час бойових дій на 

майдані Незалежності у 

центрі Києва 18 лютого, 

коли силові спецпідрозділи 

отримали наказ штурмува-

ти тих, хто вийшов на акції 

протесту.

18 грудня 2013 року в соці-

альних мережах на своїй 

сторінці Олександр напи-

сав: «Є такі моменти, коли 

потрібно хвалити себе, ви-

знавати свої досягнення. 8 

грудня в переповненому ва-

гоні метро люди боялися 

їхати на Майдан. Сьогодні 

не боїмося. Коли люди були 

затримані, багато хто бояв-

ся, що живими їх більше 

ніхто не побачить. Сьогодні 

ми не боїмося. Цього мало, 

але це досягнення. Досяг-

нення народу України, в 

якому взяв участь кожен, 

хто був на Майдані. Хто про-

воджав синів з дочками, хто 

передавав пакети з продук-

тами, хто розмовляв з людь-

ми, всіх, хто повірив у народ 

України».

Право відкрити меморіаль-

ну дошку на честь Олексан-

дра Плеханова було надано 

заступнику голови Поділь-

ської районної у м. Києві 

державної адміністрації Ва-

лентині Міщенко та голові 

Київської міської організа-

ції Профспілки працівників 

освіти і науки України 

Олександру Яцуню.

Класний керівник розпові-

ла, що у класі Олександра 

дуже поважали. Він корис-

тувався величезним автори-

тетом серед своїх одноклас-

ників. Між собою вони нази-

вали його філософом, бо він 

завжди цінував слово і на-

давав йому великого зна-

чення.

У своєму виступі голова Ки-

ївської міської організації 

Профспілки працівників 

освіти і науки України 

Олександр Яцунь зазначив, 

що влада і чиновники в 

пам’ять про Героїв Небесної 

Сотні мають стати велико-

душними і щиросердними. 

Бо ситуація, що склалася на 

сході України, де зараз ги-

нуть солдати, мирні жителі, 

це та рана, яка дуже довго 

жевріла на тілі України. 

Олександр Плеханов був од-

ним з перших, хто перебо-

ров свій страх, а це означає, 

що він переміг ненависть, 

неправду, він став Героєм.

Ректор Київського націо-

нального університету бу-

дівництва і архітектури Пе-

тро Куліков, учні, вчителі, 

батьки, друзі, однокласни-

ки, одногрупники та гості 

вшанували пам’ять загибло-

го Олександра хвилиною 

мовчання та поклали квіти 

біля меморіальної дошки.

-

«Незважаючи на критично 

складну політичну ситуа-

цію, яка вже півроку триває 

в нашій країні, питання не-

обхідності відновлення Бу-

динку профспілок в м. Киє-

ві після повного знищення 

пожежею під час сутичок в 

лютому 2014 року не пови-

нно зникати з обговорення.

Федерація професійних спі-

лок України – власник Бу-

динку профспілок – є най-

більшою громадською орга-

нізацією в державі, що 

об’єднує близько 10 млн чле-

нів профспілок – представ-

ників трудових колективів 

різних галузей України.

Будинок профспілок – це 

найголовніше місце для за-

хисту, спілкування, допо-

моги, консультації, навчан-

ня та багато іншого, за чим 

може звернутися до фахів-

ців кожен працюючий, сту-

дент, пенсіонер, безробіт-

ний. Адже в тяжку хвилину 

людині просто немає біль-

ше куди звернутися. Цей 

красивий «будинок з годин-

ником» в серці столиці на-

шої країни і загоював най-

сердечніші та болючі про-

блеми кожного члена проф-

спілки – це символ захисту 

людини праці.

Не тільки проблемами і 

скаргами жив Будинок 

профспілок. Скільки світ-

лих і радісних подій 

пам’ятають його стіни у 

хвилини святкувань дер-

жавних та міжнародних 

свят, всеукраїнських кон-

курсів, концертів, нагоро-

джень тощо…

Тому необхідно докласти 

всіх зусиль, підключити всі 

можливі варіанти допомо-

ги, згуртуватися в єдиному 

бажанні і відбудувати 

вщент зруйнований істо-

ричний, могутній, відомий 

і такий необхідний Буди-

нок профспілок».

-
-

Шановні державні службовці!

Шановні державні службовці!



.03
www.psv.org.ua

 

Ч
лени Президії, за-

непокоєні ситуаці-

єю на південному 

сході України, об-

говорили питання 

допомоги громадянам 

України, які переселяють-

ся з тимчасово окупова-

ної території та районів 

ведення антитерористич-

ної операції в інші регіо-

ни країни, а також відзві-

тували про конкретні кро-

ки допомоги біженцям.

Поточний стан та мож-

ливості для розвитку еко-

номіки України члени 

Президії ФПУ обговорили 

разом з директором ДП 

«Укрпромзовнішекспер-

тиза» Володимиром Вла-

сюком.

Заступник міністра со-

ціальної політики – керів-

ник апарату Віктор Іван-

кевич у своїй доповіді зу-

пинився на низці важли-

вих і злободенних про-

блем. Серед них, зокрема, 

питання щодо виплати за-

робітних плат, пенсій, 

державної соціальної до-

помоги, надходження ко-

штів у регіони, у тому чис-

лі у райони ведення анти-

терористичної операції.

Основна частина засі-

дання Президії розпоча-

лася урочистим підписан-

ням Меморандуму про 

співробітництво між Фе-

дерацією роботодавців 

України та Федерацією 

професійних спілок Укра-

їни щодо збереження тру-

дового потенціалу та за-

безпечення стабільної ро-

боти підприємств. Зі сто-

рони профспілок під Ме-

морандумом поставив 

свій підпис в. о. Голови 

ФПУ Григорій Осовий, зі 

сторони роботодавців – 

заступники Голови Ради 

Федерації роботодавців 

України Олексій Мірош-

ниченко.

За словами заступника 

Голови ФПУ Сергія Кон-

дрюка, Меморандум є ре-

зультатом спільної робо-

ти. Він має стати сигна-

лом суспільству, що соці-

альні партнери готові шу-

кати порозуміння заради 

збереження трудових ко-

лективів та їх розвитку у 

майбутньому. «Ми роз-

глядаємо цей документ 

як певну етапність нашої 

роботи у рамках соціаль-

ного діалогу. Сподіває-

мось, що цей документ 

буде додатковою підста-

вою та імпульсом укла-

дення подібних меморан-

думів на рівні галузей і 

регіонів», – зазначив Сер-

гій Кондрюк. У свою чер-

гу, заступник Голови 

Ради Федерації робото-

давців України Олексій 

Мірошниченко наголо-

сив, що «у двох організа-

цій – ФРУ і ФПУ є спільна 

мета – зберегти ринок 

праці в Україні».

Метою підписання Ме-

морандуму є мінімізація 

вивільнення працівни-

ків, зокрема масових ви-

вільнень, на підприєм-

ствах усіх форм власнос-

ті; збереження трудового 

потенціалу, рівня заробіт-

ної плати та інших соці-

альних гарантій для пра-

цівників та членів їхніх 

сімей; прогнозований роз-

виток внутрішнього рин-

ку як передумова сталого 

функціонування економі-

ки та зменшення її залеж-

ності від зовнішніх чин-

ників; а також підвищен-

ня конкурентоспромож-

ності вітчизняного вироб-

ництва.

Продовжуючи тему со-

ціального діалогу, варто 

зазначити, що під час за-

сідання Президії було 

прийнято постанову про 

делегування представни-

ків Федерації профспілок 

України до складу проф-

спілкової сторони органів 

соціального діалогу на 

національному рівні.

Члени Президії розгля-

нули проект Стратегії мо-

дернізації ФПУ, її член-

ських організацій, спря-

мованої на зміцнення 

профспілкового руху, по-

силення його ролі та міс-

ця у громадському сус-

пільстві. Доповідав із 

цього питання заступник 

Г о л о в и  Ф П У  Є в г е н 

Драп’ятий.

Жорсткий наступ на 

права найманих праців-

ників, зниження життєво-

го рівня, зростання безро-

біття, порушення робото-

давцями трудових прав 

найманих працівників, 

утиск прав профспілок 

потребують від них солі-

дарності і єдності, резуль-

тативності захисних 

функцій, удосконалення 

організаційної структури 

й фінансового зміцнення, 

здійснення конкрет - 

них кроків для свого 

онов лення.

Однак останнім часом 

потенціал профспілок ре-

алізується неповною мі-

рою. Як наслідок, у сучас-

ному профспілковому 

русі сформувалося чима-

ло проблем, серед яких 

постійне скорочення 

профспілкового членства 

з різних причин, недо-

статнє представництво у 

складі вищих виборних 

органів молоді, голів пер-

винних профспілкових 

організацій, зниження 

престижу роботи в проф-

спілках у зв’язку з незахи-

щеністю профспілкових 

працівників та залежніс-

тю голів профкомів від 

роботодавців, невідповід-

ність фінансового забез-

печення профспілкових 

органів обсягам їх діяль-

ності та відповідальності 

тощо.

Відтак метою Стратегії 

є підвищення ефектив-

ності та результативності 

діяльності Федерації 

профспілок України, її 

членських організацій та 

їх здатності досягати ці-

лей.

Оскільки профспілки 

представляють права та 

інтереси людини праці, їх 

модернізація має спрямо-

вуватися на об’єднання 

зусиль для надійного за-

хисту трудових, соціаль-

но-економічних прав та 

інтересів членів профспі-

лок, боротьбу за соціаль-

ну справедливість та за-

безпечення загально-

прийнятих цінностей: лю-

дина праці, її життя, 

здоров’я, рівність, недис-

кримінація, честь, повага 

і гідність, недоторканість 

і безпека, конституційні 

право на працю, житло, 

освіту, достатній життє-

вий рівень, соціальний за-

хист, свобода слова і віль-

не вираження власних по-

глядів, переконань, право 

на свободу об’єднання, 

проведення мирних збо-

рів, мітингів, походів та 

демонстрацій, право на 

страйк.

Федерація профспілок 

України, її членські орга-

нізації сповідують такі 

принципи, як незалеж-

ність, демократичність, 

відкритість і прозорість у 

своїй діяльності.

Слід зазначити, що 

стратегічними напрямами 

модернізації є формуван-

ня сучасної профспілкової 

ідеології та структурні 

зміни в профспілках.

Очікується, що реалі-

зація Стратегії забезпе-

чить посилення ролі 

профспілок у громадян-

ському суспільстві, спри-

ятиме розвитку соціаль-

ного діалогу, підвищить 

захисні функції профспі-

лок та рівень життя люди-

ни праці. Головним на-

слідком має стати форму-

вання у найманих праців-

ників свідомого проф-

спілкового членства, під-

вищення авторитету та 

іміджу профспілок.

Члени Президії також 

розглянули питання про-

ведення восьмого засідан-

ня Ради ФПУ, яка склика-

ється 26 червня ц. р. Учас-

ники засідання схвалили 

пропозиції щодо порядку 

роботи, розрахунку часу, 

складу Президії, лічиль-

ної, редакційних комісій 

та секретаріату восьмого 

засідання Ради ФПУ.

Також, ураховуючи 

кардинальні зміни в сус-

пільно-політичному жит-

ті країни, різке погіршен-

ня соціально-економічно-

го стану, зниження жит-

тєвого рівня членів проф-

спілок та згідно з пропо-

зиціями членських орга-

нізацій, Президія ФПУ 

розглянула питання про 

підготовку VII з’їзду Фе-

дерації профспілок Укра-

їни. Черговий з’їзд ФПУ 

має бути проведений для 

визначення позиції проф-

спілок щодо соціально-

економічної ситуації в 

країні, тактики дій і форм 

співпраці з державними 

органами та громадськи-

ми інституціями у питан-

нях подолання негатив-

них явищ з метою поси-

лення захисту членів 

профспілок.

Для вдосконалення 

системи управління май-

ном ФПУ, підвищення 

його прибутковості та 

конкурентоспроможнос-

ті, рівня використання на 

благо членів профспілок, 

з огляду на необхідність 

фінансового зміцнення 

профспілкового руху, 

Президія ФПУ схвалила 

проект Стратегії управ-

ління профспілковим 

майном та використання 

його в інтересах людини 

праці. З урахуванням за-

уважень і пропозицій, що 

надійшли під час обгово-

рення Президією ФПУ, 

проект буде внесено на 

розгляд Ради ФПУ.

Також члени Президії 

розглянули питання ціно-

вої ситуації на споживчо-

му ринку України і дина-

міку купівельної спро-

можності заробітної пла-

ти в Україні та країнах 

близького зарубіжжя; 

стан співпраці територі-

альних об’єднань проф-

спілок з територіальними 

відділеннями Державної 

інспекції з питань захис-

ту прав споживачів; ново-

введення в податковій 

сфері та пропозиції ФПУ 

щодо вдосконалення по-

даткової системи; ризики 

на ринку праці та шляхи 

їх мінімізації; стан укла-

дення та виконання ко-

лективних договорів за 

даними профспілкової 

статистичної звітності 

станом на 1 квітня 2014 

року тощо.
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У листі, зокрема, зазна-

чається:

«Розуміючи, що ниніш-

ня непроста політична і 

соціально-економічна си-

туація в Україні потребує 

згуртованості всього сус-

пільства та прийняття не-

популярних рішень, 

профспілки Дніпропе-

тровщини в той же час за-

непокоєні тим, що анти-

кризові кроки уряду не за-

вжди супроводжуються 

реальними заходами соці-

ального захисту тру-

дящих та всього насе-

лення…

Численні звернення 

трудящих до профспілко-

вих органів свідчать про 

стурбованість людей різ-

ким зростанням вартості 

продуктів харчування, лі-

ків, транспортних та ін-

ших послуг. Не додає гро-

мадянам оптимізму і зна-

чне зростання вартості 

енергоносіїв та житлово-

комунальних послуг, що 

призводить до ще більшо-

го зубожіння людей та 

зростання кількості звер-

нень за субсидіями. Од-

нак, на нашу думку, пе-

редбачені державою ком-

пенсаторні механізми для 

найуразливіших верств 

населення не зможуть за-

хистити більшості працю-

ючих…

Профспілки також 

звертають увагу керівни-

цтва держави на необґрун-

тованість довготривалого 

здійснення населенням 

оплати за подвійну норму 

споживання газу – з 9,8 до 

18,3 куб. м на особу на мі-

сяць. Йдеться про ситуа-

цію, коли газопостачаль-

ними організаціями від-

хиляються заяви грома-

дян про використання 

ними електроводонагріва-

чів у разі відсутності гаря-

чої води замість підігріву 

води на газовій плиті, а 

також про перегляд об-

числення вартості послу-

ги населенню. Таким чи-

ном, громадяни платять 

за підігрів води двічі – 

енергетичним компаніям 

(за лічильником) та газо-

постачальним (за подвій-

ну норму споживання 

газу).

Тому ми наполягаємо 

на невідкладному внесен-

ні змін до постанови Каб-

міну від 08.06.1996 № 619 

«Про затвердження норм 

споживання природного 

газу населенням у разі від-

сутності газових лічиль-

ників», а саме:

– скасувати неправо-

мірну оплату подвійної 

норми споживання газу 

при відсутності централі-

зованого гарячого водо-

постачання за заявами 

мешканців щодо встанов-

лення ними електроводо-

нагрівачів (бойлерів) та у 

відповідності до складено-

го акта;

– доповнити «Норми 

споживання природного 

газу населенням у разі від-

сутності газових лічиль-

ників» видом споживання 

природного газу – «плита 

газова за наявності елек-

тричного водонагрівача» 

для норми споживання 9,8 

куб. м/людино-місяць;

– зобов’язати газопоста-

чальні організації безко-

штовно (в рахунок наступ-

них платежів) забезпечи-

ти газовими лічильника-

ми кожну оселю, як в енер-

гетиці…

Враховуючи необхід-

ність поступового приве-

дення цін на енергоносії 

до економічно обґрунтова-

ного рівня, профспілки ра-

зом з тим вкотре зверта-

ють увагу на те, що галузі 

енергозабезпечення та 

житлово-комунального 

господарства не викорис-

товують усі можливості 

для покращення свого ста-

ну і поліпшення обслуго-

вування населення (бо-

ротьба з корупцією, захо-

ди з енергозбереження, 

жорсткий контроль за об-

ліком споживання та його 

оплатою, зменшення втра-

ти в мережах тощо)…

Профспілки категорич-

но не погоджуються з тим, 

що проблеми цих галузей 

Уряд намагається вирішу-

вати не за рахунок моно-

польних бізнес-структур, 

а трудящих і всього насе-

лення».

З повним текстом Звер-

нення можна ознайоми-

тись на сайті ФПУ: http://

www.fpsu.org.ua.
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-

–  Беззаперечно. Маю на ува-

зі, до прикладу, досягнення для 

працівників належних трудо-

вих і соціальних умов, що, за-

вдяки діяльності профкому, ля-

гає рядками приписів у колек-

тивних договорах. 

Або певні державні кроки, здій-

снені на вимогу профспілок. 

Адже що робочій людині по-

трібно? Гідна зарплата, аби не 

почуватися приниженою, пова-

га до неї самої та до її праці. Це 

дає їй спокій, упевненість, мо-

тивацію, належні можливості 

для достойного побуту й дозвіл-

ля. Все це разом називається со-

ціальна справедливість, і такої 

справедливості ми, профспіл-

ки, активно намагаємося досяг-

ти, використовуючи весь, зако-

нодавчо забезпечений, і влас-

ний професійний інструмен- 

тарій. 

-

 – Приміром, те, що профорга-

нізації працівників культури й, 

до речі, лише вони, – тут я пови-

нна в першу чергу сказати про 

лідерську роль нашого Цен-

трального комітету – ми всі ра-

зом, починаючи з 2005 року, до-

моглися ухвалення з відповід-

ними змінами законів України 

«Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», «Про культуру». Про-

фільне міністерство нічого по-

дібного не ініціювало, а нам 

пропонувало: ви, мовляв, почи-

найте, а ми підтримаємо. Тож 

підкреслюю: ці закони ухвалено 

лише за нашим наполяганням. 

Завдяки цьому передбачено не-

погані преференції для праців-

ників музеїв, бібліотек, театрів, 

музичних шкіл. Йдеться, зокре-

ма, про додаткові виплати, коли 

людина йде у відпустку, надбав-

ки у розмірі до 50 відсотків 

окладу і таке інше. Це неабияк 

важливо для бюджетників, осо-

бливо для працівників музеїв, 

бібліотек, музичних шкіл, бо в 

них зарплата невисока. Тож на 

рівні міста всі попередні роки 

профспілки вирішували питан-

ня стосовно 20% надбавок для 

бюджетників через Територі-

альну угоду між Київською 

міською адміністрацією, Київ-

ською міською радою профспі-

лок та Федерацією роботодавців 

м. Києва. Ці муніципальні над-

бавки для бюджетників необхід-

ні. І розуміючи, що ситуація в 

Києві складна, ми обурені поста-

новою КМУ № 65 від 01.03.2014 

щодо змін надбавок, доплат, до-

помог, винагород, тим, що всі ці 

питання вирішуються лише з 

огляду на економію фонду заро-

бітної плати. Це протизаконно і 

неправильно, бо є чинні закони, 

й вони зворотньої сили не ма-

ють! І саме наші профспілки в 

усіх регіонах порушили питання 

про поновлення дії цих чинних 

законів України. 

-

– У принципі формат таких 

взаємостосунків уже давно зна-

йдено й відпрацьовано. Це пере-

дусім угоди. Ми готуємо відпо-

відні документи; ЦК співпрацює 

з Міністерством культури, ми – з 

Департаментом культури 

КМДА, де нас розуміють і під-

тримують. Голова нашого ЦК  

Л. Ф. Перелигіна зустрічалась з 

міністром Кабінету Міністрів, 

провела конструктивну розмо-

ву: заклик урядовців затягувати 

паски у зв’язку зі складною соц-

економічною ситуацією в жод-

ному разі не має вдарити по лю-

дях, які й без того одержують не-

припустимо низькі зарплати. 

Тож урешті-решт Уряд дозволив 

поновити доплати, замінювати 

відсутніх, дозволив повернути 

додаткові години для виклада-

чів творчих навчальних закла-

дів. Адже середня заробітна пла-

та у сфері культури – від 2100 до 

2400 гривень, а за такі гроші лю-

дина не може гідно існувати. У 

нас – я маю на увазі нашу владу 

– полюбляють говорити про ду-

ховність, відродження нації, але 

про культуру, працівників куль-

тури, котрі є основною складо-

вою цього відродження нації й 

духовності, майже не згадують. 

Слово КУЛЬТУРА в словнику 

публічних людей відсутнє! Ось 

ми й намагаємося пояснити на-

шим соціальним парнерам, що 

від рівня культури українців ба-

гато в чому залежать і соціаль-

ний, і економічний стан країни. 

А стан самої сфери культури, ко-

тра покликана плекати в людях 

духовність, передусім залежить 

від достойного матеріально-тех-

нічного забезпечення її праців-

ників. Сьогодні для нас, тобто 

для галузевої профспілки, голо-

вне – встановлення розміру та-

рифної ставки I розряду на рівні 

мінімальної зарплати. Адже 

поки що цей розмір набагато 

менший, і різниця, на превели-

кий жаль, збільшується, сягаю-

чи нині 390 гривень. Працівники 

культури, включно з усіма тех-

нічними службами нашої галу-

зі, втрачають від ста до семисот 

гривень щомісяця (залежно від 

розряду), а ми досі не можемо 

схилити Уряд до негайного ви-

правлення такої ситуації! 

– У цілому так. Пригадую, 

коли я тільки-но почала працю-

вати у профспілках, колектив-

ним договорам та угодам приді-

лялося не так уже й багато ува-

ги. А нині в закладі, організації, 

творчому колективі колдоговір, 

як тепер кажуть, є малою кон-

ституцією, документом номер 

один. Профспілка працівників 

культури разом з іншими київ-

ськими профспілками вже вісім 

років укладає тристоронню те-

риторіальну угоду з Київською 

державною адміністрацією та 

Київською міською організаці-

єю роботодавців. Тактика нашої 

спільної роботи справді зміню-

ється – залежно від викликів 

часу, але сутність її лишається 

та сама: що ми спільно можемо 

й повинні зробити на конкретно-

му етапі для піднесення якості 

життя працюючих і непрацюю-

чих киян? 

Приміром, коли соцстрах по-

чав управлятися на тристорон-

ній основі, я запросила до себе 

всіх керівників районних дирек-

цій соцстраху, а також усіх го-

лів профкомів, аби обмінятися 

думками про напрями і формат 

майбутньої спільної роботи. За-

пропонувала цим керівникам із 

розумінням поставитися до 

того, що голова первинки буде 

представником або головою ко-

місії соцстраху у своїй організа-

ції. Ми порозумілися. Тому 

наші профспілки роками оздо-

ровлювали працівників культу-

ри та їхніх дітей. Бувало, що 

саме ми – а не міськпрофрада – 

вивозили на оздоровлення по 

2000 дітей. 

-

– Це теж не сьогоднішнього 

дня тема. Ще з радянських часів 

первинки традиційно вирішува-

ли самостійно, скільки коштів 

лишати в себе, скільки перека-

зувати вищим структурам. Воно 

й донині здебільшого так, хоча в 

нас більшість профкомів неба-

гаті, тож лишають собі приблиз-

но 80 відсотків. Примусити їх 

відраховувати більше, довести, 

що чим більше коштів буде в 

розпорядженні міськкому й ЦК, 

тим ефективніше вони захища-

тимуть працівника, – важко. З 

іншого боку, можна зрозуміти й 

голів первинних профорганіза-

цій, коли пояснюють, що життя 

людей так погіршилося, вони 

так збідніли, що матеріальна 

допомога в 100–200 гривень ва-

жить для них «тут і зараз» біль-

ше, ніж будь-що. Повторюю: у 

сфері культури принизливо 

низькі зарплати! Що ж до друго-

го, то хоча б наш приклад, тобто 

приклад багаторічних спільних 

– і загалом успішних – дій проф-

спілок бюджетної сфери дово-

дить нашу єдність і взаємопід-

тримку. Хоча, звісно, наявність 

фондів солідарних дій, передба-

чених згаданою Стратегією мо-

дернізації, відчутно посприяла б 

іще більшому організаційному 

зміцненню.

-

 – Прекрасний профлідер у 

Національній опері – народний 

артист України Олександр Дя-

ченко, і заступник у нього бойо-

вий – Василь Гайдаржі. У Театрі 

імені Лесі Українки – народна 

артистка України Ірина Дука, 

авторитетна, шанована, має хо-

роший контакт з художнім ке-

рівником колективу Михайлом 

Рєзниковичем. А в Київському 

оперному профспілку завжди 

розуміє й підтримує генераль-

ний директор Петро Чуприна. 

Там, де є взаєморозуміння між 

адміністрацією і профспілкою, є 

й результати.

Принагідно нагадаю, що в на-

шій міській профспілці є така 

структура – звільнені штатні 

працівники. Скажімо, в Києві ві-

сімнадцять музеїв, їх профкоми 

входять до об’єднання первин-

них профспілкових організацій, 

яке очолює звільнений штатний 

працівник. Так само штатний 

працівник об’єднує театральні 

первинки; інший – об’єднання 

профкомів усіх 54 музичних 

шкіл і шкіл естетичного вихо-

вання. Так ось, хочу сказати до-

бре слово про всі об’єднання пер-

винних профспілкових організа-

цій щодо виховання молодого 

покоління профспілкових пра-

цівників. Нещодавно побувала в 

музейників на профспілковій 

звітно-виборній конференції і, 

знаєте, отримала величезне за-

доволення. Чомусь була впевне-

на, що не побачу там молодих 

облич (бо, як правило, музейни-

ки, бібліотекарі – більш старші 

люди). Проте на цій конференції 

з восьми промовців четверо 

були зовсім молоді. Вчений се-

кретар, працівник фонду, екс-

курсовод... До профспілки при-

йшли за покликанням. А як ви-

ступали! То були просто-таки 

мудрі філософські притчі про 

життя музейне, про те, як вони 

створюють експозиції, що хо-

чуть ними сказати людям, – й 

слухати було неймовірно цікаво. 

Піднімалася в душі гордість за 

нашу розумну й соціалізовану 

молодь. Так само прекрасно про-

йшли звітно-виборні конферен-

ції в музичних школах, у теа-

трах, де знову-таки молоді люди 

говорили про важливість проф-

спілкової роботи. А ми, старші 

колеги, у свою чергу, їм кажемо: 

ваша активність, зацікавле-

ність, ваше вболівання за людей 

– оце і є сутність профроботи. 

Адже люди судять про неї не за 

окремими керівниками, а пере-

дусім із того, як працює голова 

первинної профспілкової органі-

зації. Мої враження подарували 

мені впевненість, що профспіл-

ки будуть зміцнюватися, а та-

кож, що молодь неодмінно попо-

внюватиме наші лави. 
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У 
ході дводенного 

форму, що про-

водився на базі 

навчального 

центру в м. Ту-

рині, учасники виріши-

ли створити глобальну 

мережу фахівців для об-

міну інформацією, ма-

теріалами, стратегіями 

й успішними приклада-

ми діяльності. Обміняв-

шись досвідом, нави-

чками та знаннями, 

учасники роз їхалися, 

сповнені ідеями про те, 

як підвищити ефектив-

ність своїх національ-

них кампаній та вияви-

ти глобальну солідар-

ність у боротьбі інших 

профспілок Industri-

ALL.

Генеральний секре-

тар IndustriALL Юркі 

Райна поставив учасни-

кам семінару провока-

ційне запитання: чому 

на своїх сайтах вони за-

були про існування 99% 

світу? За словами Юркі 

Райна, в світі без кордо-

нів, де переважають 

транснаціональні ком-

панії, порушення прав 

трудящих в одній части-

ні світу має безпосеред-

ній зв язок із працівни-

ками в іншій.

Ці слова отримали 

яскраве підтвердження 

у виступі генерального 

секретаря профспілки 

працівників швейної 

промисловості Камбо-

джі FTUWKC Сокні Сей. 

Вона нагадала учасни-

кам семінару, що одна з 

десяти речей, які носять 

люди в усьому світі, 

зроблена в її країні. 

«Клієнт у Камбоджі – це 

король, а королі – це 

бренди», – наголосила 

Сокні Сей. На її думку, 

покупці повинні поси-

лити вплив на бренди, а 

профспілки можуть ві-

дігравати ключову роль 

у наданні допомоги, не-

обхідної для отримання 

глобальної підтримки в 

боротьбі за поліпшення 

ситуації із забезпечен-

ням прав трудящих і 

гідної заробітної плати 

працівників швейної 

промисловості Камбо-

джі. Втручання та кам-

панія IndustriALL мали 

вирішальне значення в 

тому, що бренди здій-

снили тиск на уряд 

щодо дотримання прав 

профспілок, прожитко-

вого мінімуму та домо-

глися звільнення в ми-

нулому місяці 23 зааре-

штованих активістів.

Серед членських ор-

ганізацій, що розповіли 

про власні кампанії та 

інформаційні заходи, 

були представники ка-

надської профспілки 

Unifor, німецької проф-

спілки робітників про-

мисловості IG BCE, ро-

сійської Нафтогазбуд-

профспілки, Бразиль-

ської конфедерації ро-

бітників-металістів і 

профспілки робітників 

нафтових родовищ із 

Тринідаду і Тобаго.

Ерік Лі із LabourStart 

та Уолтон Пантленд із 

USi поділилися з учас-

никами форуму особли-

востями проведення 

digital-кампаній.

Під час роботи в гру-

пах, організованої на 

основі інтерактивної 

програми, учасники се-

мінару обговорили мож-

ливості сприяння прове-

д е н н ю  к а м п а н і й 

Industri ALL і отриман-

ня підтримки та відгу-

ків з боку робітників на 

регіональному рівні. 

Вони також поділилися 

власними ідеями щодо 

того, як краще організу-

вати роботу глобальної 

мережі фахівців з кому-

нікацій.

-

-
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-
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П
ідсумки традицій-

ного обласного 

конкурсу закар-

патських журна-

лістів було оголо-

шено на зустрічі в обл-

профраді у День журналіс-

та. Перше місце серед жур-

налістських колективів об-

ласних ЗМІ присуджено 

колективам редакцій газе-

ти «Новини Закарпаття» та 

обласної державної теле-

радіокомпанії «Тиса». Дру-

ге місце посіли ТРК 

«М-Студіо» та ТРК «Даніо» 

– 21 канал, третє – газета 

«Спорт тайм». Серед редак-

цій міськрайонних газет 

перше місце присуджено 

редакції газети «Мукачів-

ська Ратуша», друге – Ір-

шавській районній газеті 

«Нове життя», третє – ре-

дакції газети «Вісті Ужго-

родщини». Їх нагороджено 

Почесними грамотами 

президії Закарпатської 

обл профради та грошови-

ми винагородами. Відзна-

чено активну участь у кон-

курсі з врученням Подяки 

президії облпрофради ре-

дакцій Тячівської райгазе-

ти «Дружба»,  видань 

«Профспілкове щодення», 

«Медичний вісник», часо-

писів «Синій Вир» і «Кар-

патська Україна». Подяка-

ми облпрофради та грошо-

вою винагородою відзначе-

но групу журналістів все-

українських, обласних та 

міськрайонних видань, які 

висвітлюють профспілкову 

тематику в ЗМІ.  

Під час зустрічі з жур-

налістами про діяльність 

профспілкових організа-

цій області, її інформацій-

не забезпечення розповіли 

заступник голови Закар-

патської облпрофради Ва-

силь Захарець, голови об-

ласних організацій проф-

спілок працівників куль-

тури – Наталія Товтин, 

охорони здоров’я – Володи-

мир Турок. Питання спів-

праці засобів масової ін-

формації з профспілками 

порушили у своїх висту-

пах голова обласної орга-

нізації Національної спіл-

ки журналістів України 

Дмитро Воробець, власний 

кореспондент газети «Уря-

довий кур’єр» у Закарпат-

ській області Василь Бе-

дзір, завідуючий відділом 

редакції угорськомовної 

газети «Карпаті ігаз со» 

Чоба Балог, заступник ре-

дактора газети «Вісті 

Ужгородщини» Марія Під-

горна та інші журналісти. 

Заступник голови За-

карпатської облпрофради 

Василь Захарець вручив 

нагороди профспілок ре-

дакційним колективам та 

окремим журналістам – 

переможцям конкурсу. 
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Учасники зустрічі журналістів у Закарпатській облпрофраді

Центральний комітет Профспілки працівників дер-
жавних установ України висловлює глибоке спів-
чуття члену ЦК, голові Хмельницького обласного 
комітету профспілки Лисик Надії Олександрівні у 
зв’язку зі смертю її батька Лисика Олександра  
Антоновича. 
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в 
серцях рідних, близьких і друзів. Схиляємо голову 
в глибокій скорботі.
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На думку аналітиків із Федерації проф-

спілок України, на споживчому ринку 

України склалася небезпечна ситуація, що 

стосується більшості українців. Тому ФПУ 

звертає увагу органів влади на необхід-

ність здійснення упереджуючих заходів 

щодо соціального захисту населення. Зро-

зуміло, що нинішня соціально-економічна 

ситуація – дуже складна. Але допускати 

такого погіршення і без того жалюгідного 

рівня життя громадян не можна. 

 

За даними експертів, осінь 2014 року 

може принести неприємний сюрприз щодо 

цін на соціально значущі товари. Україн-

ські аграрії побоюються, що їхня продук-

ція цієї осені стане просто «золотою» – за 

вартістю. У виправдання наводять низку 

причин. Зокрема, цьогоріч їм довелося ви-

трачати набагато більше ресурсів, що по-

трібні на вирощення врожаю, – міндобрив 

та бензину. А ця обставина потягнула за 

собою іншу – скорочення посівних площ, 

що може призвести до нестачі продукції. 

Про реальні причини підвищення цін 

говорять і експерти. Пояснюючи подорож-

чання хліба, київська влада нарікає на 

складну економічну ситуацію у країні та 

здорожчання зерна, палива та комуналь-

них послуг, зокрема вартості газу та елек-

трики, які теж закладаються у кінцеву 

вартість хлібної продукції. 

Директор Інституту соціально-політич-

ного проектування «Діалог» Андрій Мисе-

проведеного оперативного моніторингу 

споживчих цін на соціально значущі това-

ри по регіонам України, які 1 червня опри-

люднило Мінекономрозвитку. Йдеться 

про такі товари, як рис, хліб пшеничний з 

борошна першого ґатунку, хліб житній та 

житньо-пшеничний, яловичина, птиця 

(тушки курячі), борошно пшеничне вищо-

го ґатунку, макаронні вироби, крупи гре-

чані, ковбаси варені першого ґатунку, мо-

локо (жирністю 2,5%), сметана (жирністю 

15%), масло вершкове (жирністю 72–73%), 

сир м’який (жирністю 9%), цукор, олія со-

няшникова, яйця курячі I–II категорій, 

свинина, сало та картопля.

Крім того, проводився моніторинг роз-

дрібних цін на продовольчих ринках по 

тих продуктах харчування, які не є соці-

ально значущим, але часто стають осно-

вною їжею для малозабезпечених осіб. 

Ідеться, зокрема, про капусту, моркву, бу-

ряк, цибулю ріпчасту. Окремий аналіз 

здійснено також на ринку нафтопродуктів 

– щодо найбільш популярних серед спожи-

вачів марок бензину А-95 та дизельного 

пального.

Отже, результати моніторингу перевер-

шили найгірші очікування. Виявилося, що 

найбільше подорожчали курячі тушки – 

на 104,1%, рис – 102%, соняшникова олія – 

101,8%, а також пшеничне борошно першо-

го ґатунку – 101,3%. Водночас було зафік-

совано незначне зниження темпів цін на 

сало – 99,2% і сметану (15%) – 99,8%, яйця 

– 98,6%, капусту нового врожаю – 94,7%, 

цибулю ріпчасту – 97,3%, бензин А-95 та 

дизельне пальне – 99,9%.

Так, протягом травня 2014 року ФПУ 

провела свій аналіз ситуації на споживчо-

му ринку товарів та послуг України. Адже 

питання доступності продовольчих това-

рів, житлово-комунальних послуг, тран-

с п о р т у  і  з в ’ я з к у ,  н е д о п у щ е н н я 

необ’єктивного зростання цін і тарифів на 

соціально значущі товари і послуги, поси-

лення упереджуючого захисту купівель-

ної спроможності громадян та додержан-

ня законодавства щодо захисту прав спо-

живачів та його вдосконалення традицій-

но займають важливе місце у роботі ФПУ. 

Особливо ретельно Федерація контро-

лює ситуацію з ціноутворенням товарів та 

послуг першої необхідності. Зокрема, на 

споживчому ринку. Тому аналітична 

служба ФПУ дуже ретельно вивчала дані 
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люк стверджує, що головна причина – здо-

рожчання пального. Свій внесок зробила 

й економічна нестабільність, що зумовила 

підвищення цін на продукти в деяких ре-

гіонах. Зокрема, на Сході, де люди, наля-

кані можливим дефіцитом, штучно підви-

щують попит, роблячи запаси. На думку 

експерта, протягом літа ці фактори мо-

жуть себе проявити «в усій красі», що при-

зведе до небаченого подорожчання про-

дуктів. 

Своєю чергою, виконавчий директор 

Центру соціально-економічних дослі-

джень CASE-Україна Дмитро Боярчук під-

тверджує думку колеги та «звинувачує» в 

зростанні цін бензин та стрибкоподібний 

курс гривні. «Основний фактор зростання 

цін – це подорожчання енергоносіїв на 

фоні девальвації національної валюти. 

Основні енергоносії, бензин – це продукція 

імпортна, яка купується за кордоном за ва-

люту, тому падіння гривні дуже істотно 

вплинуло майже на всі товари через тран-

спортні видатки», – зазначив він. Свої про-

гнози щодо можливого зростання цін на 

продукти восени експерт також пов’язує з 

вартістю пального. За словами Боярчука, 

йдеться про щонайменше 12% збільшення 

вартості продуктів. 

За прогнозами аналітиків, таке підви-

щення цін призведе до значної зміни спо-

живчого кошика українців. Більшість з 

них змушені будуть відмовитися від 

м’яса, риби та інших вартісних продуктів. 

А ті, хто й так не часто дозволяв собі поді-

бні «делікатеси», вочевидь, перейдуть до 

ще більш дешевих продовольчих сегмен-

тів. У будь-якому разі, українським грома-

дянам доведеться робити великі продо-

вольчі запаси. Перевагу в цій ситуації ма-

тимуть ті, хто або сам вирощує якусь про-

дукцію на земельній ділянці, або ж мають 

родичів у селі, які здатні їм допомагати. 

Держава намагається не допустити різ-

кого погіршення ситуації та стримати 

зростання цін на споживчу продукцію. 

Але в умовах ринкової економіки це мож-

на зробити лише побічно – обмеженими 

ринковими методами. Так, Мінагрополі-

тики проводить постійний моніторинг цін 

на продукти харчування на ринках, у су-

пермаркетах та на продовольчих ярмар-

ках. За словами міністра аграрної політи-

ки Ігоря Швайки, ціни в торговельних ме-

режах значно різняться. 

Зокрема, це добре помітно на прикладі 

ціни на цукор, вартість якого сягнула 13,20 

грн. Спекулянти знають, що роблять, адже 

незабаром розпочнеться консервація, тож 

розраховують на те, що люди купувати-

муть солодкий продукт за будь-якою ці-

ною. За словами Ігоря Швайки, в міністер-

стві розроблені свої механізми боротьби з 

нечесними методами. «Механізми прості. 

Приміром, яка роздрібна ціна на цукор 

сьогодні? У мене вже виробилася звичка 

дивитися на ціни тих товарів у магазині, 

щодо яких є запитання. Ось ціна на цукор 

становить від 11,50 до 13,20 грн, залежно 

від фасування, якості, категорії магазину. 

Вважаю, що дорого, адже ціну можна зни-

зити: цукру, в якого закінчується термін 

зберігання, в Агрофонді нараховується 150 

тис. тонн. Тому відправляємо його на про-

даж за ціною 9,20 грн за кілограм. Такий 

дешевий цукор люди швидко розкупову-

ють, адже з червня по вересень триває га-

ряча пора заготівлі консервації, варення, 

вина. Як результат, оптовики знижують 

ціну на цукор, і в магазинах товару за 12,50 

грн не знайдеш, адже ніхто його не ку-

пить. Ось так боремося із спекуляцією» – 

пояснює міністр. І підкреслює, що еконо-

мічних підстав для збільшення оптової 

ціни цукру до 1 вересня немає.

У міністерстві стверджують, що дер-

жавні підприємства, які виробляють 

аграрну продукцію, хоча й є комерційни-

ми, але їхню діяльність контролює держа-

ва. «Тому ціни на ринку продуктів харчу-

вання будуть змінюватися прогнозовано», 

– переконує Ігор Швайка.

Щоправда, не завжди ринкові закони та 

державна інтервенція прямо впливають 

на ціноутворення. Як зазначають експер-

ти, відносна стабілізація курсу гривні до 

долара не вплинула на вартість бензину, 

хоча й за всіма показниками мала б. «На-

віть якщо Нацбанку вдасться стабілізува-

ти валютний курс, на ринку пального ці 

зміни негайного відображення не зна-

йдуть. І це подорожчання буде знову ж 

таки закладено у вартість продуктів. Тому 

побоювання аграріїв щодо нового злету 

цін восени цілком обґрунтовані», – ствер-

джує експерт Андрій Міселюк.

Своєю чергою, Федерація профспілок 

України вважає, що ситуацію з неконтро-

льованим ціноутворенням та подорожчан-

ням необхідних для життя продуктів мож-

на врегулювати за допомогою соціального 

діалогу, чіткого виконання Генеральної 

угоди та співпраці з підприємцями та 

профспілками. 
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Обнадійливі статистич-

ні дані за 2013 рік свідчать 

про те, що кількість не-

щасних випадків із смер-

тельним результатом на 

підприємствах ГМК змен-

шилася порівняно з 2012 

роком на 17,6%, на 10,4% 

знизився рівень загально-

го травматизму, майже на 

56% зменшилася кіль-

кість групових нещасних 

випадків.

Програма дій профспіл-

ки, що спрямована на охо-

рону праці та створення 

безпечних умов на робочо-

му місці кожного спілча-

нина, є надзвичайно про-

гресивною і працює на сут-

тєвий позитивний резуль-

тат.

Варто, коротко спинив-

шись на успіхах, серйозно 

поговорити про проблеми 

і вразливі місця роботи 

профспілок з охорони пра-

ці трудящих промислових 

підприємств. Оскільки 

тільки серйозний і чесний 

аналіз ситуації допоможе 

нам досягти нових успіхів 

у благородній справі збе-

реження життя і здоров’я 

громадян України.

 

Сьогодні головним чин-

ником виробничого трав-

матизму залишаються ор-

ганізаційні причини, че-

рез які відбувається понад 

70% виробничих травм на 

підприємствах галузі, і, 

на жаль, ситуація на кра-

ще не змінюється. Голо-

вними з них є такі: пору-

шення трудової і виробни-

чої дисципліни, у т. ч. не-

виконання посадових 

обов’язків і вимог інструк-

цій з охорони праці, неза-

довільна організація без-

печного виконання робіт, 

порушення вимог безпеки 

під час експлуатації 

устаткування.

Усі ці порушення є на-

слідком недоліків прове-

дення навчання та ін-

структажів, зниження рів-

ня професійної підготовки 

і знань вимог правил  

безпеки, інших норматив-

них документів з охорони 

праці.

Рівень знань щодо пи-

тань охорони праці – осно-

вний показник, що у про-

цесі роботи кожного пра-

цівника визначає його 

здатність впливати на лік-

відацію потенційно небез-

печних місць і видів робіт, 

і нерозривно пов’язаний з 

поліпшенням умов праці 

на кожному робочому міс-

ці. Від якості навчання за-

лежить і якість громад-

ського контролю за ста-

ном охорони праці.

Необхідно постійно 

вдосконалювати рівень 

знань профспілкового ак-

тиву з питань охорони 

праці, у тому числі з пи-

тань проведення атестації 

робочих місць за умовами 

праці з метою ефективно-

го захисту прав працівни-

ків на гідні та безпечні 

умови праці.

Поліпшити умови пра-

ці, знизити рівень вироб-

ничого травматизму і про-

фесійних захворювань 

можливо тільки шляхом 

фінансування та виконан-

ня профілактичних захо-

дів з охорони праці.

Проте в умовах нестачі 

обігових коштів робото-

давці розглядають витра-

ти на охорону праці як ре-

зерв для зниження вироб-

ничих витрат. 

Тому заходи із 

забезпечення 

здорових і без-

печних умов 

праці фінансу-

ються, на жаль, 

за залишковим 

принципом.

Галузевою 

угодою ГМК 

встановлено, 

що витрати на 

охорону праці 

мають склада-

ти не менш як 

0,6% від суми реалізованої 

продукції. Переважна 

більшість власників під-

приємств прийняли і ви-

конують запропоновану 

ПМГУ норму.

На жаль, зміна норми 

фінансування охорони 

праці в статті 19 Закону 

України «Про охорону пра-

ц і » ,  з г і д н о  з  я к о ю 

обов’язкові витрати на 

охорону праці становлять 

не менше 0,5% від фонду 

оплати праці, можуть 

зменшити фінансування 

профілактичних заходів з 

охорони праці на підпри-

ємствах ГМК України.

Тим, хто вважає, що 

безпека коштує дорого, не-

обхідно відповісти, що її 

відсутність коштує наба-

гато дорожче. Тим паче, 

що проведений аналіз по-

казав, що витрати на охо-

рону праці в собівартості 

продукції становлять 

усього 0,8–0,9%.

Сьогодні поширена 

практика застосування 

різноманітних компенса-

цій за роботу в шкідливих 

умовах праці, оскільки це 

влаштовує і роботодавців 

(немає потреби у прове-

денні технічно складних 

заходів із поліпшення 

умов праці), і працівників 

(які вважають компенса-

ції додатко-

вим доходом). 

За деякими 

оцінками, ті 

або інші види 

пільг і ком-

пенсацій отри-

мують близь-

ко 45% усіх 

трудящих, а 

загальні ви-

трати робото-

давців на їх 

надання в два 

рази переви-

щують витра-

ти на поліпшення умов 

праці.

Засоби, які витрачають-

ся на поліпшення умов 

праці, в загальній сумі ви-

трат на охорону праці ста-

новлять близько 25%, а ви-

трати на пільги, компен-

сації і відшкодування не-

сприятливих умов праці – 

близько 75%.

В умовах недосконалос-

ті ринкових механізмів 

усі ці витрати відносять 

до собівартості продукції, 

і в результаті за недбале 

ставлення до охорони пра-

ці на підприємствах роз-

плачуються не їх керівни-

ки, а суспільство.

ЦК ПМГУ врахував усі 

вищевикладені факти і, 

посилаючись на статтю 43 

Конституції України, згід-

но з якою кожна людина 

має право на належні, без-

печні і здорові умови пра-

ці, спромігся внести на 

розгляд Верховної Ради 

внесення змін у статтю 19 

Закону України «Про охо-

рону праці». Ці зміни пе-

редбачають збільшення 

відсотка відрахувань на 

охорону праці до рівня по-

передньої норми Закону, 

що позитивно вплине на 

поліпшення умов праці та 

зниження рівня виробни-

чого травматизму і профе-

сійних захворювань, а та-

кож на економіку підпри-

ємств і держави в цілому.

 

Саме тому, на вимогу 

технічної інспекції праці 

ПМГУ в 2013 році проведе-

но 11 повторних розсліду-

вань нещасних випадків з 

метою встановлення їх іс-

тинних причин та зняття 

необґрунтованого звину-

вачення з потерпілих.

ЦК Профспілки мета-

лургів і гірників висловив 

свою принципову позицію 

щодо законопроекту «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів Украї-

ни з питань загально-

обов’яз кового державного 

соціального страхуван-

ня», яким передбачалося 

знизити виплати потерпі-

лим майже в два рази і 

встановити їх фіксований 

розмір, незалежно від 

міри ризику, умов праці 

та заробітної плати заги-

блого. В результаті звер-

нень ЦК профспілки цей 

законопроект був відкли-

каний.

Ще однією важливою 

складовою безпеки праці є 

атестація робочих місць, 

результати якої дають 

можливість для надання 

пільгових пенсій та додат-

кових відпусток, доплат 

за шкідливі і небезпечні 

умови праці, забезпечення 

спеціальним харчуван-

ням і молоком.

На жаль, законодавча 

база з проведення атеста-

ції робочих місць не відпо-

відає багатьом реаліям 

сьогоднішнього дня і по-

требує перегляду і внесен-

ня низки доповнень.

ЦК ПМГУ задля вдоско-

налення чинної системи 

надання пільг і компенса-

цій за роботу в шкідливих 

умовах, приведення їх у 

відповідність з норматив-

но-правовими актами з 

охорони праці, а також з 

урахуванням принципів, 

які мають забезпечити 

усунення пасивної ролі 

роботодавців у поліпшен-

ні умов праці на підпри-

ємстві, надіслав ФПУ про-

позиції щодо зміни «По-

рядку проведення атеста-

ції робочих місць за умо-

вами праці», затверджено-

го постановою Кабміну 

від 01.08.1992 № 442.

Необхідно законодавчо 

регламентувати процеду-

ру повторної переатеста-

ції у разі зміни умов праці 

та атестації новоорганізо-

ваних робочих місць, яка 

має проводитися негайно 

(з моменту створення та-

кого робочого місця). Та-

кож потрібно визначити 

порядок проведення атес-

тації робочих місць при 

використанні позикової 

праці, розробити диферен-

ційований підхід до ви-

значення часу перебуван-

ня в шкідливих і небез-

печних умовах праці 

тощо.

Атестацію робочих 

місць треба зробити меха-

нізмом, який був би не 

просто основою для на-

дання пільг і компенса-

цій, а й інструментом ре-

ального поліпшення умов 

праці.

Скорочення пільг і 

компенсацій за роботу в 

шкідливих і небезпечних 

умовах праці, прихову-

вання нещасних випадків, 

відсутність засобів інди-

відуального захисту, неза-

довільні умови праці – ось 

мала дещиця реальних за-

гроз, з якими сьогодні мо-

жуть стикнутися трудящі. 

І тільки профспілка через 

своїх технічних громад-

ських інспекторів праці 

може і повинна захистити 

їх від цих загроз.

Основним завданням 

для технічної інспекції 

праці профспілки на най-

ближчий час має стати не 

лише контрольна функція 

за станом охорони праці, а 

й надання дієвої практич-

ної допомоги всім органі-

заційним ланкам проф-

спілки щодо вдосконален-

ня громадського контролю 

за станом охорони праці 

на підприємствах галузі.

У питаннях охорони 

праці українські проф-

спілки мають обрати по-

слідовну політику, що 

дасть нам  змогу забезпе-

чити подальше зниження 

рівня виробничого трав-

матизму і дієвий захист 

конституційних прав тру-

дящих на безпечну працю.
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З
а інформацією ЦК 

профспілки АПК, 

для об’єднання зу-

силь та активізації 

роботи виборних ор-

ганів профспілки з органа-

ми місцевого самовряду-

вання щодо захисту соці-

ально-економічних і тру-

дових прав працівників 

АПК і сільських жінок на 

засідання були запрошені 

також представники Все-

української асоціації сіль-

ських та селищних рад з 

багатьох регіонів України. 

У роботі форуму також 

взяли участь секретар з 

гендерних питань проф-

спілки працівників харчо-

вої промисловості Німеч-

чини Ізольда Ріс, член ви-

конавчого бюро профспіл-

ки «Сіндлукас» Молдови 

Клаудія Ботнару. Під час 

скайп-конференції до слу-

хачів приєдналися керів-

ник гендерного сектору 

міжнародної профспілки 

IUF Барбро Будін і заступ-

ник голови ЦК профспіл-

ки працівників агропрому 

Росії Галина Юрова. 

Відкрили засідання го-

лова Жіночого комітету 

профспілки працівників 

агропромислового комп-

лексу України Надія Бур-

лака, голова ЦК профспіл-

ки АПК Ігор Сопєлкін і за-

ступник голови Всеукра-

їнської асоціації голів 

сільських і селищних рад 

Вадим Івченко.

З доповіддю виступила 

голова Жіночого комітету 

профспілки Надія Бурла-

ка. Вона зробила акцент 

на таких питаннях, як 

складне становище сіль-

ської жінки, замовчуван-

ня проблем, суттєві ген-

дерні перекоси, обмеже-

ний доступ до інформа-

ційних, фінансових, кому-

нікаційних, освітніх ре-

сурсів, низький рівень ме-

дичного і побутового об-

слуговування. Жінкам у 

сільській місцевості 

складно працевлаштува-

тися, часто вони працю-

ють у важких умовах, за-

робляють менше від чоло-

віків. На селі часто пере-

важає неформальна за-

йнятість, що не створює 

перспективи для отри-

мання у майбутньому на-

лежного пенсійного забез-

печення та інших соціаль-

них гарантій. 

36 % сімей у сільській 

місцевості живуть за ме-

жею бідності, переважно у 

злиднях перебувають жін-

ки пенсійного віку. Розмір 

пенсій працівників сіль-

ського господарства зна-

чно нижчий від інших га-

лузей економіки. Близько 

2,5 млн пенсіонерів отри-

мували пенсію нижче 1,0 

тис. гривень. Серед них 

більшість – селяни.

У сільськогосподар-

ському виробництві при 

найнижчому рівні оплати 

праці, сезонності виробни-

цтва і найвищому рівні 

безробіття під час призна-

чення пенсій застосову-

ється середній показник 

зарплати по галузях еко-

номіки.

Проблеми пенсійного 

забезпечення сільських 

працівників набули ген-

дерного аспекту. Пенсія 

сільських жінок, урахову-

ючи нижчий рівень опла-

ти праці та період догляду 

за дітьми, становить лише 

65–70% розміру таких ви-

плат для чоловіків.

Почастішали випадки 

відмови у призначенні 

пільгових пенсій працюю-

чим у шкідливих умовах 

через відсутність даних 

про зарплату, інформації 

про виконання необхідно-

го обсягу і відповідного 

характеру робіт, організа-

ційно-правові зміни в ді-

яльності сільськогоспо-

дарських підприємств, 

відсутність архіву або по-

милки у записах трудових 

книжок. Особливо це сто-

сується трактористів-ма-

шиністів і доярок.

Тим часом у сільській 

місцевості проживає по-

над 8 млн жінок, значна їх 

кількість перебуває за ме-

жею бідності. У своєму ви-

ступі голова ЦК профспіл-

ки Ігор Сопєлкін наголо-

сив на важливості спіль-

ної роботи профспілки, 

сільських рад як органу 

місцевого самоврядуван-

ня та держави, яка має до-

помогти налагодити діа-

лог між жінками і владою 

для покращення їхнього 

становища.

Упродовж двох днів 

учасники форуму обгово-

рили низку важливих про-

блем, що стосуються ста-

новища жінок, які працю-

ють у різних секторах еко-

номіки України та сіль-

ському господарстві, пер-

спективи їхньої зайнятос-

ті, оплати праці, соцзабез-

печення і безпеки на ви-

робництві та в побуті.

Також обговорювалося 

питання продовольчої без-

пеки України, розвитку со-

ціальної інфраструктури 

села, необхідність віднов-

лення комплексного сіль-

ськогосподарського ви-

робництва та роль і пер-

спективи профспілки у 

цих процесах.

Під час форуму відбу-

лося спільне засідання з 

Асоціацією сільських і се-

лищних рад щодо ролі жі-

нок, захисту їхніх інтере-

сів через взаємодію орга-

нів місцевої влади в сіль-

ській місцевості, розвиток 

зайнятості і відновлення 

соціальної інфраструкту-

ри на селі.

Було висловлено низку 

важливих пропозицій та 

ініціатив щодо подальшої 

стратегії профспілки й 

спільної роботи з органа-

ми місцевого самовря-

дування в умовах децен-

тралізації економіки 

України. 

-
-
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Державна служба зайнятості може направи-

ти на навчання осіб, що перебувають на об-

ліку в одному з центрів зайнятості та мають 

на момент звернення статус безробітних.

Професійне навчання безробітних організо-

вується за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування України на випадок без-

робіття у професійно-технічних і вищих на-

вчальних закладах, на підприємствах, в 

установах, організаціях, незалежно від їх 

форм власності чи відомчого підпорядку-

вання згідно з чинним законодавством. 

Державна служба зайнятості проводить 

курсове навчання за різними професіями, 

спеціальностями чи напрямами, що потріб-

ні на регіональному ринку праці, та під 

конкретні замовлення роботодавців.

Відповідно до Закону України «Про зайня-

тість населення» кожна особа має право на 

соціальний захист у разі настання безробіт-

тя, що реалізується шляхом надання без-

платних соціальних послуг, у тому числі ін-

формаційно-консультаційних та профорієн-

таційних, професійної підготовки, перепід-

готовки, підвищення кваліфікації з ураху-

ванням попиту на ринку праці, сприяння у 

працевлаштуванні, зокрема шляхом фінан-

сової підтримки самозайнятості та реаліза-

ції підприємницької ініціативи відповідно 

до законодавства. Тобто до початку періоду 

тимчасової непрацездатності в зв’язку з ва-

гітністю та пологами, підтвердженої ме-

дичною довідкою, територіальний орган 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайня-

тості населення та трудової міграції, надає 

соціальні послуги.

Згідно з пп. 9 п. 5.5 розд. 5 Порядку надання 

допомоги по безробіттю, у тому числі одно-

разової її виплати для організації безробіт-

ними підприємницької діяльності, затвер-

дженого наказом Міністерства праці та со-

ціальної політики України від 20 листопада 

2000 року № 307, виплата допомоги по безро-

біттю припиняється у разі призначення без-

робітній жінці допомоги по вагітності та 

пологах (з дня набуття такого права відпо-

відно до медичної довідки). 

Відповідно до п. 37 Порядку реєстрації, пе-

ререєстрації безробітних та ведення обліку 

осіб, які шукають роботу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

20 березня 2013 року № 198, територіальний 

орган служби зайнятості припиняє реєстра-

цію з дня подання заяви про здійснення до-

гляду за дитиною до досягнення нею три-

річного віку або закінчення періоду, визна-

ченого в медичному висновку.

Відповідно до ст. 24 ЗУ 

«Про оплату праці» зар-

плата виплачується пра-

цівникам регулярно в ро-

бочі дні у строки, вста-

новлені колективним до-

говором або норматив-

ним актом роботодавця, 

погодженим з виборним 

органом первинної проф-

спілкової організації чи 

іншим уповноваженим 

на представництво трудо-

вим колективом органом 

(у разі відсутності таких 

органів – представника-

ми, обраними й уповнова-

женими трудовим колек-

тивом), але не рідше двох 

разів на місяць через про-

міжок часу, що не переви-

щує 16 календарних днів, 

та не пізніше 7 днів після 

закінчення періоду, за 

який здійснюється випла-

та. У разі, коли день ви-

плати заробітної плати 

збігається з вихідним, 

святковим або неробочим 

днем, заробітна плата ви-

плачується напередодні. 

Розмір заробітної плати 

за першу половину міся-

ця визначається колек-

тивним договором або 

нормативним актом робо-

тодавця, погодженим з 

виборним органом пер-

винної профорганізації 

чи іншим уповноваже-

ним на представництво 

трудовим колективом ор-

ганом (в разі відсутності 

таких органів – представ-

никами, обраними й упо-

вноваженими трудовим 

колективом), але не мен-

ше оплати за фактично 

відпрацьований час із 

розрахунку тарифної 

ставки (посадового окла-

ду) працівника.

Виплата заробітної пла-

ти здійснюється за міс-

цем роботи. Забороняєть-

ся  провадити виплату за-

робітної плати в магази-

нах роздрібної торгівлі, 

питних і розважальних 

закладах, за винятком 

тих випадків, коли заро-

бітна плата виплачується 

працюючим у цих закла-

дах особам. 

За особистою письмовою 

згодою працівника ви-

плата заробітної плати 

може здійснюватися че-

рез установи банків, по-

штовими переказами на 

вказаний ними рахунок 

(адресу) з обов’язковою 

оплатою цих послуг за ра-

хунок роботодавця. 

Своєчасність та обсяги 

виплати заробітної плати 

працівникам не можуть 

бути поставлені в залеж-

ність від здійснення ін-

ших платежів та їх черго-

вості.

? -

-

У трудовому законодав-

стві основою організації 

оплати праці є тарифна 

система оплати праці, 

яка включає тарифні сіт-

ки, тарифні ставки, схе-

ми посадових окладів і 

тарифно-кваліфікаційні 

характеристики (довід-

ники).

Відповідно до ст. 96 Ко-

дексу законів про працю 

України та ст. 6 Закону 

України «Про оплату пра-

ці» тарифна система 

оплати праці використо-

вується для розподілу ро-

біт залежно від їх склад-

ності, а працівників – за-

лежно від їхньої кваліфі-

кації та за розрядами та-

рифної сітки. Вона є 

основою формування та 

диференціації розмірів 

заробітної плати.

Формування тарифної 

сітки (схеми посадових 

окладів) провадиться на 

основі тарифної ставки 

робітника першого роз-

ряду, встановленої у роз-

мірі, що перевищує зако-

нодавчо визначений роз-

мір мінімальної заробіт-

ної плати, та міжкваліфі-

каційних (міжпосадо-

вих) співвідношень роз-

мірів тарифних ставок 

(посадових окладів).

Віднесення виконуваних 

робіт до певних тариф-

них розрядів і присвоєн-

ня кваліфікаційних роз-

рядів робітникам прова-

диться власником або 

уповноваженим ним ор-

ганом згідно з тарифно-

кваліфікаційним довід-

ником за погодженням з 

виборним органом пер-

винної профспілкової ор-

ганізації (профспілко-

вим представником).

Кваліфікаційні розряди 

підвищуються насампе-

ред робітникам, які 

успішно виконують вста-

новлені норми праці і 

сумлінно ставляться до 

своїх трудових 

обов’язків. Право на під-

вищення розряду мають 

робітники, котрі успіш-

но виконують роботи 

більш високого розряду 

не менш як три місяці і 

склали кваліфікаційний 

екзамен. За грубе пору-

шення технологічної 

дисципліни й інші сер-

йозні порушення, що 

спричинили погіршення 

якості продукції, робіт-

никові може бути зниже-

но кваліфікацію на один 

розряд. Поновлення роз-

ряду провадиться в за-

гальному порядку, але 

не раніше, ніж через три 

місяці після його зни-

ження.

Посадові оклади служ-

бовцям установлює влас-

ник або уповноважений 

ним орган відповідно до 

посади і кваліфікації 

працівника. За результа-

тами атестації власник 

або уповноважений ним 

орган має право зміню-

вати посадові оклади 

службовцям у межах  

затверджених у вста-

новленому порядку  

мінімальних і макси-

мальних розмірів окла-

дів на відповідній  

посаді.

-
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Ц
ими вихідними в Києві відбувся цікавий і доволі незвичайний 

фестиваль, присвячений вуличній їжі. Ніхто не заперечить, 

що кожен із нас хоча б раз у житті або навіть частіше, зголод-

нівши, змушений був поспіхом перекусити на вулиці, а дехто 

навіть полюбляє таку кухню. Існує багато думок і різних по-

глядів стосовно швидкого харчування, але, безсумнівно, що вулич-

на їжа має своїх прихильників і навіть, чого гріха таїти, постійних 

клієнтів.

Організатори фестивалю насамперед мали на меті представити 

гостям свята різноманіття та багатогранність культури вуличного 

харчування. Дійство розгорнулося на території столичного ВДНГ у 

Голосіївському районі. Музика і веселі конкурси піднімали настрій 

відвідувачам, а учасники фестивалю пропонували  своїм шануваль-

никам кулінарні шедеври, зроблені просто на їхніх очах. Я, звісно, 

не кулінарний експерт, але більшість страв мали доволі апетитний вигляд, готувалися «на очах» у клієнтів і 

просто просилися, аби їх скуштували. Всі охочі мали змогу почастуватися бургерами з різноманітними допо-

вненнями, спробувати піцу, суші, запечені на грилі м’ясо, овочі, гриби. Ятки з різноманітними смаколиками: 

кексами, тістечками, пирогами, цукерками, шоколадом тощо – збирали навколо величезну юрбу дітей та їхніх 

батьків. Особливо гарно виглядали кекси, прикрашені свіжими фруктами та ягодами, їх навіть шкода було 

їсти. Відвідувачі були у захоплені від багатьох смачних страв, які, крім того, надзвичайно цікаво представля-

ли кухарі, адже всім відомо, що презентація  – це половина успіху. Просто на очах глядачів вони готували хін-

калі, одразу пропонуючи спробувати страву, різноманітні салати, овочі на грилі. Гостям свята пропонували 

освіжитися незвичними соками та лимонадами. Наприклад, напій із м’яти та огірків мене приємно здивував. 

Також цікавим виявився метод приготування чіпсів з цілої картоплі на паличці. Була тут і східна кухня, але 

не тільки звичні всім суші, а й локшина з різноманітною начинкою та соусами, м’ясо з овочами, смажене на 

пательні з вогнем. Найсміливіші відвідувачі наважилися взяли участь у конкурсі зі швидкого поїдання бур-

герів. Як на мене, фестиваль виявився дуже кльовий і цікавий. Адже тут можна було чудово провести час із 

друзями або ж просто поспілкуватися з незнайомими людьми, бо ж усі зібралися, аби гарно провести час, а в 

такій чудовій атмосфері  й спільну мову знайти завжди легше.

Презентація  –  половина успіху

Картоплина на паличці

Після перекусу можна й перепочити

Гамбургери  – гарний початок ранку

Навіть ті, кому не вдалося перемогти,  все одно були задоволені
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...Пригадується афористична фра-

за Костика з фільму «Покровські во-

рота»: «Мистецтво, як і раніше, у ве-

ликому боргу...» На початку 80-х це 

звучало як дотепний жарт, сьогодні 

– радше як крик душі про катастро-

фу, напророчену ще Гессе й Оруе-

лом. Виховувати почуття, прище-

плювати моральні цінності, робити 

своїх «споживачів» більш глибоки-

ми й мудрими, милосерднішими, 

мужнішими – це безпосереднє за-

вдання мистецтва не має жодного 

стосунку до навали не те що псевдо-

мистецького, а руйнівного непотре-

бу останніх років, котре хвилею на-

крило наше, не 

підготовлене до 

подібних психо-

логічних та ідео-

логічних зма-

гань, суспіль-

ство. Тому осо-

бливо тішить, що 

почасти «борг 

відшкодовано», 

принаймні завдя-

ки режисеру Іри-

ні Зільберман, яка представила в Ки-

єві виставу за книгою Ромена Гарі 

«Обіцяння на світанку». І, як писала 

торік segodnya.ua, «Олексій Богдано-

вич примусив глядачів плакати й те-

лефонувати мамам». Ось це – пере-

мога мистецтва, виховання почут-

тів, успіх у всіх сенсах.

Цьогоріч у травні виповнилося 

сто років від дня народження Рома-

на Кацева, він же Ромен Гарі й він 

же Еміль Ажар. Видатний французь-

кий письменник російського похо-

дження, людина-легенда, один із 

найзагадковіших і найблискучіших 

літераторів ХХ століття, єдиний дві-

чі Гонкурівський (вища літературна 

нагорода Франції) лауреат; націо-

нальний герой Франції, військовий 

льотчик і учасник Опору, кавалер 

ордена Почесного легіону, дипломат 

і кінорежисер. Відомий передусім 

під власними псевдонімами. Його 

мати, яку він ніжно любив, була ак-

трисою. Рятуючись від революції, 

вона з малим сином 1921 року вте-

кла з радянської Росії, кілька років 

жили у Вільно, потім у Варшаві й 

нарешті осіли в Ніцці. Саме там, у 

Франції, виникла легенда, що бать-

ко Ромена Гарі – славетний актор 

німого кіно Іван Мозжухін.

Усе життя Ромен Гарі ненавидів 

тоталітарні режими, фашизм і без-

страшно боровся з ними як громадя-

нин і письменник. Під час Другої 

світової він був воєнним льотчи-

ком, героїчно бився з ворогом, і в 

його біографії є епізод, котрий дуже 

нагадує аналогічний у фільмі Леоні-

да Бикова «В бій ідуть самі стари-

ки». У листопаді 1943-го Ромен Гарі-

штурман разом із пілотом та стріл-

ком-радистом вилетіли на бойове за-

вдання; в зоні зенітного обстрілу 

Гарі було поранено в живіт, водно-

час у навушниках він почув голос 

пілота: «Мене поранено. Я осліп, ні-

чого не бачу». Перемагаючи біль, 

Гарі давав команди сліпому пілоту, 

і з третьої спроби вдалося посадити 

літак на англійській території. В іс-

торії французьких ВПС, пише 

peoples.ru, це був перший (і, мабуть, 

єдиний) такий випадок.

Смерть матері глибоко вразила, 

стала для Гарі тяжкою трагедією. 

Під час війни він регулярно одержу-

вав її листи й вірив, що вона жива. 

Лише повернувшись після перемо-

ги додому, дізнався, що мами давно 

немає на світі, а всі листи, передчу-

ваючи, що невдовзі помре, вона на-

писала заздалегідь, «аби хлопчик 

спокійно воював і ні про що не тур-

бувався», і їх відсилала сусідка. Іс-

торію стосунків із матір’ю Ромен 

Гарі змалював у одній з найкращих 

своїх книжок «Обіцяння на світан-

ку» – це справжній гімн любові, си-

нівській і материнській. «Знаєш, за-

слуги матерів ніколи належно не 

оцінюють. Моя принаймні дістала 

право на книгу...» (там само).

Коли Гарі був консулом у Болі-

вії, 1956 року, одержав повідомлен-

ня, що його роману «Коріння неба» 

присуджено Гонкурівську премію. 

«Екологічний детектив» – мабуть, 

так припустимо окреслити жанр 

твору. Йдеться про ненависний, 

«буденний фашизм», як вважав 

Гарі: винищення тварин. Він любив 

і розумів тварин і, схоже, вони, у 

свою чергу, розуміли його. Принай-

мні якось у зоопарку в Берні Гарі 

безстрашно зайшов до вольєра з 

ведмедями – й вони не зачепили 

його.

Свою першу книжку – «Європей-

ське виховання» Ромен Гарі напи-

сав у перервах між боями. Злий са-

тиричний роман «Людина з голуб-

кою» (під псевдонімом Фоско Сіні-

бальді) став результатом близького 

знайомства письменника з ООН, де 

він представляв Францію й переко-

нався в інтриганстві, брехні, дволи-

кості політиків. Причому вони впіз-

навали себе в персонажах твору. 

Гарі був романтиком і реалістом 

водночас. За всіх твердих принци-

пів і непохитних гуманістичних мо-

ральних позицій, письменник над-

звичайно любив розіграші, жарти. 

Серце його завжди сумувало, а 

вчинки були веселими, дотепними 

й сміливими. «Сумні клоуни» – так 

називається одна з книг Ромена 

Гарі. Таким, мабуть, був і він сам. І 

це також і про нього, пише Олексій 

Холкін, знаменитий епіграф Гессе 

до «Ігри в бісер». Мається на увазі, 

що саме завдяки творчості Гарі ба-

гато шляхетних моральних засад, 

що на очах зникають, чимало висо-

кодуховних і життєдайних, але ска-

сованих «фейлетонною епохою» па-

радигм мислення ніби з’являються 

знову, наближаються до нас і дару-

ють надію, що народжуватимуться 

й існуватимуть.

||

 
 

 

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

 

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
 

 

Призери конкурсу дитячого  
малюнка разом з організаторами 
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У 
змаганнях взяли 

участь близько 

двохсот учасників 

у складі тринадця-

ти команд, що 

представляли райони об-

ласті та міста Херсон і 

Нову Каховку. Аби заохо-

тити до участі не тільки 

потужні профспілкові ор-

ганізації, а й порівняно не-

великі, організатори вирі-

шили розподілити учасни-

ків на дві групи. До першої 

увійшли представники ра-

йонів та міста, які мають 

давні спортивні традиції і 

вже неодноразово пробива-

лися на п’єдестали поша-

ни. До другої – нечисленні, 

але амбітні колективи. На 

урочистому відкритті зма-

гань присутні почули бага-

то теплих слів і побажань 

від голови Херсонської 

обл міжпрофради Петра 

Лазника, голови Херсон-

ської обласної організації 

працівників культури Ві-

ктора Величка та заступ-

ника начальника управ-

ління культури Херсон-

ської ОДА Ігоря Мазура.

Учасники виборювали 

першість у шести видах 

спорту. Першими з’ясо-

вували стосунки шану-

вальники настільного те-

нісу, де поза конкуренці-

єю були господарі спарта-

кіади – команда Скадов-

ського районного відді-

лення культури. Вони не 

тільки тріумфували у ко-

мандному заліку, а й пе-

ремогли і серед чоловіків, 

і серед жінок. У другій 

групі найсильнішою вия-

вилася команда сектору 

культури Високопіль-

ської РДА. У шашках до-

бре зіграли представники 

Новокаховського місько-

го відділу культури, а в 

шахах – працівники 

ХОДТРК «Скіфія», що ви-

грали змагання у чолові-

ків і жінок. У другій групі 

як у шашках, так і в ша-

хах перемогли спортсме-

ни з обласного управлін-

ня культури. У дартсі в 

групі найсильніших пер-

ше місце дісталося коман-

ді відділення культури 

Генічеської РДА, у другій 

групі більш влучно кида-

ли дротики у ціль пред-

ставники обласної універ-

сальної бібліотеки ім. О. 

Гончара.

Але найнапруженіши-

ми виявилися змагання з 

міні-футболу й волейбо-

лу. У волейбольному фі-

налі зустрілися команди 

Каланчацького і Скадов-

ського районів, відтак пе-

ремогу святкували перші. 

У другій групі перемога 

дісталася команді Верх-

ньорогачицького район-

ного відділу культури. У 

міні-футболі у вирішаль-

ному двобої зійшлися дав-

ні суперники: команди об-

ласного музично-драма-

тичного театру ім. М. Ку-

ліша та Херсонської об-

ласної державної телера-

діокомпанії «Скіфія». 

Цього разу «театрали» з 

сухим рахунком розгро-

мили опонентів – 3:0. 

У командному заліку в 

першій групі головний 

приз дістався команді 

Скадовського районного 

відділення культури, яка 

набрала в сумі 479 очок. 

Стільки ж у доробку їхніх 

каланчацьких колег, про-

те вони поступилися пере-

можцям за додатковими 

показниками. Трійку при-

зерів замкнула команда 

Херсонського обласного 

музично-драматичного 

теа тру ім. М. Куліша, що 

відстала від конкурентів 

на 15 очок. У другій групі 

перше місце дісталося ко-

манді Верхньорогачиць-

кого районного відділен-

ня культури, другими фі-

нішували представники 

Нововоронцовського ра-

йону, третіми – команда 

Високопільського району. 

«Ми постійно шукаємо 

шляхи й можливості для 

того, аби залучити до 

дружби зі спортом якомо-

га більшу кількість пра-

цівників культури у на-

ших профспілкових орга-

нізаціях. Попри скрутні 

часи, нам вдалося зібрати 

досить велику кількість 

команд і учасників, іще 

раз підтвердивши, що 

працівники культури – за 

здоровий спосіб життя»,  – 

прокоментував підсумки 

проведення спартакіади 

голова Херсонського обко-

му профспілки працівни-

ків культури Віктор Ве-

личко.
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Здебільшого в світі відповіддю на чхання слугує побажання здоров’я, довго-
ліття або суто англійський вислів «благослови тебе Господь» (bless you). В Япо-
нії та Кореї не прийнято жодних побажань, а той, хто чхнув, має вибачитися. 
Найскладніший припис етикету у французів. Коли людина чхає, їй потріб-
но сказати: à tes souhaits («нехай здійсняться твої бажання»), при повтор-
ному чханні можна додати: à tes amours («любові тобі»), а після третього 
чхання слід побажати у відповідь: que les tiennes durent toujours, що озна-
чає «і твоя нехай триває вічно».
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Приготування
1. Спочатку потрібно приготувати маринад. Для цього подріб-
нити або розтерти в ступці насіння коріандру. Видавити сік із 
трьох апельсинів. Четвертий нарізати шматочками. У широку 
миску налити апельсиновий сік, покласти мед, коріандр, кур-
куму, оливкову олію, часник і трохи солі. Все добре перемішати.
2. Порізану на шматки курку добре заправити маринадом і по-
ставити в холодильник на 1–3 години. 
3. Духовку розігріти до 180 градусів. Викласти курку у форму 
для запікання, залити залишками маринаду і прикрасити 
апельсинами. Готувати 45 хвилин. Через кожні 10 хвилин зма-
щувати курку пензликом з маринадом.
4. Подавати з диким рисом і червоним вином.
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Збудований Тевтонським орденом у 1274 році, замок отримав на-
зву Марієнбург («Замок Марії»), і від початку XIV століття був резиден-
цією Великого Магістра. 1456 року перейшов до рук польського ко-
роля Казимира IV. Унаслідок нашестя шведів у XVII столітті та наполе-
онівських війн замок прийшов у занепад. Після розділу Речі Поспо-
литої берлінські поціновувачі готики зібрали кошти на реконструкцію 
замку, яку й було розпочато в 1816 році. Друга світова війна лишила 
на місці історичної будівлі руїни, однак польське керівництво вирі-
шило відновити пам’ятку в довоєнному вигляді. Це найбільший се-
редньовічний цегляний замок, один з еталонів цегляної готики, що 
входить до Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Усі, хто вже готував цю страву, радять обов’язково її скуштува-
ти і вам!


