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ДОЛУЧАЙТЕСЬ  
ДО ОБГОВОРЕННЯ
Будь-який матеріал номера можна обго-
ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

Володимир Череда: «На вартість хліба треба дивити-
ся в комплексі, а не лише з полиці магазину»         .05

ПОЗИЦІЯ | Через Верховну 
Раду України останнім ча-
сом проходить чимало доку-
ментів, що суттєво знижу-
ють соціальні стандарти й 
обмежують законні права та 
інтереси працівників. 
Ситуацію коментує заступ-
ник Голови ФПУ Сергій 
 Кондрюк.

ОФІЦІЙНО | Під гаслом 
«2014: справедливість для 
трудящих – справедливе рі-
шення проблеми зміни клі-
мату» проходитиме цьогоріч 
Всесвітній день дій за  
гідну працю.

ВЕБІНАР | 26 серпня на веб-
сторінці fpu.onwebinar.ru від-
бувся вебінар на тему «Осо-
бливості захисту трудових 
прав членів профспілок, які 
працюють на підприємствах, 
що розташовані на території 
проведення АТО».

КОРОТКО
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НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК:  
БЕЗ КАНІКУЛ ДО ГРУДНЯ?

ТЕМА НОМЕРА | У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК  З НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

ДОКУМЕНТІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Розповідь переселенки з Лу-
ганська, яка пройшла проце-
дуру реєстрації і зараз меш-
кає у Києві.
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АГРАРНА 
РОЗПИСКА.
ОФОРМЛЕН
НЯ, ВИДАЧА, 
ОБІГ, ВИКО
НАННЯ.

 .12

НА ЧАСІ
ФПУ, її членські організації 
активно беруть участь у на-
данні соціальної допомоги 
учасникам Євромайдану, 
постраждалим унаслідок 
військових дій на сході краї-
ни, біженцям.
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ПОЧАТИ СПОЧАТКУ

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

Напередодні 1 вересня є привід замислити-
ся: яким буде новий навчальний рік? Схоже, 
що непростим. На Донеччині та Луганщи-
ні, де йдуть бойові дії та триває АТО, навчан-
ня нині під загрозою зриву. В мирних регі-
онах місцеві органи влади ламають голову, 
як учити дітей, якщо газу на опалення на-
вчальних закладів, м’яко кажучи, бракує. І 
хоча питання щодо організованого почат-

ку навчального року та готовності закладів 
освіти до роботи в осінньо-зимовий період 
перебувають на постійному контролі орга-
нів управління освітою, проте запитань нині 
більше, ніж відповідей на них. Бо українські 
школи теж зачепила війна. Відтак у навчаль-
ний процес довелося вносити корективи, 
котрі неоднозначно сприйняли і учні, 
і батьки, і педагоги. .08

РЕКВІЗИТИ:
БФ ВІДРОДЖЕННЯ БУДИНКУ 
ПРОФСПІЛОК
ЄДРПОУ 39194889,
Р/Р 26009010079751  
В АТ УКРЕКСІМБАНК   
М. КИЄВА,   
МФО 322313

Підтримай профспілки, які 
 захищають тебе



.02 профспілкові віст  № 35/2014
www.psv.org.uaновини

ПРИВІТАННЯПОЗИЦІЯ

ПРИВІТАННЯ

«В

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 
ЦЕНТР ФПУ

З ДНЕМ ЗНАНЬ!

Дорогі спілчани, шановні працівники освіти, учні та 
студенти!

Сердечно вітаю вас із прекрасним вересневим святом му-
дрості, доброти і нових сподівань – Днем знань!
Це свято, яке щороку відкриває молодому поколінню шлях 
у світ пізнання, мрій і нових звершень. Новий навчальний 
рік розпочнеться і для першокласників, які вперше пере-
ступатимуть шкільний поріг, і для молоді, яка вже отримала 
довгожданий студентський квиток, і для педагогів та бать-
ків. 
День знань давно став всенародним, об’єднуючим святом. 
Цьогоріч перший урок у загальноосвітніх навчальних закла-
дах країни проходитиме під назвою «Україна – єдина краї-
на». Всі ми – дорослі й діти – маємо навчитися бути патріо-
тами, відчути нашу єдність, усім серцем любити рідну Бать-
ківщину, бути мудрими, розуміти й поважати один одного.
У цей святковий день від щирого серця зичу всім міцного 
здоров’я, миру, добра, завзяття, нових горизонтів і впевне-
ності в завтрашньому дні! 
Успіхів вам у навчанні та праці! 
Зі святом вас!

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Шановні спілчани!

Щиро вітаю всіх, хто пов’язав своє життя із створенням та 
обслуговуванням вітчизняної авіації, з професійним   свя-
том!
Україна традиційно посідає гідне місце серед провідних 
авіаційних держав світу. Славу й гордість української авіації 
створюють фахівці різних професій, представники багатьох 
поколінь. Всіх їх об’єднує любов до обраної справи, напо-
леглива праця та  професіоналізм.
Нині, коли наша країна проходить складні випробування, 
зростає роль і відповідальність працівників вітчизняної 
авіації, сфери авіаперевезень та авіабудування в обстою-
ванні незалежності України, відновленні й зростанні її еко-
номічного потенціалу. Тож суспільство покладає на вас осо-
бливі надії та сподівання!
У цей святковий день сердечно бажаю всім вам міцного 
здоров’я, мирного неба та нових професійних здобутків! 
Достатку і благополуччя вашим родинам!
З повагою,

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Шановні працівники й ветерани вугільної промисловості!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем шахтаря!
У непрості часи, які переживає наша країна і весь україн-
ський народ, ваша героїчна, самовіддана праця є взірцем 
мужності та гідним внеском у зміцнення національної еко-
номіки й енергетичної незалежності України. Низький уклін 
вам за відданість обраній справі, відвагу й витримку, збе-
реження та примноження трудових традицій.
Федерація профспілок України разом з Профспілкою вугіль-
ників і надалі послідовно відстоюватиме права й інтереси 
шахтарських колективів, робитиме все можливе для ство-
рення безпечних умов праці на підприємствах вугільної га-
лузі та гідної оплати вашої праці.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, миру, добра, стабільнос-
ті, успіхів у роботі та благополуччя в родинах.
З повагою,

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 Дорогі учні і студенти! Шановні 
педагоги та батьки! 
Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із Днем знань – свя-
том надії і сподівань, з якого розпо-
чинається новий навчальний рік, від-
криття нової, осяйної і часто нелегкої 
дороги – дороги до знань, до нових 
звершень. Адже із шкільної парти 
розпочинається великий шлях кож-
ної людини. 
Школа – храм думки, людяності і на-
тхнення. А освітянам сьогодні нале-
жить ключова роль у вихованні та 
становленні свідомих громадян краї-
ни, зміцнення інтелектуального та      

духовного потенціалу нації. Адже 
майбутнє кожної країни – це освіче-
на нова генерація. І їй будувати нову 
Україну. 
Бажаю, щоб новий навчальний рік 
приніс вам якнайповнішу реалізацію 
добрих намірів і життєвих планів, 
додав сили та натхнення. Нехай він 
відкриє перед молоддю широкі об-
рії пізнання, педагогам приносить 
задоволення від плодів їхніх зусиль, 
а батькам – віру в щасливу долю їх-
ніх дітей! 
Миру, успіхів і перемог!
З повагою,

ГЕОРГІЙ ТРУХАНОВ,
ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ  

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

30 СЕРПНЯ  ДЕНЬ АВІАЦІЇ 
УКРАЇНИ

31 СЕРПНЯ  ДЕНЬ ШАХТАРЯ

1 ВЕРЕСНЯ  ДЕНЬ ЗНАНЬ

СЕРГІЙ КОНДРЮК: ПРОФСПІЛКИ 
ВИМАГАЮТЬ ПРИПИНИТИ 
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ НАСТУП  
НА ПРАВА ТРУДІВНИКІВ

Через Верховну Раду України останнім часом проходять чима-
ло документів, що суттєво знижують соціальні стандарти й об-
межують законні права та інтереси працівників. 
Ситуацію коментує заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк:
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Олена ОВЕРЧУК
«ПВ»

У заході взяли участь 
заступник керівника 
Департаменту пра-
вового захисту апа-

рату ФПУ Ірина Сидоряк, а 
також фахівці апарату ФПУ.
У ході обговорення осно-
вна увага приділялася пи-
танням оголошення про-
стою на підприємстві, що 
працює в зоні проведення 
АТО, а також особливостям 
регулювання трудових від-
носин в цих умовах. Як на-
голосила Ірина Сидоряк, 
події, що відбуваються в 
зоні АТО, є невідворотними 
(непереборними), тобто та-
кими, що пов’язані з ве-
денням бойових дій, не за-
лежать від волі працівників 
і зумовлюють призупинен-
ня роботи на підприємстві 
заради збереження їх жит-

тя та здоров’я, навколиш-
нього середовища. Вироб-
нича ситуація на підприєм-
стві в такому випадку має 
розцінюватися як небез-
печна для життя і здоров’я 
працівників, або людей, які 
їх оточують, і навколиш-
нього середовища.
Ст. 113 КЗпП України не 
передбачає обов’язку пра-
цівника попереджати ро-
ботодавця про початок 
простою, якщо він оголо-
шується на всьому підпри-
ємстві (структурному під-
розділі). У такому випадку 
роботодавець  
зобов’язаний вжити захо-
дів щодо видання відпо-
відного наказу та озна-
йомлення з ним працівни-
ків. Час простою не з вини 
працівника оплачується з 
розрахунку не нижче від 
двох третин тарифної став-
ки встановленого праців-
никові розряду (окладу). 

За час простою, коли вини-
кла виробнича ситуація, 
небезпечна для життя чи 
здоров’я працівника, або 
для людей, які його оточу-
ють, і навколишнього при-
родного середовища, не з 
його вини, за ним зберіга-
ється середній заробіток. 
У свою чергу, в разі непри-
йняття роботодавцем офі-
ційного рішення про ого-
лошення простою і відпо-
відну його оплату вибор-
ний профспілковий орган 
має невідкладно внести 
йому письмове подання 
про необхідність прийнят-
тя такого рішення.
Відповідно до листа Мін-
соцполітики України від 
8 липня 2014 року, праців-
ники, які не виходять на 
роботу в зв’язку із прове-
денням АТО, або ті, які за-
лишаються в таких районах 
під час проведення АТО і 
не мають змоги виходити 
на роботу в зв’язку з небез-
пекою для життя та 
здоров’я, не можуть бути 
звільнені за п. 4 ч. першої 
ст. 40 КЗпП України (прогул 
без поважних причин). За-
значене обумовлено необ-
хідністю збереження життя 

і здоров’я таких працівни-
ків та їх сімей і розцінюєть-
ся як відсутність на роботі з 
поважних причин. У такому 
випадку за працівником 
зберігаються робоче місце 
та посада. Мінсоцполітики 
рекомендувало роботодав-
цям, за необхідності, нада-
вати працівникам на їх про-
хання оплачувані відпустки 
та відпустки без збережен-
ня заробітної плати в по-
рядку, визначеному зако-
нодавством.
Доповідачі порекоменду-
вали профспілковим комі-
тетам, що діють на підпри-
ємствах, які працюють у 
зоні проведення АТО, там, 
де це можливо, порушува-
ти перед роботодавцями 
питання про оголошення 
на підприємствах простою 
та оплату його в порядку і 
розмірах, визначених умо-
вами колективних догово-
рів, але не нижче, ніж це 
передбачено ст. 113 КЗпП 
України, а також забезпе-
чити контроль за поряд-
ком надання працівникам 
відпусток, передбачених 
ст. 25, 26 ЗУ «Про відпуст-
ки», з метою збереження 
їх життя та здоров’я.

новини
ВІЗИТОФІЦІЙНО

ВЕБІНАР

С

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ 
ПРОФСПІЛОК

20 серпня відбулася зустріч заступника Го-
лови Федерації професійних спілок України 
Сергія Кондрюка з профспілковим активом 
столичного хлібокомбінату № 10.

19 серпня відбулася зустріч заступника Го-
лови ФПУ Сергія Кондрюка з профкомом 
АТ «Ветропак Гостомельський склозавод» 
у рамках кампанії ФПУ щодо мобілізації 
профспілок на захист трудових і профспіл-
кових прав, які опинились під загрозою вна-
слідок важкого економічного становища в 
Україні та низки ліберальних реформ Уряду.

26 серпня на веб-сторінці fpu.onwebinar.ru 
відбувся вебінар на тему «Особливості за-
хисту трудових прав членів профспілок, які 
працюють на підприємствах, що розташо-
вані на території проведення АТО».

Олена ОВЕРЧУК
«ПВ»

Зустріч пройшла в рам-
ках підготовки до Пре-
зидії ФПУ, що має від-
бутися 28 серпня, де 

як основне питання поряд-
ку денного буде обговорю-
ватися загострення соці-
ально-економічної ситуації 
в Україні та необхідність 
адекватних дій профспілок 
із захисту трудових і соці-
альних прав та інтересів 
членів профспілок. Керівни-
цтво ФПУ дійшло висновку, 
що з актуальних питань по-
трібно радитись безпосе-
редньо з трудовими колек-
тивами, профспілковим ак-
тивом на місцях. «Головна 
причина мого приходу до 
вас, – зазначив Сергій Конд-
рюк, – це порадитись, які 
зміни, заради чого і, власне, 

для кого мають відбутися». 
Під час зустрічі було обгово-
рено низку актуальних пи-
тань щодо активізації ролі 
профспілок у соціально-
економічному захисті пра-
цівників у кризових умовах. 
Ще одне питання, що ви-
кликало жваве обговорення 
профактиву, стосувалося 
участі профспілок у поза-
чергових парламентських 
виборах. Поушувалось та-
кож питання відродження 
Будинку профспілок. 
Варто зазначити, що ФПУ 
вже провела низку подібних 
зустрічей, зокрема в Націо-
нальному науковому центрі 
«Інститут механізації та елек-
трифікації сільського госпо-
дарства» у м. Глеваха. Також 
відбулись  зустрічі з проф-
спілковим активом ПАТ АК 
«Київводоканал», Трипіль-
ської ТЕС, Київського картон-
но-паперового комбінату.

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ 
ПРОФСПІЛКА ПРА
ЦІВНИКІВ БУДІВНИ
ЦТВА І ПРОМИСЛО

ВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МА
ТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ, на зу-
стрічі були присутні дирек-
тор БФ «Відродження Бу-
динку профспілок» Василь 
Андреєв та голова Київсько-
го обласного комітету 
Профспілки працівників хі-
мічних та нафтохімічних га-
лузей промисловості Украї-
ни Віктор Кисіль.
Учасники зустрічі обговорили 
загрози трудовим і соціаль-
ним правам громадян Украї-
ни, зокрема щодо рівня зар-
плати та її мінімального роз-
міру, виклики профспілковим 
правам, що несуть реформи, 
ініційовані Урядом у рамках 
співробітництва з Міжнарод-
ним валютним фондом та ін-
шими міжнародними фінан-
совими інституціями.
Голова профкому склозаводу 

Павло Лемешок розповів, як 
працівники заводу захищають 
свої права через членство в 
профспілці. У важкі часи еко-
номічної кризи, поглибленої 
військовими діями на Донба-
сі, рівень заробітної плати в 
середньому тут перевищує 
7 тис. грн, а плинність кадрів 
утримується на рівні 1%.
Показовим фактом рішучості 
й дієвості цього бойового 
профкому стали два рішен-
ня: підтримати ініціативу 
Профспілкового референду-
му на avaaz.org та зробити 
внесок до Благодійного фон-
ду «Відродження Будинку 
профспілок» у розмірі 6 тис. 
грн, які негайно були перера-
ховані з рахунку профкому. 
Профспілкові представники 
та керівник Федерації проф-
спілок України завершили зу-
стріч після напрацювання 
конкретних заходів захисту 
трудових і соціальних прав 
громадян України.

АКТИВІЗАЦІЯ РОЛІ 
ПРОФСПІЛОК  
У СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНОМУ 
ЗАХИСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФКОМ 
ДЕМОНСТРУЄ 
РІШУЧІСТЬ ТА ДІЄВІСТЬ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 

СПІЛЧАН НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АТО

7 ЖОВТНЯ  ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ
Під гаслом «2014: справедливість для трудящих 
– справедливе рішення проблеми зміни кліма-
ту» проходитиме цьогоріч Всесвітній день дій за 
гідну працю, йдеться в повідомленні Всеєвро-
пейської регіональної ради Міжнародної конфе-
дерації профспілок. 
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ВАРТО ЗНАТИІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Н

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 
ЦЕНТР ФПУ

ПОЧАТИ СПОЧАТКУ

Місце реєстрації для 
переселенців із 
Луганської та До-
нецької областей 

розташоване на другому 
поверсі залізничного вокза-
лу Києва у залі для відпо-
чинку № 2. Центр реєстрації 
працює з 9 до 19 години 
щоденно. Як приклад, у 
п’ятницю 15.08.2014, ста-
ном на 14.00 у черзі перебу-
вало 248 осіб. Час перебу-
вання в черзі до моменту 
реєстрації становить 4–5 го-
дин.
Велика черга створюється 
за рахунок того, що безпо-
середньо переселенців із 
зони АТО реєструє 3–4 пра-
цівники центру реєстрації.
Під час реєстрації необхід-
но заповнити анкету (одну 
на родину), в якій вказують-
ся паспортні дані всіх членів 
сім’ї, які прибули до Києва. 
Також треба вказати адресу, 
за якою зараз проживають 
переселенці, статус сім’ї 
(малозабезпечена, багато-
дітна тощо). В анкеті зазна-
чено перелік бажаної допо-
моги, необхідне слід під-
креслити (працевлаштуван-
ня, надання житла, матері-
альна допомога, потреба в 
лікуванні та ін.).
Також під час реєстрації 
треба подати оригінал пас-
порта та ідентифікаційного 
коду, свідоцтво про наро-
дження дитини.
Після того, як особа про-
йшла реєстрацію, вона 
отримує власний номер пе-
реселенця (жодних довідок 
ця служба не видає, а тільки 
маленький аркуш паперу, 
на якому вказано номер і 
дату реєстрації, причому не 
зазначено, яка служба заре-
єструвала переселенця).
У цьому ж приміщенні роз-
ташовані декілька служб, 
які консультують новопри-
булих. Серед них, зокрема:
– Міський центр зайнятості. 
Його працівники надають 
інформацію щодо наявності 
вакансій у Києві та по всій 
Україні. Слід зазначити, що 
у базі даних є роботодавці, 
які готові приймати на ро-
боту людей зі сходу країни 

навіть у разі відсутності на 
руках трудової книжки. Та-
кож є вакансії з можливістю 
надання житла, але з низь-
кою заробітною платою. 
Якщо людині не підібрали 
відповідну вакансію, тоді 
дають список адрес район-
них центрів зайнятості у 
м. Києві, де переселенець 
може отримувати додатко-
ву інформацію щодо нових 
вакансій, а також стати на 
облік для отримання стату-
су безробітного.
– Головне управління Пен-
сійного фонду України в 
м. Києві. Пенсіонери, які ви-
їхали з Луганської або Доне-
цької областей, просто на 
вокзалі можуть вирішити 
питання щодо отримання 
пенсії за новим місцем про-
живання. Якщо людина під 
час реєстрації переселенця 
ще не вирішила, де прожи-
ватиме, вона потім може 
звернутися в управління ПФ 
України в одному з районів 
м. Києва або у будь-яке 
управління ПФ України в ін-
ших областях.
– Департамент освіти і на-
уки, молоді та спорту Київ-
ської міської державної ад-
міністрації. Представники 
цього департаменту кон-
сультують щодо оформлен-
ня дитини у школу чи дитя-
чий садок.
– Департамент будівництва 
Київської міської державної 
адміністрації. Переселен-
цям пропонують перелік ра-
йонів України, де міська 
влада надає безкоштовне 
або недороге житло (будин-
ки, садиби, квартири, кім-
нати у гуртожитку).
– «Київ-SOS». Тут прийма-
ють представники центру 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, різноманіт-
ні громадські організації со-
ціальної спрямованості. 
Вони вирішують питання 
щодо збору речей для бага-
тодітних родин, сімей із ма-
ленькими дітьми та ін.
Варто зазначити, що створе-
но інформаційний ресурс 
для громадян, які виїжджа-
ють із району проведення 
АТО http://migrants.gov.ua.

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  
З ЛУГАНСЬКОЇ ТА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Розповідь переселен-
ки з Луганська, яка 
пройшла процедуру 
реєстрації і зараз меш-
кає у Києві. Жінка по-
бажала не називати 
свого імені.

Перший крок людини із Луганської або 
Донецької області, яка прибула до Києва, 
– це зареєструватися як переселенцю із 
зони АТО.
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Тетяна РУБАН
«ПВ»

– Володимире 
Вікторовичу, 
нещодавнє 
підвищення 
ціни на хліб 

соціальних сортів викликало 
чимало критики в ЗМІ. Розка-
жіть, що відбувається сьогод-
ні в хлібопекарській промис-
ловості, аби правильно зрозу-
міти причини зростання ціни. 

– Як сьогодні вирі-
шується питання 
забезпечення зер-
ном, аби уникнути 
кризової ситуації?

– Сьогодні з’явилася інфор-
мація про те, що в столиці 
буде реалізовано інвестицій-
ний проект щодо створення 
мережі кіосків роздрібної 
торгівлі хлібом та оголошено 
конкурс між виробниками 
хлібобулочних виробів. Яка 
Ваша думка з цього приводу?

– Хіба погано, коли є конку-
ренція серед виробників?

– Що буде з трудовим колек-
тивом у разі скорочення ви-
робництва «Київхлібом»?

 – Звідки з’явився термін «со-
ціальний хліб»?

– Які завдання ви ставите пе-
ред собою сьогодні?

РОЗМОВА З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ, ГОЛОВОЮ 
ПРАВЛІННЯ ПАТ КИЇВХЛІБ  ВОЛОДИМИРОМ ЧЕРЕДОЮ

На вартість хліба 
треба дивитися  
в комплексі,  
а не лише з полиці 
магазину

Проблема сьогодні не обмежується 
тільки ціною на високоякісну пшени-
цю. Підібрати другий клас навіть за 
високою ціною виробники не мо-

жуть  – на ринку відсутні пропозиції.

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

3000– 
3200  
ГРН 

ЗА ТОННУ 
МОЖЕ СТАНО
ВИТИ ЦІНА НА 
ПШЕНИЦЮ 
 ВОСЕНИ, ЗА 

ПРОГНОЗАМИ 
МІНАГРОПОЛІ

ТИКИ
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Григорій ОСОВИЙ
Голова Федерації профспілок 
України 

ЗОНА ОСОБЛИВОЇ 
ТУРБОТИ

ЯКЩО ВИРІШУВАТИ 
СПІЛЬНО

ДОПОМОГА  КОНКРЕТНА 
ТА ЕФЕКТИВНА

Сьогодні дуже непростий час для нашої держави, нашого наро-
ду. Ми бачимо, що багато хто не може залишатися осторонь тих 
подій, які відбуваються на сході країни, намагається допомагати 
державі, військовим, постраждалим. Профспілкам, як кажуть, 
сам Бог велів відгукнутися і долучитися до цієї діяльності. І Фе-
дерація професійних спілок України, її членські організації ак-
тивно беруть участь у наданні соціальної допомоги учасникам 
Євромайдану, постраждалим унаслідок військових дій на схо-
ді країни, членам родин загиблих під час цих подій, постражда-
лим і вимушено переселеним особам із східних областей Украї-
ни та АР Крим.

Чужого горя не буває
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Сергій БАРАНЧИКОВ

Я

Віктор КОВРИГА

Керівництво області, 
громадські організації, 
в тому числі профспіл-
ки, надають їм необ-

хідну допомогу в забезпе-
ченні житлом і харчуван-
ням, працевлаштуванні.
Нещодавно президія Дні-
пропетровського облпроф-
об’єднання схвалила ініціа-
тиви низки облпрофоргані-
зацій і трудових колективів 
щодо надання допомоги 
вимушеним переселенцям 
із сходу й АР Крим, а також 
пораненим воїнам – учас-
никам АТО. Зокрема, від-
значено активну роботу са-
наторіїв ПрАТ «Укрпрофоз-
доровниця» – «Дніпров-
ський», «Славутич» та «Но-
вомосковський», а також 
Зонального навчально-
мето дичного центру обл-
проф об’єднання, які розміс-
тили у себе біженців.
Десятки їх проживають нині 
в санаторії «Новомосков-
ський», який очолює заслу-
жений лікар України Олек-
сандр Андрієнко. Сприяє 
він і працевлаштуванню 
тимчасових переселенців. 
Ось як про це розповідає 
одна з мешканок Донбасу. 
– Я, Григоренко Тетяна Ві-
кторівна, лікар із Слов’ян-
ська, через неспокійну ситу-
ацію в рідному місті вирі-
шила виїхати за його межі. 
Постало питання – куди? 
Активно займаючись пошу-
ками роботи, помітила ого-
лошення в Інтернеті про за-
прошення лікаря за моїм 
профілем на роботу в ДП 
«Санаторій «Новомосков-
ський». Одразу ж зателефо-
нувала туди, пояснила свою 
ситуацію. І ось уже понад 2 
місяці працюю в цьому за-
кладі. За моїми плечима – 
певний життєвий і профе-
сійний досвід, я працювала 
в подібному закладі, ДП 
«Санаторно-курортний реа-
білітаційний центр «Сло-
в’ян ський курорт», понад 
20 років і тому хочу поділи-
тися своїми враженнями 
про санаторій, в який потра-
пила волею долі. По-перше, 
мене дуже тепло прийняли 

в колективі, який очолює 
Олександр Андрієнко. Не-
зважаючи на загальний на-
пружений стан у суспільстві, 
тут панує дружня атмосфе-
ра. Працівники згуртовані, 
націлені на досягнення успі-
ху в своїй роботі, а ще – ве-
ликі оптимісти. І цей настрій 
передався й мені.
Також мене приємно врази-
ли моральні відносини в ко-
лективі, які культивує керів-
ник. Відчула тут щире ба-
жання допомогти мені як 
людині, як колезі в праце-
влаштуванні та розділити 
мою біду. Я потрапила в ма-
леньке «суспільство», де 
сформовано прогресивні 
моральні норми.
Була приємно вражена й 
станом матеріально-
технічної бази санаторію. В 
усіх корпусах – затишні кім-
нати для проживання, є й 
такі, що відповідають євро-
стандартам. Дуже гарні 
умови в їдальні. Особливо 
вражають своєю сучасністю 
виробничі приміщення, що 
рідко побачиш у наших 
оздоровницях. Доглянута 
територія, вся потопає в зе-
лені. Також тут добре орга-
нізований відпочинок, що-
дня функціонує центр до-
звілля. А здавалося, що за-
клад у промисловому регіо-
ні нічим здивувати не може.
Велике враження на мене 
справила й лікувальна база 
з особливо вибудованою 
тактикою надання допомо-
ги хворим на цукровий діа-
бет та із захворюваннями 
гастроентерологічного про-
філю. Від головного лікаря 
невпинно надходять все 
нові й нові ідеї щодо пошу-
ку методів роботи. Важли-
во, що це відбувається за 
тісної співпраці з Інститутом 
гастроентерології. 
Не так давно цим же шля-
хом пішла і моя колега – 
Ірина Завражна, фахівець з 
медичної реабілітації. Її теж 
працевлаштували в санато-
рії за спеціальністю, надали 
кімнату для проживання. 
Ми їхали тимчасово, а те-
пер все більше схиляємося 
до думки залишитися тут 
назавжди.

ПІДТРИМАЛИ У ВАЖКУ 
ГОДИНУ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА | ПОДЯКАЗАКАРПАТТЯ | ПРЕЗИДІЯ

ХМЕЛЬНИЧЧИНА | ЗБІР КОШТІВ

Профспілкові організації ре-
гіону нині вважають одним 
з важливих напрямів сво-
єї роботи надання благо-
дійної допомоги Збройним 
cилам України, й зокрема на 
матеріально-технічне забез-
печення батальйону тери-
торіальної оборони Закар-
патської області. Це питання 
всебічно обговорювалося на 
засіданні президії обласної 
ради профспілок.

ПРОФСПІЛКИ  ЗБРОЙНИМ 
СИЛАМ УКРАЇНИ

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ПРЕС
ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФ
СПІЛОК ОБЛАСТІ, апарат 
ФПО перерахував одноден-

ний заробіток, обком споживчої ко-
операції перерахував одноденний 
заробіток і надіслав маски «ЕСС про-
філетурбан» на 25,1 тис. грн, воду та 
продукти харчування на 3,3 тис. грн 
батальйону спецпризначення «Бог-
дан»; профорганізації держустанов 
придбали бронежилети; колектив 
ПАТ «Хмельницькобленерго» пере-
рахував одноденний заробіток; під-
приємство «Укрелектроапарат» на-
дало допомогу в ремонті транспорт-
них засобів, придбало бронежиле-
ти, автомобілі. Триває волонтерська 

робота щодо збору коштів: загалом 
зібрано 15 тис. грн. Майже 10 тис. 
грн використано на придбання 
води, водяних радіаторів, стартера 
та генератора для автомобіля «ЗІЛ-
130». Ці засоби передані хмель-
ницьким десантникам у зону АТО. 
Обласна організація, профорганізації 
профспілки працівників соцсфери на-
дали допомогу на суму 352412 грн. 
Не залишилась осторонь благород-
ної справи облпрофорганізація проф-
спілки текстильників: Кам’янець-
Подільське колективне швейне під-
приємство перерахувало 5 тис. грн, 
ТОВ «Взутекс» надало 110 пар взуття 
спецбатальйону «Богдан» і за кошти 
спонсорів пошило 428 пар взуття для 
батальйону територіальної оборони, 
ПАТ «Горинь» – 137 комплектів ниж-
ньої білизни на суму 1918 грн. 
Трудові колективи, профорганізації 
профспілки працівників лісового 
господарства на потреби армії нада-
ли допомогу в розмірі 406,6 тис. 
грн. Тут і середньоденний заробіток, 
і бронежилети, і військові сертифі-

кати, а також продукти, дрова, паль-
не, допомога сім’ям загиблих тощо. 
Кам’янець-Подільським КП «Міськ-
тепловоденергія» придбано карема-
ти і продукти на 20 тис. грн, проф-
ком МКП «Хмельницьктеплокомун-
енерго» витратив на спорядження 
та матеріальну допомогу мобілізо-
ваним працівникам 6060 грн, проф-
коми компідприємств Волочиська 
придбали білизни, води, продуктів 
на 4,5 тис. грн, а Хмельницьке КП 
«Електротранс» за рахунок підпри-
ємства перевозило бійців у зоні АТО 
і передало на потреби армії два па-
сажирських автобуси.
Профорганізації галузі охорони 
здоров’я перерахували на підтримку 
військових частин міста, що наразі 
перебувають у зоні АТО, 15 тис. грн.
Допомагає армії також ДП «Краси-
лівський агрегатний завод», зокре-
ма придбано 40 камуфляжних одно-
строїв, чоботи, оргтехніку, 700 л диз-
палива, 21 рацію, канцтовари, пере-
раховано одноденний заробіток 
працівників, загалом на 230 тис. грн. 

Через загострення ситуації на cході Украї-
ни тисячі мешканців Донбасу змушені по-
лишати свої домівки. Чимало з них тимча-
сово переїхали на Дніпропетровщину. 

ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ  МІЦНЕ ПЛЕЧЕ СПІЛЧАН
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
НА ЗАВТРА

ОСІННІЙ ПЕРЕПОЛОХ

Правильний енергетич-
ний менеджмент дасть 

змогу зекономити до 30% 
на споживанні енерго-
ресурсів у навчальних 

 закладах.

Новий навчальний 
рік: без канікул 
до грудня?
Напередодні 1 вересня є привід замислитися: яким 
буде новий навчальний рік? Схоже, що непростим. На 
Донеччині та Луганщині, де йдуть бойові дії та триває 
АТО, навчання нині під загрозою зриву. В мирних регі-
онах місцеві органи влади ламають голову, як учити 
дітей, якщо газу на опалення навчальних закладів, 
м’яко кажучи, бракує. І хоча питання щодо організова-
ного початку навчального року та готовності закладів 
освіти до роботи в осінньо-зимовий період перебува-
ють на постійному контролі органів управління осві-
тою, проте запитань нині більше, ніж відповідей на 
них. Бо українські школи теж зачепила війна. Відтак у 
навчальний процес довелося вносити корективи, котрі 
неоднозначно сприйняли і учні, і батьки, і педагоги.
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ТЕЛЕФОНУВАТИ МОЖНА  ЗАБОРОНУ СКАСОВАНО

Міністерство освіти дозво-
лило користуватися мо-
більними телефонами у 
школах. Точніше, скасува-

ло заборону на використання мо-
більних телефонів у навчальних 
закладах. Заборона діяла з 1 ве-
ресня 2007 року.
Чому ж несподівано посадовці 
змінили свою думку? У Міносвіти 
пояснюють, що зроблено це «для 
поширення використання інфор-
маційно-комунікаційних техноло-
гій під час навчального процесу».

Мотивація начебто правильна: мо-
більний телефон – це той самий 
комп’ютер, тільки в мініатюрі. Од-
нак більшість педагогів перекона-
на: нічого доброго з цього не ви-
йде. Діти одразу заходять у соці-
альні мережі і роблять вигляд, що 
працюють. І якщо дозволити їм ко-
ристуватися гаджетами, вони про-
сто не випускатимуть їх із рук. До 
того ж, зауважують педагоги, стат-
ки родин надто різні, тому неспра-
ведливо одним дозволяти корис-
туватися сучасними телефонами, 

аби отримувати інформацію на 
уроці, а іншим просто чекати, бо ж 
у них мобільний призначений тіль-
ки для дзвінків і повідомлень.
Учитель із тридцятирічним стажем 
Михайло Горбань коментує це рі-
шення Міносвіти так: «Мобільний 
у школі давно перетворився на 
проблему: не дає змоги зосереди-
тись, відволікає, часто відверто за-
важає, є своєрідним «предметом 
культу» серед дітей. А тут ще й 
офіційний дозвіл! Цей наказ вида-
ли люди, які школи не бачили й не 

бажають знати нагальних шкіль-
них проблем!»
Однак чиновники сподіваються, 
що школярі користуватимуться га-
джетами лише для навчання. Ка-
жуть, що це теж свого роду набли-
ження до європейських стандар-
тів. Нововведення набуває чин-
ності вже з вересня цього року. 
Щоправда, на контрольні та іспити 
школярам не дозволять брати мо-
більні із собою.
Як змінить такий указ навчання у 
школі, поки говорити зарано. Педа-

гоги зізнаються, що заборона ре-
ально не працювала. Звичайно, на-
явність мобільного телефону може 
відволікати дітей від навчання і 
розсіювати їхню увагу на дзвінки, 
смс-ки та ігри. З іншого боку, прак-
тика показує, що примітивними за-
боронами успіхів добитися склад-
но. Можна заборонити користува-
тися телефонами під час уроків. 
Але перерва для кожного учня та 
студента – це його особистий час, а 
для декого це острів свободи серед 
океану шкільного примусу.

Приватні школи в Україні 
становлять 0,01% усіх за-
гальноосвітніх закладів. 

Тим часом у Голландії при-
ватних шкіл понад 70%, у 

Польщі – 20%.

Аналітики не можуть спрогнозувати, як дорого обійдеться «придане» для школяра,  
але точно можна сказати, що 1 вересня для більшості родин стане «золотим»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА
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– А як саме відпочивають діти?

– Літній період – це дуже відпо-
відальний час не тільки для за-
безпечення відпочинку та оздо-
ровлення дітей, а й для фінан-
сового та матеріального ресурсу 
ваших закладів. Що можна ска-
зати з цього приводу?

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 
ЦЕНТР ФПУ

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ДЕ
ПАРТАМЕНТ ВИРОБ
НИЧОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
КОЛЕКТИВНО ДО

ГО ВІРНОГО РЕГУЛЮВАН
НЯ АПАРАТУ ФПУ, до участі 
в заході долучилися молоді 
профспілкові активісти з 
України та Білорусі, які пра-
цюють у галузях металургії, 
агропромислового комп-
лексу, гірничодобувної та 
вугільної промисловостей, 
студентського самовряду-
вання та ін.
У перший день заходу було 
визначено основні орієнти-
ри соціал-демократії, істо-
рію розвитку ідеології, її на-
ціональні особливості, а та-
кож простежено її вплив на 
формування соціальної по-
літики країн-членів ЄС.
На другий день розглядалася 
історія розвитку Європей-
ського Союзу та його ціннос-
тей; європейська політика су-
сідства; програма Східного 
партнерства. Учасники та мо-
дератори обговорили полі-
тичний вимір взаємовідно-
син України та ЄС, а також 
дослідили європейську прак-
тику соціально-еконо міч них 
реформ та можливості її за-
стосування в Україні. Того ж 
дня відбулася дискусія на 
тему «Соціальна держава в 
Україні: реалії чи утопія».
Учасники заходу зійшлися 
на думці, що соціальна дер-
жава в Україні – не утопія, а 
реалія, однак вона потребує 
тривалої та кропіткої робо-

ти. Після дискусії учасникам 
було запропоновано визна-
читись із роллю вітчизняних 
профспілок у процесі євро-
інтеграції України. Для цьо-
го був проведений SWOT – 
аналіз профспілкового руху 
в Україні, визначені його 
слабкі та сильні сторони, 
можливості та загрози.
Третього дня модератори 
навчального табору поділи-
лися з профспілковими ак-
тивістами досвідом діяль-
ності профспілок в ЄС, інно-
ваційними підходами проф-
спілкових організацій пра-
цівників металургії Швеції 
та Німеччини в умовах 
соціально-економічної кри-
зи. Враховуючи досвід іно-
земних колег та здобуті зна-
ння, профактивісти спробу-
вали розробити основні ас-
пекти стратегії розвитку 
профспілок України, серед 
яких головними визначили 
популяризацію профспілко-
вого руху через інформацій-
ну сферу, а також створення 
спільних фондів для на-
вчання профспілкових акти-
вістів. Також учасники та 
модератори обговорили пе-
репони на шляху до євро-
пейських цінностей, такі як 
дискримінація, нетолерант-
ність, гендерна нерівність.
У заключний день тренінгу 
відбулася дискусія на тему 
«Захист людини праці – прі-
оритет європейської інте-
грації», а також підбито під-
сумки заходу.

СОЦІАЛ ДЕМОКРАТІЯ 
ТА ЄВРОПЕЙСЬКА 
ІНТЕГРАЦІЯ: ВИКЛИКИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ  
ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ

ДІТЯМ  УВАГУ І ТУРБОТУ 
ПРОФСПІЛОК

ТРЕНІНГ

ОЗДОРОВЛЕННЯ

13–16 серпня ц. р. за ініціативи Федера-
ції профспілок України та Регіонально-
го представництва Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Україні в Одесі відбувся II Євро-
пейський табір для молодих профспілко-
вих лідерів «Соціал-демократія та євро-
пейська інтеграція: виклики та можливості 
для ринку праці».

Правління Приватного акціонерного товариства «Укрпрофтур» на своє-
му засіданні 21 серпня схвалило роботу ПрАТ «Івано-Франківськтурист» 
щодо організації оздоровлення дітей і рекомендувало дочірнім підпри-
ємствам та акціонерним товариствам системи «Укрпрофтур» використа-
ти його досвід в організації роботи туристичних господарств.
Про те, у чому полягає суть успішної роботи новаторів, завдяки чому 
представники Прикарпаття досягли таких позитивних результатів, ми по-
просили розповісти голову правління ПрАТ «Івано-Франківськтурист» 
Івана Парипу.

2330  
ДІТЕЙ 

ОЗДОРОВИЛО
СЯ У ПрАТ  

ІВАНО ФРАН
КІВСЬКТУРИСТ  
ПІД ЧАС НИНІШ
НЬОГО ЛІТНЬО
ГО ОЗДОРОВЧО

ГО СЕЗОНУ

Головне, що, незважаючи на надзвичайно 
складну соціально-економічну ситуацію, ми 
продовжуємо працювати, аби зберегти робочі 
місця та організувати дітям гарний відпочи-

нок та оздоровлення.

Учасники заходу зійшлися на думці, 
що соціальна держава в Україні – 
не утопія, а реалія, однак вона пот-
ребує тривалої та кропіткої роботи.
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Олексій РОМАНЮК,
голова ЦК профспілки ЖКГ

ЮВІЛЕЙ

ПІВСТОЛІТТЯ ТВОРЕННЯ ЗАРАДИ ЛЮДИНИ
У листопаді виповнюється 70 років з дня ство-
рення Дніпропетровського обкому профспіл-
ки працівників житлово-комунального госпо-
дарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення. Його беззмінним 
головою ось уже 50 років є Микола Іванович 
Бабченко – людина дивовижної долі, що при-
святила своє життя благородній справі слу-
жіння людям праці.

ГОТУЄТЬСЯ ДО ДРУКУ 
БІБЛІОТЕЧКА ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО 

КОМІТЕТУ  № 7 8/2014 ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ 
В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ПРОТЯГОМ 2009 2013 РОКІВ

БІБЛІОТЕЧКА ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   
ЗВІТИ І ВИБОРИ

ЗАМОВЛЯЙТЕ БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ 
ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   № 6/2014 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2014 РОЦІ

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК

ПІДПРИЄМСТВО ПРОФІНФОРМ  ФПУ
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Паоло Беллі: «Світовий банк визнає важливу роль профспі-
лок у захисті соціально-економічних прав працівників»  .05

ПОЗИЦІЯ | Профспілки 
стурбовані вкрай високим 
рівнем тінізації економіки, 
однією зі складових якої є 
виплата заробітної плати  
«у конвертах».

МКП | 22 травня делегати 
III Всесвітнього конгресу 
МКП обговорили проведен-
ня кампаній у багатонаціо-
нальних компаніях, залучен-
ня до профспілок працівни-
ків неформального сектору, 
плани дій урядів щодо  
подолання нерівності...

КОМІСІЯ | На засіданні По-
стійної комісії Ради ФПУ з пи-
тань соціально-економіч ного 
захисту членів профспілок 
обговорили питання забез-
печення надійного і ефектив-
ного захисту законних прав 
та інтересів людини праці, 
підвищення рівня соціаль-
ного діалогу тощо.

КОРОТКО

.02

.03

.02

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ. ЗАЖИВЕМО  
ПО НОВОМУ!

ТЕМА НОМЕРА | АНШЛАГ: УКРАЇНЦІ ПРАГНУТЬ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ!

КОНСУЛЬТАЦІЇКРУГЛИЙ СТІЛ

На Чернігівщині до між-
народного Дня матері та 
Всесвітнього Дня родини 
провели тематичний  
круглий стіл. В обгово-
ренні взяли участь черні-
гівські родини.

.06 

За які заслуги і 
кому присвою-
ються почесні 
звання та нада-
ються державні 
премії України?

 .12

КРАЩІ
ПРОФСПІЛКОВИЙ 
ТРІУМФАТОР
У Татарбунарах відбулося вша-
нування і нагородження ліде-
рів, активістів, ветеранів проф-
спілки великої і дружної район-
ної освітянської родини.

.10.04

ЦІННОСТІ ТА ТРА
ДИЦІЇ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
СІМ’Ї

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

25 травня 2014 року Україна, з огляду на ре-
зультати екзит-полів, обрала нового, п’ятого за 
часи Незалежності президента. Своє остаточ-
не рішення ЦВК оголосить 7 червня. Та вже за-
раз очевидно, що Петро Порошенко переміг, 
значно випередивши своїх суперників: згід-
но з даними екзит-полів за нього проголосу-
вало близько 57% виборців. Попри прогнози 
скептиків, із результатами виборів українці ви-

значились у першому турі. Експерти та спосте-
рігачі вважають, що ці вибори були найбільш 
чесними, демократичними й прозорими за 
всю історію незалежності України та відбулися 
без адміністративного ресурсу. І перші, за ре-
зультатами яких країна не розколена навпіл. 
Відтак виборці вже з 26 травня перебувають 
в очікуванні стабільності, миру, злагоди і 
«життя по-новому». .08

СЕЛЕКТОРНА НАРАДА ПІДБИЛА 
ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 
З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Підсумки роботи 
з охорони праці – 
позитивні

№ 21 743  | 22.05.2014

ДОЛУЧАЙТЕСЬ  ДО ОБГОВОРЕННЯБудь-який матеріал номера можна обго-ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

Людмила Денісова: «Програми, пов’язані із соціальним 
захистом громадян, збереглися і розвиваються»       .05

ПОЗИЦІЯ | Громадяни Укра-їни мають зрозуміти, чому за міжнародну фінансову допомогу їм слід більше платити за газ вітчизняного видобутку, – вважають профспілки.
ФОРУМ | У Берліні (Німеч-чина) відкрився III Всесвітній конгрес Міжнародної кон-федерації профспілок (МКП), який цьогоріч прохо-дить під лозунгом «Зміцню-ємо вплив трудящих».

ТЕНДЕНЦІЇ | Трудящі всього світу втрачають віру в націо-нальні уряди, які, на їхню думку, віддають пріоритет інтересам великих корпо-рацій.

КОРОТКО

.02

.03

.03

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ЧЕРГОВА СПРОБА

ТЕМА НОМЕРА | ВІТЧИЗНЯНА ОСВІТА В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

КОНСУЛЬТАЦІЇ

ГЕНУГОДА

Спільна робоча комі-сія повноважних представників сторін власників і профспі-лок підбила підсумки виконання положень нині чинної Гене-ральної угоди.

.04 

Все про причини індивідуальних трудових спорів між працівника-ми та роботодав-цями.
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ГАЛУЗЬ
ОПТИМІЗАЦІЯ  ЧЕРЕЗ ПРИВАТИЗАЦІЮ АВТОГОСПОДАРСТВ?Пленум профспілки автомобі-лістів розглянув оптимізацію діяльності «дочок» «Автомо-більних доріг України».

.10
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ПРО ЩО СВІДЧАТЬ ПІДСУМКИ

www.psv.org.ua

 ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Нещодавно у Верховній Раді перше читан-
ня пройшов новий Закон «Про вищу осві-
ту». Документ не могли ухвалити впродовж 
останніх трьох років. Нардепи зламали купу 
списів довкола трьох проектів – від регіона-
лів, тодішньої опозиції та групи науковців, 

яку очолював ректор КПІ Михайло Згуров-
ський. Нарешті спинились на реформатор-
ських ідеях останнього. Чи означає це, що 
і подальші кроки щодо змін в українській 
освіті, й не тільки у вищій, не забарять-
ся, з’ясовували «Профспілкові вісті». .08

ФПУ ПІДДАЛА РІЗКІЙ КРИТИЦІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ОЧІЛЬНИКА КМДА ПРО ДОЛЮ ВІДОМОГО БУДИНКУ НА МАЙДАНІ

Будинок спілок буде  профспілковим!

АНОН
С

ПОСЛ
УГИ

ЗАМОВЛЯ
ЙТЕ

НЕ ЗВОЛ
ІКАЙТ

Е
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СПЕЦТЕРИТОРІЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ЗЕМЛІ 
РЕКРЕАЦІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРАВА СТОРІН ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ

? У яких операціях викорис-
товуються аграрні розпис-
ки? Які права та обов’язки 
мають сторони, користую-

чись земельною ділянкою с/г 
призначення? Хто несе відпові-
дальність за невиконання своїх 
обов’язків?

?Що таке аграрна 
розписка? Яким 
нормативно-
правовим доку-

ментом регулюється 
порядок її оформлен-
ня, видачі та виконан-
ня? Хто видає розписку 
та виконує зобов’язан-
ня за договором?

ФІНАНСОВИЙ ДОКУМЕНТ

АГРАРНА РОЗПИСКА. 
ОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧА, ОБІГ, 
ВИКОНАННЯ

Аграрна розписка – це товаророзпо-
рядчий документ, що фіксує безумов-
не зобов’язання боржника, яке за-
безпечується заставою, здійснити 

поставку сільськогосподарської про-
дукції або сплатити грошові кошти на 

визначених у ньому умовах.

?Які земельні ділянки належать до 
категорії земель рекреаційного 
призначення?

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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Кирило ЛАТИШЕВ, «ПВ»
Фото автора

Ц

День народження 
                  країни



.14 профспілкові віст  № 35/2014
www.psv.org.ua

Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

«С

культура

ПОСТАТІ | ЛИЦАР І ГУМАНІСТБІЛЬШ НІЖ ЗАХОПЛЕННЯ

«Тореадори з Васюківки» у незалежній Ук-
раїні випередили за кількістю продажу всі 
частини «Гаррі Поттера» британської пись-
менниці Джоан Роулінг» (gazeta.ua/ru)

Як повідомляє i-pro.kiev.ua, вий-
шов тематичний випуск тижневи-
ка Міністерства культури України 
«Культура і життя», тема випуску 
– «Культура і війна». Отже, номер 
спеціально доповнено матеріала-
ми для українських військових. Як 

розповіла теперішній головний 
редактор газети Наталя Зінченко, 
ідея такого випуску вже давно по-
рушувалася в творчому колективі 
редакції. Але коли журналісти 
«КіЖ» побачили колишнього ре-
дактора своєї газети, нині комба-

та батальйону «Київ-1», Віталія 
Саратенка у Слов’янську, виріши-
ли, що вже час долучитись і їм. 
Тож до звичних колонок додали 
матеріали із зони АТО, а це спога-
ди очевидців, спостереження 
журналістів, котрі там побували, 
думки наших героїв-вояків. 
Оновлений тижневик вперше 
вийшов друком на 24 шпальтах, а 

10 тис. примірників додаткового 
тиражу благодійно видрукував 
Видавничий холдинг «МЕГА-
ПРЕС», повідомляє джерело. Цей, 
а також і наступні номери періо-
дичного видання оперативно 
надсилатимуться бійцям Націо-
нальної гвардії та батальйонам 
особливого призначення у зону 
АТО.

КНИГИ 
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ 
НА СКУЛЬПТУРИ

Ще 2003 року («День») 
він зауважував: 
«Мене  найбільше 
хвилює, що наш 

складний час... одібрав, 
вкрав у наших дітей мрії. Те-
пер майже ніхто з дітей не 
мріє стати капітаном далеко-
го плавання, льотчиком, на-
віть космонавтом... Усі мрі-
ють про гроші – стати бага-
тим, «крутим», як тепер ка-
жуть. З одного боку, це наче 
й непогано... Але дуже це не 
по-дитячому, дуже прагма-
тично. І ще хвилює мене став-
лення до української дитячої 
літератури, до видання укра-

їнських дитячих книжок. Не-
вже не розуміють наші владні 
структури, що незалежність 
України, як не дивно, зале-
жить від української дитячої 
літератури? Якщо діти не чи-
татимуть книжок українською 
мовою, вони не знатимуть 
рідної мови, не стануть укра-
їнцями, і їм та незалежність 
буде до ґудзика. На уроках у 
школі добре вивчити мову 
неможливо. Одна справа ви-
вчити те, що задано, а зовсім 
інша – читати iз захопленням 
книжку, яка подобається. Я 
про це не раз говорив і пи-
сав... Ніде правди діти – наша 

класична література майже 
вся сумна й трагічна, бо сум-
на доля України. Але травму-
вати психіку малих дітей та-
кими трагічними переживан-
нями не можна ж. Дітям 
обов’язково потрібні пози-
тивні емоції. Тільки оптимісти 
зможуть будувати вільну не-
залежну державу. Дітям 
обов’язково потрібен гумор, 
веселі твори». А порівняно 
недавно, під час інтернет-
конференції з читачами 
(glavred.info/kultura) пись-
менник сказав: «Я вважаю, 
що у дитячій українській літе-
ратурі в сучасній Україні, в 

часи соціальних та економіч-
них землетрусів, коли збива-
ються моральні орієнтири, 
найважливіше завдання – 
зберегти основні гуманістичні 
засади. Дитячий письменник 
повинен берегти психіку ді-
тей від негативу... Звичайно, 
література для дітей повинна 
показувати справжнє життя, 
але вкрай важливо, щоб у 
книжках створювалася атмос-
фера доброзичливості, віри в 
перемогу добра над злом».
До цього практично нічого до-
дати, хіба те, що така атмос-
фера й така віра не меншою 
мірою потрібні й дорослим.

ЛИШЕ ОПТИМІСТИ ЗБУДУЮТЬ ВІЛЬНУ ДЕРЖАВУ

ЖИТТЯ  ЗМІНИЛА ВІЙНА

Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

Можна сказати, що лондонська художниця 
Сью Блеквелл дає старим книжкам нове 
життя, створюючи з пожовтілих сторінок 
казкові 3D-мініатюри. Її «ідеологічний» і 

«проектний» центри – душа та інтелект; її інструмен-
ти – власні золоті руки, тонке лезо й клей. А надиха-
ють Сью Блеквелл казки, міфи та легенди. Й на від-
критих книжках, з їхніх же сторінок, постають чарів-
ливі мініатюрні інсталяції-скульптури. 
Звісно, до цього факту й процесу можна поставитися 
по-різному, приміром зробити гримаску й сказати, 
що так поводитися з книгами не є добре. А можна, 
навпаки, пригадати, як часто ми самі в різний спосіб і 
охоче позбуваємося старих непотрібних уже книжок 
– і відчути щирий захват від тонкої роботи й великої 
майстерності талановитої англійки.
На своєму сайті художниця розповідає, що в дитин-
стві багато часу проводила у лісі, де створила влас-
ний вигаданий світ, де дерева мали імена й захища-
ли дівчинку. Згодом Сью Блеквелл закінчила коледж, 
діставши професію текстильника, далі в тій же галузі 
одержала ступінь магістра у Королівському коледжі 
мистецтв у Лондоні. А з 2003 року захопилася техні-
кою роботи з папером. Це сталося, пише на своєму 
сайті майстриня, після поїздки до Таїланду 
(udivitelno.com).  «Тоді я багато думала про життя, 
смерть і межу між ними... Мою першу книгу-
скульптуру «Тихий американець» було створено в 
пам’ять про батька». Сью Блеквелл пояснює, чому 
для роботи обрала саме папір: він пов’язаний з духо-
вними ритуалами, котрі їй стали відомі під час пере-
бування в Південно-Східній Азії. «З часу своєї появи 
папір використовувався або як засіб комунікації між 
людьми, або як засіб спілкування із світом духів. Я 
використовую цей крихкий матеріал-посередник, 
аби, зруйнувавши його форму, надати йому нового 
життя. Це привід замислитися про хисткість світу, в 
якому живемо, про ефемерність нашого життя, пла-
нів та амбіцій» (там же). Ось така філософія.
Художниця-скульптор пакує свої інсталяції у 
дерев’яні ящики або накриває їх скляними купола-
ми. Коли робота в ящику, враження таке, що це кар-
тина або, можливо, якийсь особливий ляльковий те-
атр. А скляний купол створює ефект прозорої кулі, 
яка впіймала й зупинила час. Або ефект стоп-кадру. 
Й це відбувається тому, що паперові скульптури Сью 
Блеквелл змістовно дуже динамічні. 
Вже пройшло багато виставок її робіт, котрі завжди 
приваблюють численних відвідувачів. І до речі, кож-
на скульптура, повідомляла ще 2011 року terra-z.ru, 
коштує 8 тис. доларів.

СОНЕЧКО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
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ХАРЛАН І БОЙКО ОДРУЖИЛИСЬ 
23 серпня одна з найтитулованіших українських спортсменок, 
олімпійська та неодноразова чемпіонка світу й Європи шаб-
лістка Ольга Харлан вийшла заміж за колегу по національній 
олімпійській збірній, переможця цьогорічного турніру най-
сильніших фехтувальників України шабліста Дмитра Бойка. 
Весілля відбулося у рідному для нареченої Миколаєві. Серед 
гостей свята були помічені, зокрема, призер Олімпійських 
ігор–2004 Владислав Третьяк, а також Ольга Жовнір, Галина 
Пундик та Олена Хомрова, з якими Харлан 2008 року виборо-
ла командне «золото» на Олімпіаді в Пекіні. До привітань но-
воспеченій родині долучилася вся спортивна громадськість 
країни.

УКРАЇНА ВИРУШИЛА  
НА ЧС 

ВІДБУЛОСЯ 
ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 КУ

БАСКЕТБОЛ

ФУТБОЛ

До числа 12 гравців, котрі 
у вівторок вирушили на 
перший в історії україн-
ської збірної чемпіонат сві-
ту, потрапили: захисники 
– Сергій Гладир, Юд жин 
Джетер, Дмитро Забірчен-
ко, Олександр Липовий, 
Святослав Михайлюк, 
Олександр Мішула; фор-
варди – Максим Корнієн-
ко, Максим Пустозвонов; 
центрові – Ігор Зайцев, 
В’ячеслав Кравцов, Кири-
ло Натяжко, Артем Пусто-
вий. Порівняно з минуло-
річним складом команди, 
яка на Євробаскеті посіла 

шосте місце, відбулася 
лише одна зміна – замість 
Дмитра Глібова в заявку 
потрапив Свято слав Ми-
хайлюк. 17-річний захис-
ник «Черкаських мавп», 
до речі, може стати най-
молодшим гравцем ЧС.
Нагадаємо, що на чемпі-
онаті світу в груповому 
турнірі Україна виступа-
тиме у Більбао в групі С і 
зіграє з Домініканською 
Республікою (30 серпня), 
Фінляндією (31 серпня), 
Туреччиною (2 вересня), 
Новою Зеландією (3 ве-
ресня) і США (4 вересня). 

За результатами матчів 
1/16 фіналу Кубка Украї-
ни, що відбулись минуло-
го уїк-енду, до числа кра-
щих увійшли 13 команд 
Прем’єр-ліги та 3 пред-
ставники Першої ліги. У 
нинішньому розіграші 
учасники розподіляються 
на «сіяних» та «несіяних» 
за поточним рейтингом, 
тож в іграх 1/8 фіналу пе-
реможець визначати-
меться за сумою двох по-
єдинків, перший з яких 
відбудеться на полі «несі-
яної» команди. 
За підсумками жеребку-
вання було сформовано 
наступні пари:

«Олімпік» (Донецьк) – 
«Металург» (Запоріжжя); 
«Сталь» (Дніпродзер-
жинськ) – «Чорномо-
рець» (Одеса); «Полтава» 
– «Шахтар» (Донецьк); 
«Говерла» (Ужгород) – 
«Металіст» (Харків); «Во-
линь» (Луцьк) – «Дніпро» 
(Дніпропет ровськ); 
«Олександрія» – «Зоря» 
(Луганськ); «Іллічівець» 
(Маріуполь) – «Ворскла» 
(Полтава); «Карпати» 
(Львів) – «Динамо» (Київ).
Попередньо визначено, 
що перші матчі мають 
відбутися 27 вересня, а 
поєдинки у відповідь – 
29 жовтня.

30 серпня Україна проведе свій пер-
ший поєдинок на світових баскетболь-
них першостях. Напередодні виїзду до 
Іспанії, яка приймає ЧС, головний тре-
нер нашої збірної Майк Фрателло ви-
значився із складом команди.

У Будинку футболу у вівторок відбу-
лося жеребкування чергової стадії 
розіграшу другого за значенням наці-
онального трофею. 

ФУТБОЛ | ЗАМІСТЬ ПАРАГВАЮ ГРАЄМО З МОЛДОВОЮ

Володимир ПОЛЄТАЄВ 
спеціально для «ПВ» 

У

ЗБІРНА ГОТУЄТЬСЯ ДО ЄВРОВІДБОРУ

БОКС | БІЙ З ПУЛЄВИМ ВІДМІНЕНО

Володимир ПОЛЄТАЄВ 
спеціально для «ПВ» 

У своєму записі украї-
нець повідомляє, що 
травмувався у понеді-
лок під час тренуван-

ня. «Я працював, коли від-
чув біль у лівому біцепсі. Ви-
являється, пошкоджено 
м’яз, що робить бій у верес-
ні неможливим. Це сумна 
новина, оскільки до цього 

моменту я був у відмінній 
формі. Але для мене це про-
сто затримка, а не невдача. 
Я відновлюся і розпочну ро-
боту в тренувальному табо-
рі знову», – поінформував 
Володимир Кличко вболі-
вальників.
Він також пообіцяв, що три-
матиме всіх у курсі щодо но-
вої дати поєдинку проти Ку-
брата Пулєва. Нагадаємо, що 
33-річний болгарин торік 
упевнено переміг за очками 

досвідченого американсько-
го екс-чемпіона світу Тоні 
Томпсона і завдяки цьому 
став офіційним обов’язко вим 
суперником Володимира 
Кличка в суперважкій вазі. 
Претендент і нинішній № 1 у 
рейтингу IBF досі не має по-
разок на професійному ринзі, 
натомість здобув 20 перемог, 
з яких 11 – нокаутом. І наш 
чемпіон світу за версіями IBF, 
WBA, WBO, IBO мав захищати 
свої пояси в протистоянні з 

болгарином на арені О2 
World у німецькому Гамбурзі, 
причому квитки на поєдинок 
уже розпродано.  
Головний виконавчий дирек-
тор Klitschko Management 
Group Бернд Бенте припускає, 
що у випадку швидкого оду-
жання й відновлення Володи-
мира двобій з Пулєвим може 
відбутися 15 листопада. Вод-
ночас  експерти боксу не ви-
ключають, що цей поєдинок 
може взагалі не відбутися.

У вівторок на сторінці братів Кличків у соціальній мережі Face-
book Володимир повідомив, що отримав на тренуванні травму, 
відтак запланований на 6 вересня бій проти офіційного претен-
дента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва не відбудеться.

Оголошено список із 28 гравців, ви-
кликаних для підготовки та учас-
ті в найближчих матчах національної 
збірної, адже на 3 вересня було за-
плановано товариське протистоян-
ня з Парагваєм, замість якого наші зі-
грають з Молдовою. А вже 8 вересня 
українці розпочинають відбірковий 
цикл до континентальної першості 
2016 року двобоєм із Словаччиною. 

ВОЛОДИМИР КЛИЧКО ТРАВМУВАВСЯ

Олександр Гладкий востаннє захищав кольори національної збірної  
 у матчі проти збірної Швеції 1 червня 2008 року

коротко
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 ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Видавець – пiдприємство  
«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.

 СКАНВОРД

Відповіді на сканворд, надрукований у № 34
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».

Розгадавши сканворд і вписавши букви в клі-
тинки, виріжте його по червоній рамці та на-
дішліть нам на адресу: «Профспілкові вісті», 
бульвар Дружби народів, 5, м. Київ, 01042  
або profvisti@ukr.net. 
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і пер-
шим надіслав відповідь, чекає винагорода – 
піврічна передплата на газету «Профспілкові 
вісті».
На жаль, цього разу переможців конкурсу не 
виявилося. 
До уваги переможців конкурсу! Щоб отримати 
піврічну передплату на газету «Профспілкові 
вісті», необхідно подати до редакції копію 
ідентифікаційного коду, а також вказати 
 домашню адресу й поштовий індекс.

RICHARDSON FARM  у штаті Іллінойс – це не лабіринт. Це 
місце, де лабіринти регулярно з’являються і зникають. Вони щоразу 
різні, проте однаково дивовижні. Щороку майстри створюють новий 
лабіринт, аби всі охочі могли зануритися у зелену головоломку. Цей 
лабіринт у стилі ацтеків – найменший з усіх, які були створені у 
Richardson Farm.

ОВЕН
Тиждень при-
несе удачу 

фахівцям творчих 
професій. Вам вар-
то довіритися пере-
бігу подій, тоді все 
вирішиться на вашу 
користь. 

ТЕЛЕЦЬ
Вдалими 
будуть 

будь-які нові почи-
нання. Ваш робочий 
процес варто 
 вдосконалити за 
 допомогою нових 
методик. 

БЛИЗНЮКИ
Виникнуть 
розбіжності з 

колегами. Прислу-
хайтеся до порад 
колег, щоб прийня-
ти правильне рі-
шення. 

РАК
Ви нала-
штовані ми-

ролюбно, тож ваша 
проблема вирішить-
ся безконфліктно. 
Через нерішучість 
ситуація розвивати-
меться зовсім не 
так, як могла б.

ЛЕВ
Сконцен-
труйтеся на 

вирішенні фінансо-
вих завдань. Ваш 
керівник дасть 
 незвичайне дору-
чення. 

ДІВА
Ентузіазм, 
енергія і 

вміння не боятися 
жодних перешкод 
зроблять ваші мож-
ливості практично 
невичерпними. 
 

ТЕРЕЗИ
Цей тиж-

день варто присвя-
тити опануванню 
нових професійних 
знань. 
Вам потрібно зна-
йти спосіб збіль-
шення своєї продук-
тивності. 

СКОРПІОН
Не відступай-
те від наміче-

ного плану. Ділові 
партнери можуть 
висунути додаткові 
вимоги. 

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиж-
день при-

несе додаткові 
складності та емо-
ційні переживання. 
Вам потрібно на-
вчитися стриманос-
ті, тоді можна споді-
ватися на гарний 
результат. 

КОЗЕРІГ
На вас че-
кає важли-

ва зустріч із новими 
партнерами. Нама-
гайтеся змінити 
звичну стратегію ве-
дення ділових пере-
говорів. 

ВОДОЛІЙ
Варто зайня-
тися аналі-

тичною роботою і 
збором даних. 
Ваші колеги мо-
жуть відмовитися 
від виконання сво-
їх зобо в’язань. Не 
втручайтеся в ін-
триги.

РИБИ
Доведеться 
докласти 

багато зусиль, аби 
отримати потрібний 
результат. Ваш ке-
рівник може відмо-
вити у підтримці но-
вих ідей. 

1–7 вересня

ГОРОСКОП

Американський учений Майкл Рассел з’ясував, що споживан-
ня червоного м’яса позитивно позначається на зовнішності жі-
нок. Риба або м’ясо птиці не в змозі замінити білок, який по-
трапляє в жіночий організм із телятиною чи свининою.
Червоне м’ясо містить залізо, яке є будівельним матеріалом 
еритроцитів – червоних кров’яних клітин. Дефіцит заліза 
може призвести до порушення сну і депресії. Це негативно 
позначається на всьому організмі і впливає на зовнішність.

Тим часом інші вчені з’ясували, що депривація сну 
(коли ви несподівано прокидаєтеся серед ночі й не 

можете заснути) негативно впливає на праце-
здатність і зовнішній вигляд людини. Усе це че-
рез брак заліза, що призводить до порушен-
ня обміну речовин, викликає анемію, 
недокрів’я. 
Через нестачу заліза нігті стають ламкими, 
волосся січеться, а шкіра лущиться. Під очи-
ма з’являються темні круги. До того ж брак 
заліза в організмі негативно позначається на 
репродуктивній функції.
Відтак, білок і залізо, що міститься у черво-
ному м’ясі, надзвичайно важливі для жінок, 

якщо вони прагнуть довгий час залиша-
тися привабливими.

М’ЯТА ЗАПОБІГАЄ НЕРВОВИМ ЗРИВАМ
Багато хто вирощує цю запашну рослину на власному городі, хтось ку-
пує її в аптеці. Характерною ознакою всіх видів м’яти є аромат, який 
поширює рослина, у перцевої м’яти він найсильніший. 
У стародавні часи вважалося, що м’ята стимулює розумову роботу, зміц-
нює пам’ять. М’ятною водою навіть обприскували аудиторії, філософи і 
жерці прикрашали голову вінками з квітучих рослин. Легкий, освіжаючий 
аромат однаково подобався і єгипетським фараонам, і стародавнім 
жителям Назарета. М’яту подрібнювали і додавали до меду, 
щоб приємно освіжити дихання після тривалої трапези.
Чим корисна м’ята?
– Рослина має широкий спектр фармакологічної активності 
– чинить протимікробну, спазмалітичну, судинорозширю-

вальну, жовчогінну, сечогінну, болезаспокійливу, проносну, потогінну, 
кровоспинну дію. 
– Препарати з листя м’яти перцевої підсилюють секрецію травних за-
лоз, підсилюють апетит, підвищують жовчовиділення, мають спазма-
літичну дію, знижують тонус гладкої мускулатури кишечника, жовчо- і 
сечовивідних шляхів.
– У вигляді настою застосовують листя і суцвіття м’яти при неврозах, 
стенокардії, безсонні, кашлі, захворюваннях верхніх дихальних 
шляхів і спазмах шлунково-кишкового тракту.
– Настоянки застосовуються зовнішньо для розтирань при мігрені, 

головних болях, запаленнях шкіри, використовується м’ята і 
для інгаляцій при запаленні слизистої оболонки носоглотки. 

ВРАЖАЮЧІ ЛАБІРИНТИ

ЖІНКАМ БЕЗ М’ЯСА  НІЯК

ПЕЧІНКОВИЙ ПАШТЕТ
Інгредієнти:
500 г печінки; 150 г вершкового масла; 1 морквина; 
1 корінь петрушки; 1 цибулина; сіль, перець; 1 лавровий лист; 
духмяний перець; мускатний горіх
Приготування
Моркву, петрушку, цибулю почистити та подрібнити. Печінку по-
мити, очистити від плівок, порізати. Все обсмажити, а тоді туши-
ти до готовності, додавши лавровий лист та кілька горошин дух-
мяного перцю. Час від часу підливати трохи води.
Поки печінка 
теп ла, пропусти-
ти її через 
м’ясо рубку (лав-
ровий лист тре-
ба вийняти). В 
жодному разі не 
пересмажте пе-
чінку, бо інакше 
паштет не буде 
ніжним і соко-
витим.
Після того перетерту печінку збити з маслом, краще у блендері, 
але можна й вручну. Додати за смаком сіль, перець, мускатний 
горіх.
Готовий паштет викласти у форму і поставити в холодильник. 
Смачного!

Фо
то

 з 
Ін
те
рн

ет
у

СМАЧНОГО!


