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

Людмила Денісова: «Соціальний діалог необ-
хідний для прогресу нашої країни»                  .02 

ФОРУМ | Невідкладно роз-
почати діалог Уряду із соці-
альними партнерами закли-
кали учасники Всеукраїнсь-
кого форуму профспілок «За 
гідну працю і добробут 
 людини».

ДИСКУСІЯ | Асоціація з ЄС 
має враховувати права та ін-
тереси українських праців-
ників.

ЗАХОДИ | Податкова ре-
форма для громадян – батіг 
без пряника?» – під такою 
назвою відбувся круглий 
стіл у редакції «ПВ». 
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УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ШАНС 
ОНОВИТИ ПАРЛАМЕНТ

ТЕМА НОМЕРА | ПОЛІТИЧНІ СИЛИ ШУКАЮТЬ СВІЖУ КРОВ

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

Громадські активісти, журналісти, команди-
ри батальйонів і представники шоу-бізнесу 
балотуються до Верховної Ради. Майже всі 
політичні сили, які вважаються фаворита-
ми парламентської кампанії, внесли до сво-
їх списків людей, які доти ніколи не займа-

лися політикою. Відтак парламент восьмого 
скликання буде яким завгодно, але точно 
– не нудним. Тож «Профспілкові вісті» про-
аналізували списки політичних партій, які 
балотуються до Верховної Ради, а також 
основ ні тренди нинішніх виборів. .08

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

Підтримай профспілки,  
які  захищають тебе

ВИДАННЯ ПРОФІНФОРМУ   КОЖНОМУ ПРОФКОМУ!
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВИДАНЬ 
НА 2015 РІК!
Вартість передплати на 2015 рік не збільшилась і становить:
газета «Профспілкові вісті» – 156,00 грн 
(передплатний індекс – 22152); 
журнал «Бібліотечка голови профспілкового 
комітету» – 68,04 грн 
(передплатний індекс – 22909).

Передплатити видання можна в будь- 
якому поштовому відділенні України за  
«Каталогом видань України» або  
скориставшись послугою «Передплата 
ON-LINE» на корпоративному сайті 
ДП «Преса» www.presa.ua.
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ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ І ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ
«Невідкладно розпочати діалог Уряду із соціаль-
ними партнерами для визначення практичних 
завдань, строків, індикаторів та механізмів реа-
лізації основної мети реформ – досягнення євро-
пейських стандартів життя, передусім у сферах 
зайнятості, оплати, безпеки праці, оподаткуван-
ня, соціального розвитку, ефективного виробни-
чого та трудового потенціалу країни, для успіш-
ної конкуренції на світових ринках», – закликали 
учасники Всеукраїнського форуму профспілок 
«За гідну працю і добробут людини», що відбувся 
7 жовтня у Київському міському Будинку вчителя 
з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Ольга ГОРАЙ,
член 
профспілкового 
комітету 
Інституту 
медсестринства, 
голова Молодіжної 
ради Федерації 
профспілок 
Житомирської 
області:

«Ми готові затягну-
ти ті паски, про які 
зараз говоримо, але 
що далі? Працюючи 
з молоддю, хочу 
сказати, що такого 
патріотичного під-
несення, такого ро-
зуміння своєї дер-
жавності, любові до 
Батьківщини, від-
верто кажучи, я ще 
не бачила і не відчу-
вала. Вони готові 
перетерпіти, готові 
допомагати. Вони 
готові, вони чека-
ють, але дуже хо-
четься звернутися 
до всіх: не зрадьте 
цю молодь!».

Ольга КУРІНЬКО,
голова Полтавської 
обласної організації 
профспілки 
працівників хімічних 
та нафтохімічних 
галузей 
промисловості:

«Чи багато в залі 
представників пар-
тій, що йдуть на ви-
бори, навіть не ке-
рівників? Нікому не 
потрібні потенційні 
голоси майже 8,5 
млн виборців? Чи 
наше зібрання таке 
утаємничене? Невже 
профспілки не ма-
ють спільних інтере-
сів з кандидатами в 
депутати Верховної 
Ради? Це вказує на 
те, що для лобіюван-
ня своїх пропозицій, 
бачення суспільного 
життя нам потрібнен 
свій голос у Верхо-
вній Раді, той, хто не 
перетвориться на 
«тушку», розуміє 
наші проблеми, 
один з нас – проф-
спілчанин».

Олександр ЯЦУНЬ,
голова Київської 
міської організації 
Профспілки 
працівників освіти і 
науки України:

«Сьогодні весь циві-
лізований світ від-
значає досягнення в 
боротьбі за соціаль-
ні права й інтереси 
людей праці. А в 
нас, на жаль, не від-
бувається конструк-
тивного соціального 
діалогу з владою, 
бо очільники дер-
жави сьогодні  не 
дослухаються до на-
шого болю і наших 
вимог. Освіта – це 
не просто галузь, це 
система цінностей, 
що формує держав-
ність. Але нині впро-
довж календарного 
року Мінфін ство-
рює несамовиті по-
станови, що  цілко-
вито знищують осві-
ту... Ми виступаємо 
за ті соціальні стан-
дарти, які є в 
 Європі».

Ростислав ДЗУНДЗА,
координатор 
робочої групи 
«Соціальний 
діалог» Форуму 
громадян ського 
суспільства 
східного 
партнерства:

«Нині всі говорять 
про реформи, про їх 
необхідність. Але 
для того, щоб ці ре-
форми були дієви-
ми, нам необхідний 
чіткий курс. Маємо 
знати, в який бік іти, 
адже лише тоді 
можна бути корек-
тно визначити, як 
саме. Якщо зараз це 
не усвідомити, то 
ми ризикуємо по-
вторити долю ре-
форм, які численні 
українські уряди 
проводили в 90-ті, 
коли зміни були 
симптоматичними, 
але недалекогляд-
ними... ».

Людмила ДЕНІСОВА, 
міністр соціальної 
політики:

«Сьогодні вся країна 
має докласти макси-
мум зусиль для того, 
щоб припинити вій ну, 
стабілізувати ситуацію 
в державі, зберегти 
робочі місця, соціаль-
ні виплати всім вер-
ствам населення, кож-
ному громадянину, в 
якому б куточку краї-
ни він не перебував... 
Задля забезпечення 
стабілізації, віднов-
лення та соціаль но-
економіч ного розви-
тку східних регіонів 
України Мінсоцполіти-
ки розробило проект 
Програми створення 
робочих місць та ста-
білізації зайнятості у 
Донецькій та Луган-
ській областях на пері-
од до 2017 ро ку... Со-
ціальний діалог необ-
хідний для прогресу 
нашої країни. Тому 
Уряд зацікавлений в 
його розвитку».

1 МЛРД 
424 МЛН 

ГРН
СТАНОВИТЬ ЗА
БОРГОВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ СТАНОМ 
НА 1 ВЕРЕСНЯ
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Олена ОВЕРЧУК
«ПВ»
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ВЕБІНАР

ДИСКУСІЯ

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ ІН ФОР
МА  ЦІЙНО АНАЛІТИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ФПУ

7 жовтня у ФПУ відбувся вебінар на тему 
«Гідна праця: стан та перспективи», при-
свячений відзначенню профспілками 
Всесвітнього дня дій за гідну працю.

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ДЕ
ПАРТАМЕНТ ВИРОБ
НИЧОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
КОЛЕКТИВ НО ДОГО

ВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, 
на вебінарі виступили лекто-
ри – головний спеціаліст від-
ділу оплати праці департа-
менту виробничої політики 
та колектив но-договірного 
регулювання апарату ФПУ 
Ірина Живолуп та експерт 
відділу економічних реформ 
департаменту виробничої 
політики та колективно-
договірного регулювання 
апарату ФПУ Ігор Терещенко.
На початку семінару присут-
нім розповіли про історію 
запровадження Всесвітньо-
го дня дій за гідну працю та 
основні складові Концепції 
гідної праці.
Так, відповідно до визна-
чення МОП гідна праця – це 
продуктивна праця чолові-
ків і жінок в умовах свобо-
ди, рівності, безпеки та по-
ваги до людської гідності. 
Вона забезпечує справедли-
вий заробіток, безпеку на 
робочому місці та соціаль-
ний захист працівників і 
членів їхніх сімей, сприяє 
професійному зростанню 
працюючих та їхній соціаль-
ній інтеграції, дає людям 
свободу висловлювати свої 
погляди, об’єднува тися для 
того, щоб впливати на рі-
шення, які стосуються їхньо-
го життя, гарантує рівне 
ставлення та рівні можли-
вості для всіх і кожного.
Слухачі прослухали інфор-

мацію про фактичний стан 
праці в Україні порівняно з 
країнами Євросоюзу, зокре-
ма у сферах зайнятості, 
оплати праці, безпечних 
умов праці, легалізації тру-
дових відносин, соціального 
захисту та соціального діа-
логу. Присутні дізналися про 
вимоги, які висувають проф-
спілки до керівництва дер-
жави з розглянутих питань, а 
також про профспілкові іні-
ціативи, заплановані публіч-
ні акції та активні дії з відсто-
ювання прав та свобод укра-
їнських працівників.
На переконання профспі-
лок, гідна праця сприяє, з 
одного боку, самовдоскона-
ленню і розвитку творчих 
здібностей людини, а з ін-
шого – підвищенню рівня 
життя широких верств насе-
лення і країни в цілому.
Саме гідна праця та ство-
рення умов для повного за-
провадження в Україні її 
принципів мають бути в 
центрі уваги політики та дій 
влади. Це сприятиме від-
новленню економічного 
зростання і реформуванню 
економіки, в якій на першо-
му плані постануть люди, а 
створення робочих місць 
стане основною умовою ви-
ходу з кризи.
Нагадуємо, що ФПУ щовів-
торка на сайті fpu.onwebinar.
ru проводить презентації з 
найбільш актуальних про-
блем сьогодення.
Запрошуємо до активної 
участі у цих заходах!

ГІДНА ПРАЦЯ: СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ

 З усіх обіцяних Президентом показників влас-
не більшості громадян стосується лише один – 
суттєве зростання тривалості життя. Це вкрай 
важливий показник, але чому лише один? 

Чому щодо бізнес-параметрів десятки індика-
торів? А де індикатори якості праці, врешті- 
решт якості життя? Давайте додамо рейтинг 

людського розвитку, який щорічно визначаєть-
ся ООН, індикатори скорочення масштабів і 

глибини бідності в Україні, особливо серед пра-
цюючих, рівень і головне кількість легально 
працюючих в Україні, темпи наближення до 
прийнятних європейських практик та ін.

АСОЦІАЦІЯ З ЄС  
МАЄ ВРАХОВУВАТИ ПРАВА 
ТА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКИХ 
ПРАЦІВНИКІВ
Соціальні аспекти євроінтеграції, наслідки підписання Угоди про асоці-
ацію з ЄС для економіки та громадян України, чому Уряд ігнорує трудо-
ві права при формуванні дорожньої карти імплементації цієї Угоди – ці та 
інші актуальні питання обговорено під час конструктивної та жвавої фа-
хової дискусії, яку нещодавно провела ФПУ за участі спеціалістів Націо-
нального інституту стратегічних досліджень.

Відповідно до визначення МОП гідна праця 
– це продуктивна праця чоловіків і жінок в 
умовах свободи, рівності, безпеки та поваги 
до людської гідності. Вона забезпечує спра-
ведливий заробіток, безпеку на робочому 
місці та соціальний захист працівників і 
членів їхніх сімей, сприяє професійному 
зростанню працюючих та їхній соціальній 
інтеграції, дає людям свободу висловлюва-
ти свої погляди, об’єднуватися для того, 

щоб впливати на рішення, які стосуються їх-
нього життя, гарантує рівне ставлення та 
рівні можливості для всіх і кожного.
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Сергій 
КОНДРЮК, 
заступник 
Голови ФПУ: 

Людмила 
ОСТАПЕНКО, 
керівник 
Департаменту 
бюджетної 
політики та 
соціального 
захисту: 

«Податкова реформа для гро
Круглий стіл під такою назвою відбувся у ре-
дакції «ПВ». У дискусії взяли участь заступ-
ник Голови Федерації профспілок України Сер-
гій Кондрюк, керівник департаменту апарату 
ФПУ Людмила Остапенко, заступник директо-
ра Департаменту доходів і зборів з фізичних 
осіб – начальник Управління адміністрування 
доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіс-
кальної служби України Сергій Наумов, заступ-
ник начальника Науково-дослідного центру 
з проблем оподаткування при Національно-
му університеті ДПС України, д. е. н. профе-
сор Костянтин Швабій, провідні фахівці апа-
рату ФПУ. Під час заходу присутні обмінялися 
думками щодо того, чому профспілки вважа-
ють, що податкова реформа для громадян – 
батіг без пряника, що очікує громадян у сфе-
рі податків наступного року, чи заплановано 
Урядом у перспективі підвищення розміру ЄСВ 
для працівників і якою має бути справедлива 
податкова політика щодо пересічних громадян 
– платників податків. Обговорюючи Концеп-
цію реформування податкової системи в Укра-
їні, учасники круглого столу висловили низку 
за уважень щодо відсутності соціально орієнто-
ваних норм, значного збільшення податкового 
навантаження на працівників, а також запро-
понували виробити спільні позиції, що сприя-
тимуть удосконаленню податкової системи.

Майже 
170 ТИС. 
ОСІБ

У 2013 РОЦІ 
ЗВЕРНУЛИСЯ ДО 
ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ ЗА 

 ПОДАТКОВОЮ 
ЗНИЖКОЮ
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мадян – батіг без пряника?»

Сергій НАУМОВ, 
заступник 
директора 
Департаменту 
доходів і зборів 
з фізичних осіб 
– начальник 
Управління 

адміністрування доходів і зборів 
з фізичних осіб Державної 
фіскальної служби України: 

Костянтин 
ШВАБІЙ, 
заступник 
начальника 
Науково-до-
слідного центру 
з проблем 
оподаткування 

при Національному університеті 
Державної податкової служби 
України, д. е. н., професор: 

Олена ОВЕРЧУК,
Тетяна РУБАН

«ПВ»

Щодо Концепції реформування подат-
кової системи профспілки зробили 
свої розрахунки. Із шести запропоно-
ваних Урядом моделей реформуван-
ня податків на доходи фізичних осіб 
чотири визнано вкрай фіскальними.

Фото Кирила ЛАТИШЕВА
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НА НОВАТОРІ  
ДОПОМАГАЮТЬ 
МОЛОДІ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТАПЕЛЯЦІЯ

НАВЧАННЯ

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУ
КИ УКРАЇНИ, 

«Сьогодні на на-
шому підпри-
ємстві «Нова-
тор», як і у всій 

державі, перехідний пері-
од, коли необхідно зібрати 
волю в кулак і працювати 
над досягненням поставле-
них завдань, працювати на 
перспективу. Зараз нале-
жить піднімати виробни-
цтво, розвивати його. На 
сьогодні адміністрація під-
приємства і профспілковий 
комітет докладають усіх зу-
силь для того, щоб забез-
печити зростання обсягів 
виробництва та реалізації. 
Всі чітко розуміють, що 
саме це зможе забезпечи-
ти стабільність і навіть 
зростання добробуту в 
кожній родині новаторця. 
Незважаючи на кризову си-
туацію у країні, ми не опус-
тили руки, а працюємо, на-
магаємося утриматися на 
старих ринках, освоїти нові. 
Ми чітко усвідомлюємо: 
підприємства, які виживуть 
у цих кризових умовах, че-
рез кілька років будуть на 
зльоті зростання.
Основним напрямом нашої 
роботи залишається авіа-
ційна техніка. Тим не менш, 
за рахунок випуску товарів 
народного споживання ми 
намагаємося збільшити об-
сяги реалізації. У поточно-
му році заплановано ви-
пуск товарів народного 
споживання нової продук-
ції на третину більше, ніж 
минулого року. Ми освоює-
мо чимало продукції, яка є 
абсолютно новою для на-
шого ринку.
Попри всі складнощі, які пе-
реживає держава, «Нова-
тор» завжди був і залиша-
ється соціально орієнтова-
ним підприємством. У нас 
налагоджений соціальний 
діалог на найвищому рівні, 
маємо повне взаєморозу-
міння між адміністрацією та 
профспілковим комітетом. 
Тому в колективному дого-
ворі підприємства відобра-
жено вагомий соціальний 
пакет. Слід сказати, що соці-
альні гарантії постійно пе-
реглядаються у бік розши-
рення обсягів і поліпшення. 
Впроваджується чимало різ-
них соціальних програм і 
проектів. Серед них – нема-
ло цікавих для молоді під-
приємства.
Так, складною для молоді є 
житлова проблема. Лише 

деякі підприємства почали 
самостійно вирішувати це 
питання, не чекаючи допо-
моги від держави. Серед 
них і наше. Зараз на умовах 
пілотного проекту моло-
дим фахівцям придбане 
житло, яке їм здано в орен-
ду з правом викупу на 20 
років. Важливо, що молодь 
може отримати житло від-
разу, а не в далекій пер-
спективі. 
Сьогодні реалізація дер-
жавної програми «Доступ-
не житло» повністю припи-
нена. Інша річ – наше під-
приємство «Новатор», яке 
навіть у такий важкий час 
допомагає молодим спеці-
алістам вирішувати житлові 
проблеми. Важливо, що ад-
міністрація і профком під-
приємства не шукають при-
чин, аби відмовити, а на-
впаки, намагаються знайти 
можливості допомогти. І 
коли наша молодь це ба-
чить, то вона розуміє, що, 
працюючи на «Новаторі», 
вона має надійну опору, 
що ніхто так про неї не по-
дбає, як у нас на підприєм-
стві. Вона має можливість 
порівняти, як допомагають 
молоді на інших підприєм-
ствах. Таке ставлення дає 
змогу молодим фахівцям 
підприємства будувати 
довгострокові плани, сти-
мулює до подальшої робо-
ти саме на «Новаторі», за-
цікавлює в подальшому 
кар’єрному зростанні на 
підприємстві.
Такі програми залучають 
молодь на завод. Окрім 
того, це відмінний стимул 
до праці. Лише за минулий 
рік на підприємство при-
йшло близько 350 молодих 
фахівців. Директор ДП «Но-
ватор» Анатолій Вдовичен-
ко постійно каже, що око 
радує таке омолодження 
трудового колективу. Він 
разом із головою профко-
му Олександром Рижан-
ським докладає максимум 
зусиль для розвитку нашо-
го підприємства, забезпе-
чення належного соці-
ально-трудового клімату в 
колективі. Соціальний діа-
лог між адміністрацією та 
профспілковим комітетом 
– один із прикладів для на-
слідування не тільки у на-
шому місті, а й в області в 
цілому».

Записав Олександр ПАЛІЙ

ОСВІТЯНСЬКА 
ПРОФСПІЛКА 
ОСКАРЖИЛА 
РІШЕННЯ СУДУ 
ПРО НАДБАВКИ 
ВЧИТЕЛЯМ ТА БІБЛІОТЕКАРЯМ
Профспілка освітян подала апеляцію на рішення Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва від 10 вересня 2014 року у справі за позовом 
Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів Укра-
їни, третя особа Міністерство освіти і науки України, про визнання проти-
правними та скасування постанов від 25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 
№ 89 (справа про 20% надбавку педагогічним працівникам за престиж-
ність праці та 50% надбавку бібліотечним працівникам за особливі умови 
праці). Цим рішенням суду в задоволенні позову профспілки відмовлено.

Андрій КУБАСОВ, начальник відділу 
маркетингу та зовнішніх зв’язків ДП 
«Новатор», голова комісії профкому ДП 
«Новатор» по роботі з молоддю, член 
Президії Молодіжної ради Профспілки 
авіабудівників України:

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРАВОВОГО ЗА
ХИСТУ АПАРАТУ 

ФПУ, навчання, що відбу-
вається у рамках обов’яз-
ко вого підвищення квалі-
фікації, передбачає поєд-
нання лекційного матеріа-
лу з практичними заняття-
ми тематичного спряму-
вання.
Участь у навчанні беруть 
посадові особи Державної 

інспекції України з питань 
праці, представники Упо-
вноваженого Верховної 
Ради України з прав люди-
ни та Національної акаде-
мії прокуратури України, 
національний координа-
тор Міжнародної організа-
ції праці в Україні, фахівці 
у галузі права, викладачі 
АПСВТ ФПУ та працівники 
апарату ФПУ.
Значна увага під час на-
вчання приділятиметься 

практичним аспектам здій-
снення профспілками гро-
мадського контролю за до-
триманням законодавства 
про працю, удосконален-
ню інструментарію ефек-
тивного інспектування.
Також планується набуття 
слухачами навичок оратор-
ського мистецтва та тайм-

менеджменту, ознайом-
лення з мистецтвом само-
презентації та психологіч-
ними аспектами вирішення 
трудових конфліктів.
Здобуті знання та навички 
будуть презентовані пра-
вовими інспекторами пра-
ці під час обов’язкового 
 іспиту.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАВОВИХ 
ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ
6 жовтня на базі Академії праці, соціаль-
них відносин і туризму ФПУ розпочало-
ся двотижневе навчання правових (голо-
вних правових) інспекторів праці ФПУ та 
її членських організацій.
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– Олександре Івановичу, нещо-
давно машинобудівники відзна-
чили професійне свято. Ви вітали 
своїх спілчан, вітали й Вас як го-
лову обласного комітету проф-
спілки, переобраного, до речі, на 
черговий термін якраз напере-
додні свята. Але ж Вінницька об-
ласна профспілка «Машиноме-
талобудівного комплексу та 
суб’єк тів різних форм власності і 
підприємництва», яку Ви очолю-
єте, об’єднує працівників різних 
галузей економіки. То свято у вас 
не одне?

– У профспілки люди гуртують-
ся, власне, за професією! Ваша 

обласна профспілка у профспіл-
ковому русі – «біла ворона»?

– Ви хочете похвалитися тим, 
що залучаєте до профруху біз-
несменів – власників, підприєм-
ців? Але ж власник і найманий 
робітник споконвіку є суперни-
ками, антагоністами, ворогами!

– Але завдання профспілок, усе 
ж таки, боротьба за інтереси 
трудящих…

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖ
АВТОІНСПЕКЦІЇ 
М. КИЄВА, у рамках 

проведення комплексу про-
філактичних заходів «Увага! 
Діти на дорозі» інспектори 
столичної ДАІ наразі відві-
дують навчальні заклади та 
дитячі садки, де навчають 
малечу дорожній грамоті. 
Дітлахи з радістю беруть 
участь у тематичних конкур-
сах і вікторинах, організова-
них працівниками міліції. 
Нещодавно інспектори ДАІ 
відвідали навчально-вихов-

ний комплекс № 176, що в 
Дніпровському районі. Тут 
для учнів молодших класів 
проводився тематичний 
творчий урок. Маленькі 
учасники дорожнього руху 
взяли участь у конкурсі ма-
люнку на асфальті на тему 
«Обережно: діти на доро-
зі!». Колективний малюнок 
вийшов різноплановим, 
яскравим і повчальним. Діти 
зобразили дорожні знаки, 
пішохідні переходи, автомо-
білі та інспекторів ДАІ. За 
участь у конкурсі вони отри-
мали грамоти та подарунки.

ДОРОЖНЯ ГРАМОТА 
ОЧИМА ДІТЕЙ

ВІННИЧЧИНА | ДОСВІД

РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ ОБЛАСНОЇ 
ПРОФСПІЛКИ МАШ МЕТАЛ БІЗНЕС  
ОЛЕКСАНДРОМ  СІТАРОМ

Держава має зробити все від неї залежне, щоб 
працююча людина не була жебраком.

Федерація профспілок України висловлює глибоке спів-
чуття голові Харківської обласної організації профспілки 
працівників текстильної та легкої промисловості, члену 
Ради ФПУ Татаринцевій Марії Іллівні в зв’язку із смертю її 
чоловіка Татаринцева Петра Івановича. Світла пам’ять 
про нього назавжди залишиться в серцях рідних, близь-
ких і друзів. 

СПІВЧУТТЯ

Профспілка, 
що співпрацює 
з бізнесом  
як соціальний 
партнер

Олена ЛИСЕНКО
голова первинної профорганізації 
студентів Прилуцького 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І. Я. Франка

Члени профкому 
з’яви лися на майдан-
чику в ролях казко-
вих героїв. Побачив-

ши своїх улюблених персо-
нажів, діти вдвічі тепліше і 
веселіше зустріли гостей. 
Так, заступник голови проф-
кому студентів Ганна Ба-
лицька переодяглася хит-
рою Лисичкою, голова куль-
турно-масової комісії Кате-
рина Мащенко – веселим 
ласунчиком Карлсоном, а 
голова організаційно-масо-
вої комісії Дарія Могильні-
кова приміряла образ Чер-
воної Шапочки. 
Розпочалася розважальна 
програма з виступу студен-

тів четвертого курсу відді-
лення фізичного виховання 
Артема Борсука та Євгена 
Григор’єва. Хлопці показали 
справжнє мистецтво парку-
ру. Своїми спортивними 
вміннями вони не тільки 
здивували малечу, а й запа-
лили в ній бажання в май-
бутньому навчитися цій не-
ординарній дисципліні.
Потім дівчата проводили 
різноманітні естафети й 
конкурси. Вони грали разом 
з дітлахами в м’яча, перетя-
гували канат, влучали в 
ціль. Апогеєм розважальної 
програми став танок «бугі-
вугі». Діти голосно співали,  
танцювали та стрибали. 
Здавалося, що члени проф-
кому, даруючи радість ма-
люкам, самі ставали ма-
ленькими дітьми, мимоволі 
забуваючи про всі сьогод-
нішні негаразди. 

ВЕСЕЛІ ІГРИ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ЕНЕРДЖАЙЗЕРІВ

ЧЕРНІГІВЩИНА | ВІЗИТ

Під останніми променями вереснево-
го сонця профком студентів Прилуцько-
го гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. І. Я. Франка відвідав дітей дошкільної 
установи № 28 із цікавою розважальною 
програмою.
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Раїса  
Чирва
оглядач «ПВ»
chirva@bigmir.net

ПЕРШІ ДЕСЯТКИ: 
КОМБАТИ, ЖУРНАЛІСТИ, 
АКТИВІСТИ, СПІВАЧКИ

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КАМПАНІЇ

За даними ЦВК, у достро-
кових парламентських 

виборах 26 жовтня брати-
муть участь 26 політичних 
партій і понад 1000 кан-
дидатів за одномандат-

ними округами.  
Ці вибори коштуватимуть 

 державі майже  
960 млрд грн. 

Українці мають 
шанс оновити 
парламент
Громадські активісти, журналісти, командири 
батальйонів і представники шоу-бізнесу балоту-
ються до Верховної Ради. Майже всі політичні 
сили, які вважаються фаворитами парламент-
ської кампанії, внесли до своїх списків людей, 
які доти ніколи не займалися політикою. Відтак 
парламент восьмого скликання буде яким за-
вгодно, але точно – не нудним. Тож «Профспіл-
кові вісті» проаналізували списки політичних 
партій, які балотуються до Верховної Ради, а та-
кож основні тренди нинішніх виборів.
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МЕНШЕ РЕКЛАМИ, 
БІЛЬШЕ  ГРЕЧКИ 

СМІТТЄВА ЛЮСТРАЦІЯ

Поки парламент думав, чи 
ухвалювати закон «Про очи-
щення влади», а президент 
– чи підписувати його, гро-

мадські активісти проводять власну 
люстрацію. Її складно назвати циві-
лізованою та європейською, але 
людей, як кажуть, просто дістало. 
Тож вони вдаються до власних спо-
собів карати недостойних політи-
ків: кидають їх у сміттєві баки.
Така «люстрація» насамперед сто-
сується чиновників або депутатів, 

які виконували злочинні вказівки 
за правління Януковича і досі жод-
ним чином за це не були покарані. 
Більше того: вони знову мають на-
глість балотуватися до парламен-
ту. Першим під таке «очищення» 
потрапив депутат-регіонал Віталій 
Журавський. Йому не дали зайти 
до Верховної Ради, а кинули до 
смітника.
Потім не пощастило Віктору Пили-
пишину, який йшов до Центрви-
борчкому реєструватися кандида-

том у депутати. Його не лише 
жбурнули до сміттєвого бака, а й 
облили червоною фарбою.
Червоне обличчя було і в одного з 
найактивніших регіоналів – Несто-
ра Шуфрича. Але цього разу то 
була не фарба, а справжня кров: 
розлючений натовп в Одесі сильно 
побив Шуфрича. Його теж намага-
лися засунути до бака, але депута-
та захистила місцева міліція.
Сміттєва люстрація прокотилася 
усією Україною: на Кіровоградщині 

у смітник кинули одного з обласних 
депутатів-регіоналів, у Чернівцях – 
головного лікаря військового шпи-
талю, за керування якого з лікарні 
звільнилося кілька компетентних 
лікарів. І, за словами активістів, цей 
процес триватиме й надалі.
Більшість експертів виступає проти 
такої варварської форми покаран-
ня чиновників. Мовляв, і Європа 
за таке по голівці не погладить, та 
й російським телеканалам цього 
разу не доведеться нічого вигаду-

вати про «звірства бандерівців». 
Натомість аналітики стверджують, 
що народна люстрація набуватиме 
більш жорстких форм, якщо у краї-
ні реально не запрацює правосуд-
дя та гасло «закон один для всіх». 
Звичайно, самосуд – це не метод. 
Але якщо закон про люстрацію не 
запрацює на повну силу, а політи-
ки не прислухатимуться до свого 
народу, після сміттєвих баків та 
побиття активісти можуть вдатися 
до більш жорстких методів. 

Згідно із результатами останньо-
го соцопитування, проведеного 
КМІС разом із фондом «Дем-
ініціативи», голоси з-поміж ук-
раїнців, які планують взяти 

участь у виборах, розподілилися 
так: 39,5% – «Блок Петра Поро-

шенка», 10,4% – Радикальна пар-
тія Олега Ляшка, 7,8% – «Батьків-
щина», 6,9% – «Громадянська по-

зиція», 5,8% – «Народний 
фронт», 5,2% – «Сильна Україна». 

На цих пар-
ламент-
ських вибо-
рах маємо 
213 одно-
мандатних 
округів за-
мість 225, як 
передбаче-
но законом. 
Річ у тім, що 
вибори на 
12 округах 
тимчасово 
окуповано-
го Криму не 
проводяться
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Валентин БУГРИМ
академік, доктор філософії, завідувач кафедри 
Українського телерадіопресінституту, член 
правління Всеукраїнського благодійного культурно-
наукового фонду Т. Шевченка, генерал-хорунжий 
українського козацтва ІІІ гетьманату

СОБОРНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКИХ ДУШ   
СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ

ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ 
ТРИВАЄ

ВІЗІЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ  
У ТВОРЧОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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Віталій КОПИШ
Чернігівська обл.

Організаторами зі-
брання, яке носило 
мирний та не полі-
тичний характер, 

виступили Прилуцькі міські 
організації Профспілок пра-
цівників освіти і науки Укра-
їни, охорони здоровʼя, дер-
жавних установ, культури.
Члени профспілок вимушені 
були вдатися до такого край-
нього заходу через 2,5-місяч-
ну заборгованість із заробіт-
ної плати. В місті склалася 
доволі тривожна ситуація, в 
якій працівники залишають-
ся без бюджетних призна-
чень і фінансових ресурсів на 
виплату зарплати на більш 
ніж 4 місяці. Міська та облас-

на ради не гарантують отри-
мання зарплати в терміни, 
передбачені колективними 
договорами. Навіть проведе-
ні непопулярні заходи по 
зменшенню бюджетних ви-
трат, такі як: зняття різних до-
плат і надбавок, надання від-
пусток без збереження зар-
плати тощо, не дають бажа-
них результатів. Місто все 
одно потребує виділення до-
даткової дотації бюджету в 
сумі 46,9 млн гривень.
Нещодавно делегація від 
учасників мітингу провела 
зустрічі у м. Київ із заступни-
ком міністра фінансів Украї-
ни Володимиром Матвійчу-
ком. Освітяни міста сподіва-
ються на вирішення своїх 
проблем і готові до наступ-
них рішучих кроків задля за-
хисту своїх законних прав.

З

СТРАЙКУВАЛИ 
БЮДЖЕТНИКИ

В ОЧІКУВАННІ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН
ПРОТЕСТФОРУМ

У Києві, за ініціативи Всеукраїнського об’єд-
нання «Український транспортний союз», 
Федерації роботодавців транспорту Украї-
ни, Асоціації міжнародних  автоперевізників 
України, Всеукраїнської громадської органі-
зації «Асоціація автомобільних перевізни-
ків», Профспілки працівників автомобільно-
го транспорту та шляхового господарства, 
Всеукраїнської громадської організації «Гро-
мадський рух «За майбутнє» відбувся Все-
український транспортний форум.

На центральній міській площі міста При-
луки відбулася акція протесту працівни-
ків бюджетної сфери.  За оцінками спосте-
рігачів у мітингу взяли участь понад 2000 
працівників закладів, установ та організа-
цій галузі освіти, медицини, культури, дер-
жавних та комунальних установ.

ЗАМОВЛЯЙТЕ 
БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ 

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   №9 10/2014 
ЗВІТИ І ВИБОРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПРОФСПІЛОК

БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   
№ 6/2014 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2014 РОЦІ

БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ  
№ 5/2014 КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ В ОПОДАТКУВАННІ 
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН ТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК

ПІДПРИЄМСТВО ПРОФІНФОРМ  ФПУ
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК: 044  528 70 49

УВАГА! Підтримуйте профспілкові видання! Дайте 
шанс достовірній інформації дістатися до людей! 

ПЕНСІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

У  2014  РОЦІ 

ЧЕРВЕНЬ
2014

№ 6 (174)

 

ФІЗИЧНА 

КУЛЬТУРА І СПОРТ 

В ПРОФСПІЛКАХ

ГРУДЕНЬ
2013

№ 12 (168)

№ 22 744  | 29.05.2014

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

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

.02

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!

ПОСЛ
УГИ

ЗАМОВЛЯ
ЙТЕ

НЕ ЗВОЛ
ІКАЙТ

Е

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ 
В ОПОДАТКУВАННІ 
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 
ТА ПРОФСПІЛКОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
(запитання/відповіді)

травень
2014

№ 5 (173)

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

ПРОФСПІЛОК
(Офіційні матеріали  

та методичні рекомендації)

ВЕРЕСЕНЬ–
ЖОВТЕНЬ

2014
№ 9–10 

(177–178)
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ПРИМУСОВА РОБОТА

ТРУДОВА ПОВИННІСТЬ: 
КОГО ЗАЛУЧАТИМУТЬ?

НАВЧАННЯ У ВИШІ ТА СТАЖ РОБОТИ

? Чи зараховується до стажу 
роботи навчання у вищих 
державних та недержав-
них закладах?

? Чи підлягає опо-
даткуванню вій-
ськовим збором 
сума соціальної 

допомоги по вагітності 
та пологах?

ПОДАТКИ ТА ВИПЛАТИ

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА  
ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

Об’єктом оподаткування військовим 
збором є доходи у формі заробітної 
плати, інших заохочувальних та ком-
пенсаційних виплат або інших виплат 

і винагород, які нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику 
в зв’язку з трудовими відносинами та 
за цивільно-правовими договорами, 
виграшу в державну та недержавну 
грошову лотерею, а також виграш 
гравця (учасника), отриманий від 

 організатора азартної гри.

?Що означає поняття «трудова по-
винність в умовах воєнного часу»? 
Хто може бути залучений до вико-
нання цих робіт і яка відповідаль-

ність за відмову?

СОЦСТРАХУВАННЯ
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Кирило ЛАТИШЕВ, «ПВ»
Фото автора

У 

Руки на пульсі праці
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Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

З

культура

ЕКРАН | ЕРА... ЛЮМ’ЄРА

ВІДНОСНЕ Й АБСОЛЮТНЕ

Його життя й діяльність досі оповиті 
 легендами й міфами.

Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

На початку вересня український режисер 
Володимир Тихий розпочав зйомки доку-
ментального фільму про українську льот-

чицю Надію Савченко, повідомляє zn.ua з 
посиланням на «Обозреватель». Ім’я та 
прізвище режисера знайоме читачам 
«ПВ»: свого часу ми писали, що кілька де-
сятків кінематографістів, представників 
нового українського кіно, серед яких і 

 Володимир Тихий, об’єдна ли ся, аби реа-
лізувати задуманий проект Babylon’13. 
Ідеться про збірку короткометражок про 
події на Майдані та в Україні наприкінці 
2013 – початку 2014 років.
Як відомо, терористи захопили Надію 
Савченко в полон на Донбасі, невдовзі  
вона опинилася у слідчому ізоляторі ро-
сійського міста Воронежа. А 22 вересня 
українку вивезли з воронезького СІЗО, і 
попервах не було відомо, куди саме. 

Лише згодом з’явилося офіційне підтвер-
дження, що Савченко планують піддати 
в Москві психіатричній експертизі.
Робота над фільмом про Надію Савченко, 
зауважив режисер, вельми ускладнилася 
через її етапування до Москви. Тож Воло-
димир Тихий, розповідає «Дзеркало тиж-
ня.Україна», повідомив, що теж має на-
мір виїхати до столиці РФ, аби мати мож-
ливість стежити за долею відважної ді-
вчини. Про свою героїню митець каже 

так: «Надія – справжній патріот. Я вва-
жаю, що права людини мають бути захи-
щені, а правду – доведено». За його сло-
вами, робота над стрічкою добігає кінця, 
й глядач незабаром її побачить. 
Поза сумнівом, льотчиця Надія Савчен-
ко має ще одну пару крил – власних, су-
перміцних. Це любов до Батьківщини й 
сила волі. Ці крила незламні й обов’яз-
ково допоможуть дівчині вистояти у 
тяжких випробуваннях.

МІЦНА НИТКА ЧАСУ

Неперевершеним з 
погляду технічних 
досягнень вважаєть-
ся фільм братів 

Люм’єр «Прибуття поїзда». 
Тут на екрані спочатку за-
гальний план порожнього 
вокзалу, потім робітник, що 
з візком іде по перону. Далі 

на обрії з’являлася чорна 
«цятка», що швидко збіль-
шувалась, і невдовзі паро-
воз, мало не закриваючи со-
бою весь екран, стрімко на-
сувався на глядачів (вони в 
цьому місці лякалися, підхо-
плювалися з місць і бігли до 
виходу).

ПРАДІД КІНОЕФЕКТІВ

ЇЇ КРИЛА
Знімається фільм про Надію Савченко 

Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

Йтиметься про річ, яку водночас можна назва-
ти і суперсучасною, й архаїчною. Це – годин-
ник, що плете шарф. Його винайшла й ство-
рила молода норвежка, індустріальний ди-

зайнер Сирена Еліз Вілхелмсен. Мешкає вона в Бер-
ліні, закінчила тут Інститут мистецтв і створює речі, 
що мають виразну індивідуальність, сповнені гумору 
й відчутних натяків на філософію міжособистісних 
стосунків, ставлення людини до себе й світу. Не така 
вже й глибока думка: люди дедалі більше тягнуться 
до надійного, теплого, до справжніх цінностей. 
Відомо, що до середини ХХ століття промисловий 
дизайн не був категорією іміджу: головне, аби на ви-
робництві все було раціонально, зрозуміло. Як до-
тепно зазначає yvision.kz, «дорослий» промдизайн 
являв собою функціональну «квадратіш-практіш-гут» 
лінію. А ось «молодий» надихався поняттями hi tech і 
art, свободою, новою свідомістю, ширяв думками в 
космосі, надавав перевагу новітнім матеріалам і ліні-
ям, відкидав простоту, був менш раціональний, зате 
цілком авангардний. І в такий спосіб  чимдалі відхо-
див від людяності, нехтував тим, що ніколи й нікуди 
не зникає, а саме душею й серцем людини, трепет-
ною срібною ниттю, що зв’язує її з минулим і майбут-
нім. Безліч знеособлених речей мало не поглинули 
інтуїтивні знання й генетичні звички. 
Проте, на щастя, так не буває! Дуже повільно, дуже 
поступово, але справжнє неодмінно повертається – 
звісно, збагачене новими знаннями. Взяти хоча б ті 
душевні речі, котрі вигадує й майструє Сирена Еліз. 
Що являє собою її годинник, або інакше концепт 
«365»? Всередині встановлено кругов’язальну маши-
ну із 48 спицями, котушку ниток, тримач для нитки. 
Машина рухається за годинниковою стрілкою, ро-
бить упродовж півгодини одну петлю, за день в’яже 
одне повне коло шарфа. Годинник трудиться цілодо-
бово й за рік вив’язує готовий шарф довжиною 2 ме-
три. Колір ниток – на вибір і смак. Стрілок немає, на-
томість є доторканне, фізичне уявлення про час, що 
збігає. Отже, він ніби тчеться на ваших очах і вплітає 
сюди дні погожі й похмурі, успіхи та поразки, поба-
чення й розлуки – коротше кажучи, саме життя. За 
словами Сирени Еліз, розповідає digital.salon.com.ua, 
їй хотілося передати метаморфози часу через матері-
альну форму, її приваблював феномен часу як суб-
станції умовної, ефемерної – й водночас матеріаль-
ної, фізичної, логічної, що легко розділяється на ми-
нуле, теперішнє й майбутнє. 
Час... Такий невблаганний! Але принаймні відте-
пер його можна «потримати в руках» і, стежачи за 
збільшенням полотна шарфа, багато про що за-
мислитись...

БАТЬКО СІНЕМАТОГРАФА
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ОЛЕКСАНДР УСИК – ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ЧЕМПІОН!
Триває сходження на вершину професійного боксерського Олімпу українця 
Олександра Усика. Минулої суботи на «Арені Львів» у присутності майже 
12 тисяч глядачів наш співвітчизник у сьомому раунді нокаутував південно-
африканця Деніеля Брюєра і здобув перший титул на професійному ринзі – 

 інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі. 
Для Усика цей бій став найтривалішим у професійній кар’єрі, адже в попере-

дніх чотирьох поєдинках у «профі» він не дозволяв суперникам протистояти 
йому довше п’яти раундів. За словами директора К2 Promotions Олександра 
 Красюка, наступним суперником Олександра має стати боксер з топ–15 рейтингу 
WBO, а поєдинок може відбутися у грудні в столичному Палаці спорту. 

ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
ХОДИ

З БРОНЗОЮ  
ФІНАЛЬНОГО ТУРУ

ВИБОРЮЄМО ЛІЦЕНЗІЇ НА І ЄВРОПЕЙСЬКІ ІГРИ

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

ОЛІМПІЗМ | УКРАЇНА ГОТУЄТЬСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІГОР 

Свято спорту відбувалося 
в рамках спортивно-масо-
вих заходів міжнародної 
організації TAFISA і старту-
вало на центральній пло-
щі країни – Майдані Неза-
лежності. Традиційно ра-
зом із киянами та гостями 
столиці учасниками Все-
світнього дня ходьби ста-
ли видатні спортсмени та 
олімпійські чемпіони, 

члени громадських орга-
нізацій. Усі вони після 
урочистого старту сфор-
мованою колоною про-
йшлися центральними ву-
лицями столиці, а також 
відвідали спортивні лока-
ції, де гості свята будь-
якого віку мали змогу взя-
ти участь в естафетах, кон-
курсах та різноманітних 
майстер-класах.

Цьогорічний виступ укра-
їнців у чемпіонаті Східно-
Європейської волейболь-
ної зональної асоціації ви-
явився найбільш вдалим 
– тричі до фінального туру 
нашим «пляжникам» вда-
валось підніматися на 
п’єдестал за підсумками 
етапів чемпіонату. 
Не порушили приємну 
традицію наші співвітчиз-
ники й в останньому турі 
– бронзові медалі вибо-
роли Сергій Попов та 
Олексій Денін. Щоправ-
да, у стартовому матчі на-
шим не вдалося дотисну-
ти росіян Гончарова / Са-

фонова (2:3). Але з кож-
ним наступним матчем 
українцям вдавалося від-
найти свою гру, відтак 
святкували перемогу над 
латвійцями Фінстерс / Со-
ловейс (3-1), росіянами 
Одинцовим / Жирковим 
(3-0), а також їм вдалося 
реваншуватися проти Гон-
чарова / Сафонова (3-2). 
А от у півфіналі українці 
поступилися російській 
парі Богатов / Худяков 
(0-3), проте у боротьбі за 
бронзові медалі наші 
співвітчизники здолали 
колег з Азербайджану 
Бернардо / Грицая (3-1).

Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ» 

Ідею проведення Європей-
ських ігор висунули Європей-
ські олімпійські комітети 
(ЄОК), а рішення про їх про-
ведення було ухвалено 
8 грудня 2012 року на Гене-

ральній асамблеї ЄОК. На 
зразок олімпіад, Європейські 
ігри проводитимуться також 
кожні чотири роки.
У Баку–2015 буде представ-
лено 20 видів спорту та 31 
дисципліна, а саме: бадмін-
тон, баскетбол 3х3, бокс, бо-
ротьба (вільна, жіноча, 
греко-римська), велоспорт, 

водні види спорту (водне 
поло, плавання, стрибки у 
воду, синхронне плавання), 
волейбол, веслування на 
байдарках і каное, гімнасти-
ка (акробатика, аеробіка, 
стрибки на батуті, спортивна 
гімнастика, художня гімнас-
тика), дзюдо, карате, легка 
атлетика, пляжний футбол, 

пляжний волейбол, настіль-
ний теніс, кульова стрільба, 
стрільба з лука, триатлон, 
тхеквондо, фехтування, 
 самбо. 
Українські спортсмени вже 
вибороли 112 ліцензій на ЄІ 
у таких видах спорту, як пла-
вання (19), вільна боротьба 
(16), веслування на каное 
(15), пляжний футбол (12), 
греко-римська боротьба (8), 
художня гімнастика (8), 
стрибки у воду (8), спортив-
на гімнастика (6), акробатич-
на гімнастика (6), спортивна 
аеробіка (6), баскетбол 3х3 
(4), стрибки на батуті (4).

Минулого вікенду у столиці відзначи-
ли Всесвітній день ходьби. Організато-
ром заходу за сприяння Міністерства 
молоді й спорту України та Київської 
міської державної адміністрації висту-
пив Всеукраїнський центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх».

З 1 по 4 жовтня у Батумі (Грузія) три-
вали ігри фінального туру чемпіона-
ту EEVZA з пляжного волейболу, де за 
нагороди змагань боролися 12 жіно-
чих і 14 чоловічих колективів. Україну 
представляли чотири команди.

Наступного літа, з 12 по 28 червня, у столиці Азербайджану по-
над шість тисяч атлетів із 49 країн Європи у 20 видах спорту (16 з 
яких олімпійські та 4 неолімпійські) розіграють 253 комплекти на-
город перших в історії Європейських ігор. Під час змагань в 11 ви-
дах спорту будуть розіграні й ліцензії на Олімпійські ігри 2016 року 
в Ріо-де-Жанейро.

ФУТБОЛ | У ПРЕМ’ЄР ЛІЗІ ГРАЛИ ФАВОРИТИ

Володимир ПОЛЄТАЄВ 
спеціально для «ПВ»

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 8 ГО ТУРУ:
«Волинь» – «Ворскла» – 2:2
«Олімпік» – «Карпати» – 1:0
«Зоря» – «Говерла» – 2:1
«Чорноморець» – «Металург» (Д) – 2:2
«Іллічівець» – «Дніпро» – 0:1
«Металіст» – «Металург» (З) – 2:1
«Динамо» – «Шахтар» – 1:0

О
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
Місце Команда І В Н П М О

1 «Дніпро» 8 7 1 0 20-3 22
2 «Динамо» 8 6 2 0 16-5 20
3 «Шахтар» 8 6 0 2 15-3 18
4 «Олімпік» 8 4 1 3 6-16 13
5 «Ворскла» 8 3 3 2 11-7 12
6 «Зоря» 8 3 2 3 8-8 11
7 «Металіст» 8 3 2 3 12-14 11
8 «Чорноморець» 8 2 4 2 10-9 10
9 «Волинь» 8 3 1 4 10-12 10

10 «Металург» (Д) 8 2 3 3 11-11 9
11 «Металург» (З) 8 2 1 5 6-14 7
12 «Говерла» 8 0 4 4 6-10 4
13 «Карпати» 8 1 2 5 8-15 2
14 «Іллічівець» 8 0 2 6 7-19 2

ЧЕМПІОНАТ ЗБЕРІГАЄ ІНТРИГУ
Позаду майже третина турнірної дистанції чер-
гового розіграшу чемпіонату України. Загаль-
на ситуація в країні позначається і на перипеті-
ях футбольної боротьби, проте для справжніх 
уболівальників зустрічі зі своїми улюбленця-
ми ніколи не відходять на останній план. Тож 
у столиці на принциповому протистоянні «Ди-
намо» з «Шахтарем» трибуни НСК «Олімпій-
ський» були заповнені практично вщерть.

коротко
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 ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
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«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.

 СКАНВОРД

Відповіді на сканворд, надрукований у № 40
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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.

THE GEORGESON BOTANICAL GARDEN, Фербенкс, Аляска – 
це лабіринт, який постійно розростається, створюючи дивовижні узо-
ри. На фото зображена лише маленька частина цього парку. 

ОВЕН
Чудовий тиж-
день для 

спілкування з дру-
зями. У роботі не 
варто керуватися 
лише фінансовими 
інтересами.

ТЕЛЕЦЬ
Наберіться 
мудрості й 

терпіння. Лише за-
вдяки цьому вдасть-
ся подолати неочіку-
вані складнощі, що 
несподівано виник-
нуть на роботі. 

БЛИЗНЮКИ
Через фінан-
сові питання 

можете неабияк по-
сваритися з близь-
кими людьми. Тож 
добре подумайте 
перед тим, як пози-
чати гроші родичам. 

РАК
Виявіть роз-
судливість 

та обережність. Не 
пошкодуйте часу на 
завершення старих 
справ, аби не нако-
пичувати наприкін-
ці року проблем.

ЛЕВ
Навколишні 
із захоплен-

ням та заздрістю 
спостерігатимуть, 
як легко й майстер-
но ви вирішуєте 
різні питання. У ви-
хідні не метушіться 
– можете помили-
тися.

ДІВА
Розраховуйте 
лише на 

власні сили та фі-
нанси. Ретельно пе-
ревіряйте інформа-
цію і документацію. 
Вихідні присвятіть 
сімейному відпо-
чинку.  

ТЕРЕЗИ
Долучіться 
до прекрас-

ного. Незважаючи ні 
на що – природа і 
творчість надихати-
муть на нові ідеї. 
Спробуйте поглянути 
з іншого боку на жит-
тєву ситуацію, яка 
потребує вирішення. 

СКОРПІОН
Тиждень мине 
у звичному 

робочому ритмі. Не 
запізнюйтесь, роз-
раховуйте час із за-
пасом, це важливо 
для вашої репутації. 

СТРІЛЕЦЬ
Не дратуй-
теся, інак-

ше все піде не так, 
як ви запланували. 
Потрібно сконцен-
труватися на одній 
цілі і не розпиляти-
ся на дрібниці. 

КОЗЕРІГ
Фортуна 
посміхати-

меться на кожному 
кроці. Неабияк поті-
шить інформація, 
яку невдовзі отрима-
єте від старих друзів. 

ВОДОЛІЙ
Напружений 
тиждень, ба-

гато турбот і купа 
справ. Але якщо по-
стараєтесь – з’явить-
ся шанс посісти 
більш впливове ста-
новище в суспільстві. 

РИБИ
Незаверше-
ні справи, 

невиконані обіцян-
ки не виходитимуть 
із голови вдень і 
вночі. Женіть геть 
депресію, лінощі й 
беріться за діло. 

13–19 жовтня

ГОРОСКОП

Американські вчені з Університету Тафта визначили основні помилки, що стосуються 
 гігієни зубів. 
Міф № 1: меню вагітної не впливає на формування зубів у дитини. 
Насправді: зуби малюка можуть розвиватися неправильно, якщо в період внутрішньо-
утробного життя йому бракує кальцію, вітамінів D, А. 
Міф № 2: від солодкого виникає карієс. 
Насправді: має значення не кількість солодкого, а час, упродовж якого солодка їжа сти-
кається із зубами. 
Міф № 3: карієс, що виник у молочному зубі, безпечний. 
Насправді: якщо карієсом уражений молочний зуб, то це може позначитися на розвит-

ку постійного зуба. 
Міф № 4: остеопороз не впливає на зуби. 
Насправді: профілактика остеопорозу і спеціальна кальцієва 
дієта необхідні для збільшення щільності кісток щелепи. 
Міф № 5: губна помада не впливає на зуби. 
Насправді: до складу більшості помад входить твердий 
парафін. І хоча його концентрація в декоративній кос-
метиці доволі мала, але він усе ж потрапляє в порож-
нину рота, де прилипає до поверхні зубів разом з мі-

кроскопічними частинками їжі, утворюючи 
сприятливе середовище для розмноження пато-

генних бактерій, які спричиняють карієс.

ВРАЖАЮЧІ ЛАБІРИНТИ

5 МІФІВ ПРО ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ 

ТОМАТНИЙ СІК 
один із найулюбленіших напоїв українців. Та 
не всі знають, що цей напій має свої плюси і, 
на жаль, мінуси.
Перш за все, потрібно знати, як його правильно 
пити. Вживати сік належить за півгодини до їжі. 
За один раз слід пити не більш як одну склянку. 
І  не варто додавати сіль, як це часто роблять ша-
нувальники напою. А от зелень і часник – саме те, що треба!
Корисні властивості томатного соку:
–  відновлює організм після стресу, позитивно діє на нервову 
систему;
–  піднімає настрій завдяки вмісту серотоніну;
–  покращує обмін речовин;
– містить стільки ж каротину, скільки його у 100 г моркви;
– містить глюкозу, фруктозу, залізо, марганець і йод;
– зміцнює і тонізує судини та капіляри;
– корисний при гіпертонії, анемії, поганій пам’яті та після інфаркту;
– знижує рівень цукру у крові, тож рекомендований діабетикам;
– чинить сечогінну дію.
Мінуси томатного соку
Належить знати, що існують протипоказання стосовно вживання 
томатного соку. Він підсилює больові відчуття при невротичних 
спазмах, сприяє загостренню захворювань травної системи. Його 
не можна пити тим, хто страждає на жовчнокам’яну хворобу. А 
якщо у вас є камені в нирках, то томатний сік може спричинити їх 
рух. У решті випадків напій жодним чином не шкідливий. 
Тож пийте томатний сік на здоров’я!

Фото з Інтернету

СМАЧНОГО!

УВАГА: КОНКУРС
ОРГАНІЗУЙ ПЕРЕДПЛАТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ ПРЕСИ НА 2015 РІК!
Підприємство «Профінформ» ФПУ оголошує конкурс на кращу організацію передплати 
газети «Профспілкові вісті» на 2015 рік. Конкурс проводиться серед територіальних 
профоб’єднань.
Мета конкурсу – стимулювати активність територіальних профоб’єднань щодо проведен-
ня річної передплати газети «Профспілкові вісті» на 2015 рік.
Переможці конкурсу визначатимуться відповідно до даних ДП «Преса» (форма звітності 
СП-18) про передплату на газету «Профспілкові вісті» на 2015 рік станом на 25 січня 2015 року.
Для переможців установлено три премії:
перша – 3000 грн; друга – 2000 грн; третя – 1000 грн.
P.S. Переможцем конкурсу «Передплата–2014» стала Закарпатська облпрофрада.


