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

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 будьякому 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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КОРОТКО
РЕЗОЛЮЦІЯ | Всеукраїнський форум профспілок
звернувся до керівництва
держави з вимогою забезпечити неухильне дотримання норм Конституції
України, не допускати при
прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинного законодавства звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод громадян.
.02
АКЦІЯ | 15 жовтня профспілки провели попереджувальну акцію протесту під
стінами Кабінету Міністрів
України в рамках дій за гідну
працю та боротьби з бідністю, у якій взяли участь біль.03
ше 3 тис. активістів.
ТРИВОГА | Від обласних та
районних управлінь культури вимагають оптимізації
штатної чисельності працівників, надання працівникам
відпусток без збереження
зарплати, встановлення для
працівників режиму роботи
на умовах неповного робочого часу, зменшення або
скасування стимулюючих
.04
виплат тощо.

ТЕМА НОМЕРА | ПРОФСПІЛКИ АКЦІЄЮ ВІДЗНАЧИЛИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

ВУДКА ДЛЯ ЗЛИДАРЯ
Як краще зарадити бідним людям? Періодично передавати їм валізи з елементарно
необхідними речами, дарувати комп’ютери
дитячим будинкам, збирати з миру по нитці, щоб виручити тих, хто потрапив у біду,
чи виробити і, головне, постійно витримува-

ти відповідну державну стратегію подолання бідності як такої? Відповідь для абсолютної більшості громадян очевидна. 17 жовтня
– Міжнародний день боротьби із бідністю.
Отже, варто проаналізувати успіхи та
невдачі держави у цій царині.
.08

Григорій Осовий: «Профспілки вимагають від
влади поважати права простих людей»
.05

ДОЛУЧАЙТЕСЬ
ДО ОБГОВОРЕННЯ

Будь-який матеріал номера можна обговорити на нашому сайті www.psv.org.ua
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РЕЗОЛЮЦІЯ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В. В.
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Господин Президент,
господа члены Федерального собрания и
Общественной палаты!

18 ЖОВТНЯ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ЦЕЛЮЛОЗНО ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ!

Мы, участники Всеукраинского форума профсоюзов
«За достойный труд и благосостояние людей», представляющие все регионы
Украины, хотим напомнить
вам, что Украина является
независимым суверенным
государством, с трудолюбивым и многонациональным
народом, горячо любящим
свою страну.
Украина вправе самостоятельно выбирать свой путь
развития, и никто не имеет
права посягать на ее целостность и диктовать ей, каким путем идти. Украинский народ – свободолюбивый народ, который не раз
доказывал это и который ни
за что не променяет свою
свободу, который раз и навсегда выбрал демократический путь развития. Ради
этого Украина выдержит
все испытания и станет
сильнее.
Мы требуем прекратить
«гибридную» войну, которая ведется на территории
Украины и ежедневно уносит десятки, сотни жизней,
войну, заложниками которой оказались украинский
и русский народы, войну,
бремя которой приходится
нести, прежде всего, простым людям по обе стороны
российско-украинской границы, чтобы как можно
быстрее приступить к мирному созидательному труду. Будучи приверженцами
целей и идеалов международного рабочего движения, защиты прав и интересов наемных работников,
которые неотъемлемы и
основаны на правах человека, признанных прогрессивным человечеством,

Шановні спілчани!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем
працівників целюлозно-паперової промисловості!
Завдяки високому професіоналізму та самовідданій
праці трудівників галузі задовольняється попит промислових підприємств і населення в картоннопаперовій продукції, різноманітних товарах. Використання новітніх технологій, високий рівень якості
та постійне розширення асортименту продукції дозволяють успішно її реалізовувати як на вітчизняному ринку, так і в багатьох державах світу.
Велика вдячність вам, шановні трудівники галузі,
за вашу майстерність та гідний внесок в економіку країни. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя,
успіхів у всіх починаннях і достатку. Нехай ваша
щоденна робота приносить вам задоволення і
впевненість у завтрашньому дні.
З повагою,
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Мы требуем прекратить «гибридную» войну, которая ведется на территории Украины и ежедневно уносит десятки, сотни жизней, войну,
заложниками которой оказались
украинский и русский народы, войну, бремя которой приходится нести, прежде всего, простым людям
по обе стороны российско-украинской границы, чтобы как можно быстрее приступить к мирному созидательному труду.

Звертаємося до керівництва держави з вимогою забезпечити неухильне дотримання норм Конституції
України, не допускати при прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинного законодавства звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.
VTbbtûgsgsbcV]jûzûWcez`lTb]jûV]È
ecUzV ûncûfdetahVT`cûUûXcû_T\b]û
XYe[TV]û\bTlbcûUz`qmYûXcjcXzV û
bz[ûhfzûTbg]fckzT`qbzûcUaY[Ybbtâû
-Tazfgqûdcmh_hûY_cbcazlb]jûX[YÈ
eY`ûbTdcVbYbbtûUsX[Yghû9etXûzbzÈ
kzsxûcXYe[TV`YbbtûzûiT_g]lbhûeh^È
bTkzsûf]fgYa]û\TûWT`qûbccUcVît\û_cÈ
VcWcûXYe[TVbcWcûfckzT`qbcWcûfgeTÈ
jhVTbbt ûncûfgVceYbTû\Tû_eTn]a]û
\eT\_Ta]ûxVecdY^fq_c{ûdeT_g]_]ûgTû
XcVY`TûfVcsûYiY_g]Vbzfgqûzû[]ggxÈ
\XTgbzfgqû Vû dYezcXû dcdYeYXbzjû
izbTbfcVcÈY_cbcûazlb]jûdcgetfzbqâû
9ûk]jû_e]\cV]jûhacVTjûgT_TûeYceWTÈ
bz\TkztûfgeTjcVc{ûf]fgYa]ûac[YûdcÈ
\UTV]g]ûh_eT{bfq_cWcûWecaTXtb]bTû
Y`YaYbgTebcWcû\Tj]fghâ
-bTlbhû_z`q_zfgqûdecU`Yab]jû
d]gTbqûazWûU]û\btg]û_cbfgeh_g]VÈ
b]^ûfckzT`qb]^ûXzT`cWûaz[û9etXca û

hetXcV]jûd`TbTjûbzûVûdecY_gzû)YeÈ
[TVbcWcûUsX[YghûbTûĀĉÛ»ûez_ ûbzûVû
decWbc\TjûbTûĀĉÛø·ĀĉÛ÷ûec_]â
-VYegTxacftûXcû_YezVb]kgVTûXYeÈ
[TV]û\ûV]acWcsû\TUY\dYl]g]ûbYÈ
hj]`qbYûXcge]aTbbtûbceaû0cbfg]È
ghkz{û9_eT{b] ûbYûXcdhf_Tg]ûde]û
de]^btggzûbcV]jû\T_cbzVûTUcûVbYÈ
fYbbzû\azbûXcûl]bbcWcû\T_cbcXTVÈ
fgVTû\Vh[Ybbtû\azfghûgTûcUftWhûzfÈ
bhsl]jûdeTVûzûfVcUcXûWecaTXtbâû
7TaYûgcah û\ûaYgcsûhdYeYX[Ybbtû
bYWTg]Vb]jûbTf`zX_zVûX`tûdeTkzVb]È
_zVûzûWecaTXtbû9_eT{b] ûdecifdz`_TÈ
a]ûficeacVTbcûdYeY`z_û']acWâ

ПРИЙНЯТО УЧАСНИКАМИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ
ПРОФСПІЛОК «ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ І
ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ»
7 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

ПРИВІТАННЯ

Шановні друзі, колеги!
Від імені Ради ЦК Профспілки працівників лісових галузей України
вітаю всіх працівників і ветеранів целюлозно-паперової промисловості, які на заслуженому відпочинку, з професійним святом!
За традицією, у цей день ми вшановуємо людей, чия праця
пов’язана із задоволенням життєвих потреб населення в різноманітній продукції. Результати вашої роботи є вагомим внеском
у розвиток економіки нашої держави, дозволяють гідно її представляти на міжнародному рівні.
Флагманами целюлозно-паперової промисловості є колективи
ПАТ Київський картонно-паперовий комбінат, ВАТ «Слов’янські
шпалери – Корюківська фабрика технічних паперів», ПАТ «Малинська фабрика технічних паперів – Вайдман». Ці підприємства надали значну матеріальну допомогу тим, хто перебуває в зоні АТО.
Прийміть побажання на довгі роки міцного здоров’я, оптимізму,
щастя та родинного благополуччя, стабільної роботи, нових трудових успіхів, удач, перемог та мирного неба над головою.
З повагою,
ВАДИМ СІБІЛЬОВ,
ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ

мы, как никто, понимаем,
что их нельзя реализовать
в условиях военного противостояния.
Мы требуем вывести российских военных, воюющих
в Украине под видом добровольцев, и прекратить
поставку на территорию Украины вооружения, что зафиксировано системами наблюдения и подтверждено
украинскими и международными организациями.
Профсоюзы Украины неоднократно выступали и выступают за мирное урегулирование ситуации, поддерживая мирный план Президента Украины и международной общественности.
Считаем, что такие действия должны быть и со стороны руководства России.
Придерживаясь норм международного права, мы требуем освободить от российского присутствия территории юго-востока Украины,
включая аннексированный
Крым, освободить украинских заключенных, в том
числе Надежду Савченко,
Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых
граждан Украины, а также
отказаться от всяких попыток шантажа заставить Украину свернуть с проевропейского внешнеполитического курса и прекратить нагнетание антиукраинской
истерии в обществе и СМИ
Российской Федерации.
ПРИНЯТО УЧАСТНИКАМИ
ВСЕУКРАИНСКОГО ФОРУМА
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЛЮДЕЙ»
7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

ЯКЩО УРЯД НЕ ЙДЕ
ДО ПРОФСПІЛОК,
ТО МИ ЙДЕМО НА УРЯД
У БОРОТЬБІ ЗА ЛІКВІДАЦІЮ ЗЛИДНІВ
«Ні бідності в Україні!!!», «Зупинити антисоціальну агресію!!!», «STOP наступу на трудові права!!!»,
«Реформи на користь людей, а не олігархів!!!»,
«За гідну працю і справедливу зарплату!!!», «Людина праці – найвища цінність країни!!!», «Ми –
не німа робоча сила, ми – громадяни України»,
«Нам зарплату не копійки, ми трудящі – не жебраки» – під такими гаслами 15 жовтня профспілки
провели попереджувальну акцію протесту під стінами Кабінету Міністрів України в рамках дій за
гідну працю та боротьби з бідністю, у якій взяли
участь понад 3 тисячі активістів.
Олена ОВЕРЧУК
«ПВ»

П

ecifdz`_]û9_eT{b]ûhjVT`]`]û
ezmYbbtûdecûdecVYXYbbtûdhÈ
U`zlb]jûT_kz^û÷û[cVgbtûbTû
'fYh_eT{bfq_cahû icehazû
decifdz`c_ûÂ-TûWzXbhûdeTksûzû
XcUecUhgû`sX]b]Ã ûTûgT_c[ûfjVT`]`]û
6Y\c`skzsûÞfgceâûĀßûgTû']acW]ûXcû0TUzÈ
bYghû2zbzfgezVû9_eT{b]û\ûd]gTbqû\TÈ
j]fghûfckzT`qbcÈgehXcV]jûzûdecifdz`È
_cV]jûdeTVûgTûzbgYeYfzVûdeTkzVb]_zVâ
Û»û[cVgbtûdeYXfgTVb]_]û\ûhfzjûeYWzÈ
cbzVû_eT{b]ûgTûWT`h\Y^ûY_cbcaz_]û\zÈ
UeT`]ft ûTU]ûf_T\Tg]ûezmhlYûÂ3KÃû\hÈ
Uc[zbbsûUTWTgcaz`q^cbbc{ûTeaz{ûgehÈ
XzVb]_zV ût_zûncXYbbcsûfTacVzXXTbcsû
deTkYsûfgVcessgqûdeca]f`cV]^ûdcÈ
gYbkzT` û\TUY\dYlhsgqûdecXcVc`qlhû
UY\dY_hû^ûcUcecbc\XTgbzfgqû_eT{b]â
Â?cûde]VY`cûbTfûXcû9etXhèû<YûXYeÈ
[TVbTûdc`zg]_Tû[cefg_]jûfckzT`qÈ
b]jûcUaY[Ybq ût_TûXT`Y_TûVzXû_cbÈ
fg]ghkz^b]jûbceaûfckzT`qbc{ûfdeTÈ
VYX`]Vcfgzâû<Yû[cefg_]^ûbTfghdûbTû
gehXcVzûdeTVTûzû\WcegTbbtûXYe[TVb]jû
WTeTbgz^ û·û\T\bTl]VûhûfVcxahûV]fghÈ
dzû(c`cVTû:YXYeTkz{ûdeciYfz^b]jûfdzÈ
`c_û9_eT{b]û(e]Wcez^û4fcV]^âû·û5TÈ
XzbbtûeYT`qbc{û\TecUzgbc{ûd`Tg] ûdcÈ
m]eYbbtûUY\ecUzggt û\Ted`TgbzûUceÈ
W] ûez\_YûdzXV]nYbbtûkzbûzûgTe]izV û
aTfmgTUbYû\bYkzbYbbtûgehXcV]jûXcÈ
jcXzVûgTû\TcnTX[YbqûhbTf`zXc_ûcUVTÈ
`hûWe]Vbzû·ûkYûdeta]^ûm`tjûXcûUzXÈ
bcfgzâû3TûgehXcVcahûiecbgzûncezlbcû
W]bYûaT^[YûÛûg]fâûdeTkzVb]_zVûzûdcÈ
bTXûÛĉûg]fâûfgTsgqûzbVT`zXTa]âû<Yû
Uz`qmY ûbz[ûVgeTg]ûVz^fq_cV]jûdzXû
lTfû%84ûbTûfjcXzâû=]ûkYûgheUhxû9etXèû
3TdYVbc ûbzâû8cahûncûd`Tbhxgqftû
f_ceclYbbtûTf]WbhVTbbtûbTûcjcecbhû
deTkz û\aYbmYbbtûWecmcVc{û_cadYbÈ
fTkz{ûdcfgeT[XT`]aûgTûfzaîtaû\TW]È
U`]jûdeTkzVb]_zVâû;zUTûkqcWcûjcgz`]û
`sX]ûVzXûbcVc{ûV`TX]ûdzf`tû2T^XTÈ
bhèû-V]lT^bc ûbzâû:YXYeTkztûdecifdzÈ
`c_û9_eT{b]ûezmhlYûV]fghdTxûdecg]û
gT_c{ûTbg]fckzT`qbc{ûdc`zg]_]ûzûV]È
fhVTxûXcûV`TX]ûV]acW]ûdcVYebhg]ftû
cU`]lltaûXcû`sXY^Ãâ
(e]Wcez^û4fcV]^ûbTWc`cf]V ûncû\ecÈ
U]Vm]ûXc`Ybcfb]^ûV]UzeûbTû_ce]fgqû
xVecdY^fq_c{ûzbgYWeTkz{ûeT\caû\ûaz[È
bTecXb]aûdecifdz`_cV]aûehjca ûa]û

ГРИГОРІЙ
ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФПУ:
«Що привело нас
до Уряду? Це
державна політика жорстких
соціальних обмежень, яка далека від конституційних норм
соціальної справедливості. Це
жорсткий наступ на трудові
права і згортання державних
гарантій».

Понад

1 млн

РОБОЧИХ
МІСЦЬ МОЖЕ
ВТРАТИТИ
ДЕРЖАВА ВЖЕ
ДО КІНЦЯ 2014
РОКУ

\cUcVît\Tbz ûXzsl]ûfc`zXTebc û\TUY\dYÈ
l]g]ûfdeTVYX`]VYûfgTV`YbbtûXcû`sX]È
b]ûdeTkz û\azb]g]û{{û[]ggtûbTû_eTnY ûVû
gcahûl]f`zûzûVû9_eT{bzâ
Â7cecabcûf_T\Tg] ûncû\TûezVbYaû\TÈ
ecUzgbc{ûd`Tg]û9_eT{bTûbTûcfgTbbqcÈ
ahûazfkzûVûIVecdzâû;zUTûkqcWcû\Tf`hÈ
[]`]ûcfVzlYbz û_VT`ziz_cVTbzûh_eT{bÈ
fq_zûecUzgb]_] ûTWeTez{ ûzb[YbYe] ûbTÈ
h_cVkzèû-V]lT^bc ûncûbz ûzûgT_ûbYûaTxû
Uhg]ûVûk]Vz`z\cVTbz^û_eT{bz¹
%UcûgT_Yû\TûeY\h`qgTgTa]ûcUfgYÈ
[Ybbtû2z[bTecXbcsû_cbiYXYeTkzxsû
decifdz`c_ûhûÛþ×û_eT{bTjûfVzgh û9_eTÈ
{bT ûbTû[T`q ûdcgeTd]`TûXcûcfgTbbqc{û
Wehd]û_eT{b ûXYûVzXfhgbzûWTeTbgz{û
deTVûdecifdz`c_âû-TûbTa]û`]mYûXYÈ
_z`q_TûTie]_Tbfq_]jû_eT{bâû0hX]û[û
XT`zûgT_YûgYedzg]¹Ãû·ûz\ûde]_ezfgsû\TÈ
\bTl]Vû(c`cVTû:59â
%_g]Vzfg]ûezmhlYûV]fghd]`]ûzûdecÈ
g]ûeh^bhVTbbtûf]fgYa]ûfckzT`qbcWcû
fgeTjhVTbbtûecUzgb]_zVût_ûXYac_eTÈ
g]lbcWcûzbfg]ghghûfTacVetXhVTbbtû
\TûhlTfgzûdecifdz`c_ ûTûgT_c[ûV]aTÈ
WTsgqûVzXûV`TX]ûVzX_`]_Tg]û\û5Te`TÈ
aYbghûTbg]fckzT`qb]^û\T_cbcdecY_gû
»ĉ´ĉûzûfzfg]û\Tûfgz`ûdYeYWcVcezVû\ûdeciÈ
fdz`_Ta]ûgTûecUcgcXTVkta]â
'ûhacVTjû\TWec\]ûkz`zfbcfgzû_eT{È
b] ûT_g]Vb]jûVz^fq_cV]jûXz^ûbTûfjcXzû
decifdz`_]ûXcûkqcWcûlTfhûhge]ahVTÈ
`]ftûVzXûdhU`zlbc{û_e]g]_]ûV`TX]ûgTû
decgYfgb]jûXz^âû&z`qmûgcWc ûecU]`]û
VfYûac[`]VY ûTU]ûXcdcacWg]ûbTmz^û
Teaz{âû4XbT_ûdecXcV[YbbtûgcgT`qbcÈ
WcûbTfghdhûbTû\T_cbbzûdeTVTûdeTkzVÈ
b]_zVûzûdecifdz`c_ ûVzXfhgbzfgqûeYÈ
\h`qgTg]VbcWcûfckzT`qbcWcûXzT`cWhû
bYû\T`]m]`]ûzbmcWcûV]Uceh ût_ûXztg]û
Vûzbm]^ûfdcfzUâ
8c[ûdzXûfgzbTa]û0TUzbYghû2zbzÈ
fgezVûdecifdz`_]ûV]fghd]`]ûdecg]
·ûf_ceclYbbtûecUcl]jûazfkqûzû\TacÈ
ec[hVTbbtû\TecUzgb]jûd`TgûzûdYbfz^ö
·ûY_cbcaz{ûUsX[Ygb]jû_cmgzVûV]È
_`slbcû\TûeTjhbc_ûdeTksslcWcûbTÈ
fY`Ybbt ûdYbfzcbYezV ûl`YbzVû{jbzjû
fzaY^ö
·ûdzXV]nYbbtûkzbûzûgTe]izVûVûhacÈ
VTjûdTXzbbtûeYT`qb]jûXcjcXzVö
·ûUY\deTVîtû`sXY^ûhûgehXcV]jûVzXÈ
bcf]bTj ûdcm]eYbbtûbY`YWT`qbc{û\TÈ
^btgcfgzûUY\û\T_cbbcWcû\Tj]fghûgTû
UY\dY_]ûdeTkzö
·ûdc\UTV`YbbtûdeTkzVb]_zVûgTû{jÈ
bzjûXzgY^ûfTbTgcebcÈ_hecegbcWcû`z_hÈ

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

VTbbtû^ûc\XcecV`Ybbt ûeh^bTkz{ûVûkzÈ
`cahûXcfzûYiY_g]Vbc{ûfTacVetXbc{û
f]fgYa]ûfckzT`qbcWcûfgeTjhVTbbtö
·ûV]Uze_cVcfgzû9etXhûVûdecVYXYbbzû
fckzT`qbcWcûXzT`cWhûgTûhjVT`Ybbtû
fhfdz`qbcûVT[`]V]jûezmYbqûUY\ûheTÈ
jhVTbbtûdc\]kz{ûdecifdz`c_â
5eciYfz^bzûfdz`_]û9_eT{b]ûV]aTÈ
WT`]
·û\UYeYWg]ûzûfgVce]g]ûXcfgTgbsû
_z`q_zfgqûfhlTfb]jûecUcl]jûazfkq û
cfcU`]VcûX`tûac`cXzö
·ûbYûXcdhfg]g]ûde]d]bYbbtûecUcÈ
g]ûXYe[TVb]jûdzXde]xafgVûlYeY\ûcUÈ
aY[YbbtûVûYbYeWceYfhefTjö

·ûdcVYebhg]ûXYe[TVb]aûzbfdY_kzÈ
taûf_TfcVTbYûdeTVcûVz`qbcWcûXcfghdhû
XcûecUcl]jûazfkqûX`tûWTeTbgcVTbcWcû
\Tj]fghûgehXcV]jûdeTV û[]ggtûgTû
\XcecVîtû_c[bcWcûdeTkzVb]_Tö
·ûde]ûdecVYXYbbzûY_cbcazlb]jûeYÈ
iceaû\TUY\dYl]g]ûdcfghdcVYûXcftWÈ
bYbbtû xVecdY^fq_]jû fckzT`qb]jû
fgTbXTegzVö
·û\TUY\dYl]g]ûYiY_g]Vb]^ûfckzÈ
T`qb]^ûXzT`cWûz\ûdecifdz`_Ta]ûgTû
ec\dclTg]ûdYeYWcVce]û\ûh_`TXYbbtû
bcVc{û(YbYeT`qbc{ûhWcX] ûWT`h\YV]jû
zûgYe]gcezT`qb]jûhWcX ûV]jcXtl]ûz\û
\TfTX û cWc`cmYb]jû 5eY\]XYbgcaû

Профспілки закликають Уряд невідкладно розпочати діалог із соціальними партнерами для
визначення практичних завдань, строків, індикаторів та механізмів реалізації основної мети реформ – досягнення європейських стандартів життя, передусім у сферах зайнятості, оплати, безпеки праці, оподаткування, соціального розвитку,
ефективного використання виробничого та трудового потенціалу країни задля успішної конкуренції на світових ринках.
·ûdcWTf]g]û\Ted`TgbzûUceW]ûzû\TÈ
UY\dYl]g]ûV]d`Tg]û\TfgeTjcVTb]aû
cfcUTaûhûf]fgYazû\TWT`qbccUcVît\È
_cVcWcûXYe[TVbcWcûfckzT`qbcWcûfgeTÈ
jhVTbbt û\c_eYaTûVû\cbzûdecVYXYbbtû
%84 ûdzXge]aTg]û\T_cbcXTVlzûdecdcÈ
\]kz{ûdecifdz`c_ûncXcûbTXz^bcWcû\TÈ
j]fghûdeTVTûdeTkzVb]_TûbTûfVcxlTfÈ
bYûcge]aTbbtûV]bTWcecX]û\TûdeTksö
·û[cefg_cûUcecg]ftû\ûgzbqcVcsû
Y_cbcaz_csûgTûhj]`YbbtaûVzXûfd`TÈ
g]ûdcXTg_zVö
·ûdzXV]n]g]û\ûÛûfzlbtûĀĉÛ»ûec_hûezÈ
VYbqûazbzaT`qbc{û\TecUzgbc{ûd`Tg] û
dYbfz{ ûdec[]g_cVcWcûazbzahahûbYû
aYbmûbz[ûbTûezVYbqûzbi`tkz{û\TûĀĉÛ½û
ez_ûzûVzXbcV]g]ûdcVbckzbbhûzbXY_fTÈ
kzsûgehXcV]jûXcjcXzV ûdYbfz^ûzûfckzÈ
T`qb]jûV]d`Tgö
·û`z_VzXhVTg]ûX]f_e]azbTkzsûVû
cd`TgzûdeTkzûdeTkzVb]_zVûUsX[Ygbc{û
fiYe]ûzû\T^btg]jûbTûXYe[TVbz^ûf`h[È
UzûgTûVûceWTbTjûazfkYVcWcûfTacVetXhÈ
VTbbtö

9_eT{b]ûVû7geTgYWz{ûeYiceaûĀĉĀĉûgTû
9WcXzûdecûTfckzTkzsû9_eT{bT·I7â
Â(TbqUTûgT_cahû0TUazbh ût_]^ûbYû
ac[YûdecVcX]g]ûfckzT`qb]^ûXzT`cWÃ û
·û`hbT`cû\VzXhfz`qâû8c[ûdecifdz`_]û
\T_`]_Tsgqû9etXûbYVzX_`TXbcûec\dcÈ
lTg]ûXzT`cWûz\ûfckzT`qb]a]ûdTegbYÈ
eTa]ûX`tûV]\bTlYbbtûdeT_g]lb]jû\TÈ
VXTbq ûfgec_zV ûzbX]_TgcezVûgTûaYjTÈ
bz\azVûeYT`z\Tkz{ûcfbcVbc{ûaYg]ûeYÈ
iceaû·ûXcftWbYbbtûxVecdY^fq_]jû
fgTbXTegzVû[]ggt ûdYeYXhfzaûhûfiYÈ
eTjû\T^btgcfgz ûcd`Tg] ûUY\dY_]ûdeTÈ
kz ûcdcXTg_hVTbbt ûfckzT`qbcWcûec\È
V]g_h ûYiY_g]VbcWcûV]_ce]fgTbbtû
V]ecUb]lcWcûgTûgehXcVcWcûdcgYbkzTÈ
`hû_eT{b]û\TX`tûhfdzmbc{û_cb_heYbÈ
kz{ûbTûfVzgcV]jûe]b_Tjâ
)Y`YWTg]ûdYeYXT`]ûhdcVbcVT[YÈ
b]aûV]acW]ûXcû0TUzbYghû2zbzfgezV û
\VYebYbbtûXcû'YejcVbc{û6TX]û9_eT{È
b]ûzû(`TV]ûXYe[TV]û^ûcUzkt`]ûdcVYeÈ
bhg]ft ût_ncûV`TXTûbYûdcVYebYgqftû
cU`]lltaûXcûdecfg]jû`sXY^â
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ОФІЦІЙНО

КАМПАНІЯ

МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У ПРОФСПІЛЦІ
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ ТРИВАЮТЬ
ЗВІТИ І ВИБОРИ

Останніми днями до Профспілки працівників культури України надходять
тривожні повідомлення з регіонів щодо зобов’язань обласним та районним управлінням культури, відповідно до їх компетенції, вжити невідкладних заходів щодо виконання пункту 13 Доручення Прем’єр-міністра
України «До Закону України від 31 липня 2014 р. № 1622-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 р.».

В

]nY\T\bTlYb]aûdhb_gcaû
decdcbhxgqftûceWTbTaûazfÈ
kYVcWcûfTacVetXhVTbbtûbTû
V]_cbTbbtûV]nY\WTXTbcWcû
\T_cbhûV[]g]û\TjcXzVûncXcû
cdg]az\Tkz{ûmgTgbc{ûl]fY`qbcfgzû
deTkzVb]_zV ûbTXTbbtûdeTkzVb]È
_TaûVzXdhfgc_ûUY\û\UYeY[Ybbtû\TÈ
ecUzgbc{ûd`Tg] ûVfgTbcV`YbbtûX`tû
deTkzVb]_zVûeY[]ahûecUcg]ûbTû
hacVTjûbYdcVbcWcûecUclcWcûlTfh û
\aYbmYbbtûTUcûf_TfhVTbbtûfg]ahÈ
`ssl]jûV]d`Tg ûdzXV]nYbqûdcfTÈ
XcV]jûc_`TXzV û\aYbmYbbtûbTXUTÈ
Vc_ûzûXcd`Tg ût_zûVfgTbcV`Ybzûhû
WeTb]lb]jûec\azeTjâ
']nY\T\bTlYbzû\TjcX]ûncXcû
dcdcVbYbbtûUsX[Ygb]jûeYfhefzVû
\Tû eTjhbc_û dcWzemYbbtû hacVû
cd`Tg]ûdeTkzûdeTkzVb]_zVû_h`qÈ
ghe]ûV]_`]_TsgqûbYûgz`q_]ûcUhÈ
eYbbtûgTûfjV]`sVTbbtûVûgehXcV]jû
_c`Y_g]VTjûWT`h\z ûTû^ûUehgT`qbcû
dcehmhsgqûl]bbYû\T_cbcXTVfgVcû
9_eT{b]â
5ecifdz`_Tû\VYegTxû'TmhûhVTÈ
WhûbTûgY ûncû-T_cbcaû9_eT{b]ûÂ5ecû
VbYfYbbtû\azbûXcû-T_cbhû9_eT{b]û
Â5ecû)Ye[TVb]^ûUsX[Ygû9_eT{b]û
bTûĀĉÛ½ûeâÃûbYûdYeYXUTlYbcû\Xz^È
fbYbbtûdcXzUb]jû\TjcXzVâû8cahû
dhb_gû Ûþû )cehlYbbtû 5eYaîxeÈ
azbzfgeTû9_eT{b]ûbYûuehbghxgqftû
bTûbceaTjûgTûdc`c[YbbtjûV]nYÈ
\T\bTlYbcWcû\T_cbhâ
6c\hazsl] ûncûVzXdcVzXbcûXcû
fgTggzûĀ½û-9ûÂ5ecûazfkYVYûfTacVetÈ
XhVTbbtÃûÂceWTb]ûazfkYVcWcûfTacÈ
VetXhVTbbtûgTû{jûdcfTXcVzûcfcU]û
Xzsgqû`]mYûbTûdzXfgTVz ûVûaY[Tjû
dcVbcVT[YbqûgTûhûfdcfzU ûdYeYXUTÈ
lYbzû0cbfg]ghkzxsûzû\T_cbTa]û
9_eT{b] ûgTû_YehsgqftûhûfVc{^ûXzÈ
t`qbcfgzû0cbfg]ghkzxsûzû\T_cbTÈ
a]û9_eT{b] ûT_gTa]û5eY\]XYbgTû
9_eT{b] û0TUzbYghû2zbzfgezVû9_eTÈ
{b]µûde]^btg]a]ûhûaY[Tjû{jbqc{û
_cadYgYbkz{ÃûgTûdTeTWeTiTû÷»û6YÈ
W`TaYbghû 0TUzbYghû 2zbzfgezVû
9_eT{b]ûÂazfkYVzûceWTb]ûV`TX]û\TÈ
UY\dYlhsgqûV]_cbTbbtû)cehlYbqû
5eYaîxeÈazbzfgeTû9_eT{b]Ã û5eciÈ
fdz`_TûVcXbclTfû\TfgYezWTxûceWTb]û
V]_cbTVlc{ûV`TX]ûgTûazfkYVcWcûfTÈ
acVetXhVTbbtûVzXûde]^btggtûbYÈ
_cbfg]ghkz^b]jûezmYbq ût_zûacÈ
[hgqûde]\VYfg]ûXcûdcehmYbqûl]bÈ
bcWcû\T_cbcXTVfgVTû9_eT{b]ûVûf]fÈ
gYazûgehXcVcWcûdeTVTûgTûcd`Tg]û
deTkzâû%X[YûfgTggYsûø´û0cbfg]ghÈ
kz{û9_eT{b]ûlzg_cûV]\bTlYbc ûncû
Â_c[Ybû\cUcVît\Tb]^ûbYhj]`qbcû
XcXYe[hVTg]ftû0cbfg]ghkz{û9_eTÈ
{b]ûgTû\T_cbzVû9_eT{b]µÃâû
-ûaYgcsûhb]_bYbbtûbYdcec\hÈ
azbbtûgTûfckzT`qbc{ûbTdehW]ûhûeYÈ
Wzcbzûdecdcbhxacû'Taûf_ce]fgTg]È
ftûdTeTWeTicaû÷´û6YW`TaYbghû0TUzÈ
bYghû2zbzfgezVû9_eT{b]ûgTû\VYebhÈ
g]ftûXcû0TUzbYghû2zbzfgezVû9_eT{È
b]ûncXcûbYac[`]VcfgzûV]_cbTbbtû
dhb_ghûÛþû)cehlYbbtû\ûcUîx_g]Vb]jû

de]l]bû·ûbYVzXdcVzXbcfgzû0cbfg]È
ghkz{ûzû\T_cbTaûû9_eT{b]â
4XbclTfbcû5ecifdz`_Tû\TfgYezÈ
WTxûazfkYVzûceWTb]ûV`TX]ûgTûazfkYÈ
VcWcûfTacVetXhVTbbtûVzXûde]^btgÈ
gtûezmYbq ût_]a] û\ûaYgcsûY_cbcÈ
az{û_cmgzVûazfkYV]jûUsX[YgzV û
f_TfcVhxgqftûV]d`TgTûXYe[TVb]jû
fckzT`qb]jûWTeTbgz^âû2zfkYVzûceÈ
WTb]ûV`TX]ûgTûazfkYVcWcûfTacVetÈ
XhVTbbtûfVc{a]ûezmYbbta]ûacÈ

\T_cbcXTVfgVT ûzbT_mYûkYûhf_`TXÈ
b]gqûzûUY\ûgcWcûf_`TXbhûf]ghTkzs û
dcW`]U]gqû\bYVzehû`sXY^ûncXcûdcÈ
\]g]Vb]jû\azbûgTûde]\VYXYûXcû\ecfÈ
gTbbtûbTdehW]ûVûfhfdz`qfgVzâ
5e]bTWzXbcûdcVzXca`txac ûncû
5ecifdz`_TûgT_c[ûfdetahVT`Tû
fVcxû\VYebYbbtû5eY\]XYbghû9_eTÈ
{b]û5Ygehû5cecmYb_hû\ûdecjTbÈ
btaû\TfgcfhVTg]ûdhb_gûÛøûfgTggzû
Ûĉøû0cbfg]ghkz{û9_eT{b]ûÂ5eY\]È

Профспілка застерігає місцеві органи
влади та місцевого самоврядування від
прийняття рішень, якими, з метою економії коштів місцевих бюджетів, скасовується виплата державних соціальних
гарантій. Місцеві органи влади та місцевого самоврядування своїми рішеннями
можуть зменшувати або скасовувати
лише ті стимулюючі виплати,
які здійснюються за рахунок коштів
власних бюджетів.
[hgqû\aYbmhVTg]ûTUcûf_TfcVhVTÈ
g]û`]mYûgzûfg]ah`sslzûV]d`Tg] û
t_zû\Xz^fbssgqftû\TûeTjhbc_û_cÈ
mgzVûV`Tfb]jûUsX[YgzVâ
5ecifdz`_TûdeTkzVb]_zVû_h`qÈ
ghe]û9_eT{b]ûbTWc`cmhx ûncû\TûfhÈ
lTfb]jûhacVûbY_cbfg]ghkz^bYûcUÈ
aY[YbbtûdeTVûzûfVcUcXûWecaTXtb û
dYemû \Tû VfY û aTxû VzXdcVzXTg]û
az[bTecXbcÈdeTVcV]aûbceaTaûzû
\Xz^fbsVTg]ftûde]ûbYhj]`qbcahû
Xcge]aTbbzûbceaûbTkzcbT`qbcWcû

XYbgû9_eT{b]ûf_TfcVhxûT_g]û0TUzÈ
bYghû2zbzfgezVû9_eT{b]µÃûzûf_TfhÈ
VTg]ûdhb_gûÛþûV]nY\T\bTlYbcWcû
)cehlYbbtû 5eYaîxeÈazbzfgeTû
9_eT{b]ût_ûgT_]^ ûncûbYûVzXdcVzÈ
XTxû0cbfg]ghkz{û9_eT{b]â
-û dcVTWcsû gTû \û bTXzxsû Uhg]û
ûdclhg]a]

Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки працівників
культури України

У Профспілці працівників культури України триває звітно-виборна кампанія. Керівники профспілкових організацій звітують
про соціальні напрацювання минулого
п’ятиріччя, яких вдалося досягти завдяки
консолідації дій профспілкових організацій усіх рівнів та конструктивній співпраці
із соціальними партнерами.

В

одночас у виступах
делегатів звітно-виборних зборів та конференцій відзначається, що складна фінансовоекономічна ситуація, що
склалася в державі, внесла
корективи в роботу профспілкових організацій і змінила в цілому вектор діяльності Профспілки працівників культури України. Перед
профспілкою постало завдання зберегти на досягнутому рівні державні соціальні гарантії, встановлені
працівникам закладів культури, засобів масової інформації, організацій фізичної
культури та спорту, а також
не втратити заклади та
творчі колективи.
Профспілковці зазначають,
що вжиття Урядом низки заходів щодо раціонального
використання державних
коштів, недопущення втрат
бюджету та створення передумов для економічного
зростання в Україні в умовах, що склалися, є вкрай
необхідним для стабілізації
економіки та запобігання
економічній катастрофі. Однак Центральний комітет
Профспілки, регіональні та
первинні профспілкові організації виступають проти виконання цих заходів за рахунок людини праці та порушення її конституційних
прав і свобод. Тому Профспілка змушена постійно
протидіяти антисоціальним
урядовим рішенням.
Завдяки неодноразовим
зверненням Профспілки
працівників культури України до Президента України,
керівництва Кабміну та Верховної Ради, урядових
структур сьогодні вдається
стримувати намагання місцевих органів влади наповнити державний та місцеві
бюджети шляхом зменшення встановлених на державному рівні соціальних гарантій працівників галузей
культури, скорочення та
оптимізації робочих місць,
закриття закладів.
Але, як відзначається на
звітно-виборних зборах та
конференціях в регіонах,
великий резонанс у трудових колективах викликав
пункт 13 Доручення
Прем’єр-міністра України
«До Закону України від 31
липня 2014 р. № 1622-VII
«Про внесення змін до За-

кону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік», яким пропонується органам місцевого самоврядування вжити заходів
щодо оптимізації штатної
чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для
працівників режиму роботи
на умовах неповного робочого часу, зменшення або
скасування стимулюючих
виплат, підвищень посадових окладів, зменшення
надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах. Тому Профспілка у своєму зверненні до місцевих
органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування висловила застереження щодо прийняття
ними антиконституційних
рішень, а також спрямувала
звернення на адресу Президента України Петра Порошенка з проханням скасувати пункт 13 вищезазначеного урядового Доручення як
такий, що не відповідає
Конституції України.
Профспілка працівників культури України закликає інші
профспілки підтримати нашу
позицію у цьому питанні.
Крім того, Центральний комітет Профспілки хоче привітати своїх колег, яким члени
Профспілки знову довірили
очолювати регіональні
профспілкові організації:
Ігнатенко Зінаїду Василівну
(Харківська обласна організація); Назарову Любов Іванівну (Миколаївська обласна
організація); Бабченка Віктора Євгеновича (Одеська обласна організація); Колодко
Лідію Василівну (Київська
міська організація); Корабельникову Лідію Никифорівну (Сумська обласна організація); Кадук Зою Миколаївну (Кіровоградська обласна організація); Марштупу
Василя Васильовича (Черкаська обласна організація).
Бажаємо профспілковим лідерам нових успіхів у почесній справі захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів людини
праці.
За дорученням Президії ЦК
Профспілки,
Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки
працівників культури
України

профспілкові віст № 42/2014
www.psv.org.ua

інтерв’ю
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РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ГРИГОРІЄМ ОСОВИМ
Олексій ПЕТРУНЯ
– Григорію Васильовичу, останнім часом усе гучніше лунає голос профспілок як захисників
соціально-економічних прав і законних інтересів людини праці.
Так, з ініціативи ФПУ 7 жовтня у
Києві відбувся Всеукраїнський
форум профспілок «За гідну працю та добробут людини». Наскільки, на Ваш погляд, ця тема
зараз актуальна для України?
·û5clbhû\ûgcWc ûncû'fYfVzgbz^û
XYbqûXz^û\TûWzXbhûdeTksûVzX\bTÈ
lTxgqftûh_eT{bfq_]a]ûdecifdz`È
_Ta]û\ûĀĉĉ´ûec_h û_c`]û^cWcûUh`cû
decWc`cmYbcûbTûaz[bTecXbcahû
ezVbzâû9ûkY^ûXYbqûgehXtnzûV_cgeYû
bTWTXhsgqûhetXTaûzûecUcgcXTVÈ
ktaûdecûbYcUjzXbzfgqûY_cbcazlÈ
bcWcû\ecfgTbbtûzûfckzT`qbcWcûec\È
V]g_hûbTû\TfTXTjûWzXbc{ûdeTkz ûVû
kYbgezût_c{ûaTxûUhg]û`sX]bTâ
9ûVYeYfbYVz^ûXcdcVzXzûX`tû
Â(ehd]ûXVTXktg]Ã ûdzXWcgcV`YÈ
bz^û2z[bTecXbcsûceWTbz\Tkzxsû
deTkz û4eWTbz\TkzxsûY_cbcazlbcÈ
WcûfdzVecUzgb]kgVTûzûec\V]g_hûgTû
7VzgcV]aûUTb_ca û\T\bTlTxgqftû
Â-ecfgTbbtû\Ted`Tgû\bTlbcûVzXÈ
fgTxûVzXû\ecfgTbbtûdecXh_g]VÈ
bcfgzûdeTkzûhûUz`qmcfgzû_eT{bû
Â(ehd]ûXVTXktg]Ãâû'zXbcV`Ybbtû
Y_cbcazlbcWcû\ecfgTbbtûgT_c[û
\T`Y[]gqûVzXûVzXbcV`Ybbtûdcd]È
gh ûTûkY ûhûfVcsûlYeWh ûV]aTWTxûT_È
g]VbzmcWcûfgVceYbbtûecUcl]jû
azfkqûzû\ecfgTbbtû\Ted`Tg]Ãâ
-Vzfbc ûncûkzûeY_caYbXTkz{û
fgcfhsgqftû^û9_eT{b] ûVût_z^ûfVzÈ
gcVTûizbTbfcVcÈY_cbcazlbTû_e]È
\T ûY_cbcazlbYûdecg]fgctbbtû\û
6cfzxsûzûVz^fq_cV]^û_cbi`z_gûbTû
fjcXzû_eT{b]ûbYTU]t_ûhf_`TXb]È
`]ûfgTbcV]nYûgehXtn]j ûdYbfzcÈ
bYezV ûzbm]jûfckzT`qb]jûVYefgVâû
5ecûkYûgT_c[û\T\bTlTxû443 ûbTÈ
Wc`cmhsl] ûncûVû9_eT{bzûzfbhxû
l]aT`cûdecU`Yaûz\ûXcge]aTbÈ
btaûY_cbcazlb]j ûfckzT`qb]jûgTû
_h`qgheb]jûdeTVâ
-Tûcizkz^b]a]ûXTb]a] û
U`]\q_cûþĉáûbTfY`Ybbtû9_eT{b]û
dYeYUhVTxûhûfgTbzûUzXbcfgzâû8]aû
lTfcaû\Tû_e]gYezxaûUzXbcfgz û
VfgTbcV`Yb]aû7VzgcV]aûUTb_ca û
t_]^ûXcezVbsxûXYbbcahûfdc[]È
VTbbsûhûþûXc`Te]û7>% ûXcû_TgYÈ
Wcez{ûUzXb]jûVû9_eT{bzûgeYUTûVzXÈ
bYfg]ûaT^[Yû÷ĉáûbTfY`Ybbtâ

– Тобто грубо порушується право більшості членів суспільства
на доступ до життєво необхідних ресурсів, до національного
багатства?
·ûKûde]ûkqcahûceWTb]ûV`TX]ûbYû
\TUY\dYlhsgqûeYT`qbcWcûV]_cÈ
bTbbtûV\tg]jû9_eT{bcsûaz[bTÈ
ecXb]jû\cUcVît\TbqûzûbceaûbTkzcÈ
bT`qbcWcû\T_cbcXTVfgVTâû3TfTaÈ
dYeYXûkYûfgcfhxgqftû\TUY\dYlYbbtû
deTVTûbTûdeTks ûbTXgcûac`cXzâû
8e]VT`]^ûlTfûV`TXTûgTûdzXde]xaÈ
kzûbYûac[hgqûdcXc`Tg]ûgT_YûWTÈ
bYUbYûtV]nY ût_û\TUceWcVTbzfgqûz\û
V]d`Tg]û\Ted`Tg] û\TWT`qbTûfhaTû
t_c{ûbTûÛûVYeYfbtûkqcWcûec_hû\Uz`qÈ
m]`TftûVûÛ ´ûeT\TûzûftWbh`TûÛûa`eXû
½Ā½ûa`bûWeb¹û%û_z`q_zfgqûdeTkzVÈ
b]_zV ût_zûbYûcge]ahsgqûfVcxlTfÈ
bcû\Ted`Tgh û\ecf`TûVXVzlzâ
5ecûVfYûkYûa]ûWcVce]`]ûbTû
fVcxahûicehazâû)cûeYlz ûhûbqcahû
V\t`]ûhlTfgqûazbzfgeûfckzT`qbc{û
dc`zg]_] ûWc`cVTûbTkzcbT`qbc{û

VzXhVTg]ûĉ þáûVzXeTjhVTbbtûecUcÈ
gcXTVkzVûbTû_h`qgheûbcÈaTfcVhûzû
iz\_h`qûghebcÈc\XcûecVlhûecUcghûVû
gehXcV]jû_c`Y_g]VTjâû-bzaTsgq û
t_ûgcû_T[hgq ûcfgTbbsûfcecl_hâ

ge]fgcecbbqc{ûfckzûT`qûbcÈY_cbcÈ
azlbc{ûeTX]û1sXa]`Tû)YbzfcVT û
Wc`cVTû0cazgYghû'69û\ûd]gTbqû
deTkzûzûfckzT`qbc{ûdc`zg]_]û5YÈ
gecû<]UYb_c û_YezVb]_ûWhaTbzÈ
gTebcWcûhdeTV`zbbtû%59ûDez^û
6hUTb ûdeYXfgTVb]_]ûzbm]jûceÈ
WTbzVûV`TX] ûWc`cV]ûWecaTXÈ
fq_]jûeTXûazbzfgYefgV ûfckzT`qÈ
bzûdTegbYe]âû3TXzf`T`]ûa]û\TÈ
decmYbbtûzû(`TVzû%XazbzfgeTkz{û
5eY\]XYbgTû&ce]fhû1c[_zbhû\û
decdc\]kzxsûdeY\YbghVTg]ûdYÈ
eYXûdcVT[bcsûThX]gcezxsûWecÈ
aTXtbfq_cWcûfhfdz`qfgVT ût_Tû
eYdeY\YbghxûÛĉûa`bûdeTkzVb]_zV û
fghXYbgzV ûVYgYeTbzVûdeTkzû\ûhfzjû
eYWzcbzVûzûWT`h\Y^ûY_cbcaz_] û
7geTgYWzsûeYiceaûĀĉĀĉ ûzbzkz^cÈ
VTbhûW`TVcsûXYe[TV]âû%`Y ût_û
UTl]ac ûbYû\bT^m`cftûbTûkYûl]û
lTfh ûl]û_cahûXcehl]g]â
2]ûfdcXzVT`]fq ûncûhlTfgqûhû
icehazûVz\qaYûzûV]fghd]gqû
5eYaîxeÈazbzfgeû9_eT{b] û
cf_z`q_]ûXcû9etXhûbT_cd]l]È
`cfqûbT^Uz`qmYûd]gTbqâû8]aû
Uz`qmY ûncû\TûdzVec_hûfVcx{ûXzÈ
t`qbcfgzû9etXûgT_ûzûbYû\hfgezVftû
\ûdecifdz`_Ta]âû5ecgYû^û\TeT\û
kqcWcûbYûfgT`cftâ

– А що у цій ситуації пропонують профспілки?

– Гострою залишається проблема забезпечення умов і безпе-

Профспілки вимагають
від влади поважати
права простих людей
ки праці на робочих місцях.
Яка ситуація у цій сфері зараз?
·û3TûÂgehXcVcahûiecbgzÃûncÈ
ezlbcûW]bYûVbTf`zXc_ûgeTVahVTbÈ
btûgTûTVTez^ûÛ þûg]fâûdeTkzVb]_zV û
÷ûg]fâûfgTsgqûzbVT`zXTa] ûg]ftlzû
cge]ahsgqûdeciYfz^bzû\TjVcesÈ
VTbbtâû8cahûf_ceclYbbtûizbTbÈ
fhVTbbtûcjcecb]ûdeTkz ûhez\Tbbtû
aTgYezT`qbcWcûVzXm_cXhVTbbtû
dcgYedz`]aûzûl`YbTaûfzaY^û\TW]È
U`]jûbTûV]ecUb]kgVz û`z_VzXTkztû
fTbTgcebcÈ_hûecegûbcWcû`z_hVTbÈ
bt ûncûdecdcbhxû9etXû\T_cbcdecÈ
Y_gcaûû»ĉ´ĉ ûbTûg`zûdcf]`Ybbtû
fckzT`qbcWcû\Tj]fghûhlTfb]_zVû
%84ûV]_`]_TxûhûgehXtn]jûfdeTÈ
VYX`]Vzû\Td]gTbbtûlcahûgT_Tû
\bYVTWTûXcû`sX]b]ûdeTkzè
KbmTûdecU`YaTû·û\WcegTbbtû
XYe[TVbcWcûbTW`tXhûhûfiYezûdeTÈ
kzûdzXûWTf`caûXYeYWh`tkz{ ûgcXzût_û
»ûa`bûdeTkzVb]_zV ûTUcû_c[YbûgeYÈ
gz^ ûdeTkssgqûbY`YWT`qbcûUY\û\TÈ
_cbbcWcû\Tj]fghûgTûcjcecb]ûdeTÈ
kzâû'ûkz^ûfiYezûcUYegTxgqftûU`]\qÈ
_cûĀĉĉûa`eXûWebûgzbqcVc{û\Ted`TÈ
g]âû)Ye[TVzûbYûfd`TlhsgqftûdcÈ
XTg_]ûgTûxX]b]^ûfckVbYfc_ ûgcahû
bYûV]fgTlTxûWecmY^ûTbzûbTûdYbfz{ û
TbzûbTûfckzT`qbzûV]d`Tg]âû'zXgT_û
dcXTg_cV]^ûgtWTeûhfYûUz`qmYûdYÈ
eY_`TXTxgqftûbTû`YWT`qbcûdeTksÈ
sl]j ûl]fY`qbzfgqût_]jûncec_hû
\aYbmhxgqftûzûfgTbcV]gqûh[Yû
U`]\q_cûÛĉûa`b ût_zûiT_g]lbcûaTÈ
sgqû\TUY\dYlhVTg]ûdec[]ggtûfcUzû
^ûeYmgzûþ»Èaz`qû^cbbcWcûbTfY`YbÈ
btâû4fqûlcahûdecifdz`_]ûV]aTWTÈ

sgqûVzXû9etXhûT_g]VTkz{ûXz^ûz\ûXYÈ
gzbz\Tkz{ûY_cbcaz_]ûgTû`YWT`z\Tkz{û
gehXcV]jûVzXbcf]bâû%`YûeYT`qb]jû
_ec_zVûdc_]ûbYûUTl]acâ
3Tûkqcahûg`zû\ecfgTxû_z`qÈ
_zfgqûdcehmYbq ûVl]bYb]jûUY\dcÈ
fYeYXbqcûecUcgcXTVkta]âû'ûKûdzVÈ
ezllzûdecifdz`_cVzûT_g]Vzfg]û\TÈ
iz_fhVT`]ûdcbTXû÷ĉĉûg]fâûdcehÈ
mYbqûdeTVûdeTkzVb]_zV ûncûVXVzÈ
lzûUz`qmY ûbz[û\TûVYfqûĀĉÛþûez_â
?cXYbbcûXcûdecifdz`_cV]jû
ceWTbzVûbTXjcXtgqûl]f`YbbzûdcÈ
VzXca`Ybbt û\TtV] û\VYebYbbtû
decûbTfghdûbTûdeTVTûdeTkzVb]È
_zVûf_ceclYbbtûl]fY`qbcfgz ûhezÈ
\Tbbtû\Ted`Tg ûcUaY[YbbtûfckzÈ
T`qb]jûWTeTbgz^ûzû\cUcûVît\Tbqû\Tû
_c`Y_g]Vb]a]ûXcWcVceTa] ûdzXÈ
V]nYbbtûkzbûzûgTe]izV ût_zûdcXTÈ
sgqftûV`TXcsûzûUz\bYfcaût_ûbYa]È
bhlzû[YegV]ûVûhacVTj ûncûf_`TÈ
`]ftâû1]mYûfTaûeYxfgeûdcehmYbÈ
btûdeTVûbT`zlhxûĀ×ûfgcezbc_â

– Але зараз доволі часто лунають заклики трохи зачекати, не
критикувати владу, бо «ви ж
розумієте: у країні війна»…
·û-Vzfbc ûncûdecifdz`_]ûXcÈ
UeYûec\hazsgq ûhût_z^ûf_`TXbz^û
f]ghTkz{ûcd]b]`TftûXYe[TVT ûTû
gT_c[ûVT[`]VzfgqûhjVT`YbbtûbYÈ
VzX_`TXb]jû\TjcXzVûX`tûV]ezÈ
mYbbtûdYemclYeWcV]jûdecUû`Ya û
dcVît\Tb]jûz\ûVz^fq_cV]a]ûXztÈ
a]ûbTûfjcXzû_eT{b]âû7qcWcXbzût_û
bz_c`]ûbYcUjzXbTûxXbzfgqûgTû
\WhegcVTbzfgqûfhfdz`qfgVTâ

8cahûzûVûUYeY\bz ûzûVû`]dbzûkqcÈ
Wcûec_h û_c`]ûÂdT_YgcaÃûde]^aTÈ
`]fqû\T_cbcXTVlzûT_g]ûcUaY[hÈ
VT`qbcWcûjTeT_gYeh û\Uz`qmhVTÈ
`cfqûcdcXTg_hVTbbtûXcjcXzV û
decifdz`_]ûhge]aT`]ftûVzXûdhÈ
U`zlbc{û_e]g]_]ûV`TX]ûgTûdecÈ
gYfgb]jûXz^ûV]_`slbcû\ûec\hazbÈ
btûcUfgTV]b ûncûge]VTxûVz^bTûzû
Wc`cVbTûhVTWTûfhfdz`qfgVTû\cfYÈ
eYX]`TftûbTûgcah ût_ûXcdcacWg]û
_eT{bzû\Tj]fg]g]ûgYe]gcezT`qbhû
kz`zfbzfgqûzûbY\T`Y[bzfgqâû)cû
eYlz û:59ûgTûbTmzûceWTbz\Tkz{û
gY[ûbTXTsgqû\bTlbhûWhaTbzgTeÈ
bhûXcdcacWhûVz^fq_cV]aâ
-TeT\û\TVXt_]ûXcacV`YbcfÈ
gtaûaTxacûbzU]û_e]j_]^ûa]e û
gclbzmYûXcftWbhgcûdYeYa]eîtâû
5ecifdz`_]ûdzXge]aT`]ûd`Tbû
Xz^û5eY\]XYbgTûVûkqcahûbTdetÈ
azâû%`YûV`TXTûbYûaTxû\TUhVTg]û
decûg]j ûjgcûncXYbbcûbTû\TVcÈ
XTj ûhûdc`z ûVûbTVlT`qb]jû\T_`TÈ
XTj û`z_TebtjûV]_cbhxûfVz^ûgehÈ
XcV]^ûcUcVît\c_ û\TUY\dYlhsl]û
dcgeYU]ûbTfY`YbbtûgTûfgVcessÈ
l]ûeYfhef]ûX`tûcUcecb]û_eT{b]ûzû
[]ggx\TUY\dYlYbbtûVz^fq_cV]jâ
8cahûgeYgz^ûdT_YgûcUaY[hÈ
VT`qb]jû\TjcXzV ûncûazfg]gqftûVû
hetXcV]jû\T_cbcdecY_gTj ûdcXTÈ
b]jûXcû'YejcVbc{û6TX]ûÛ»ûVYeYfbt û
t_zûfgcfhsgqftûdcXTg_cVc{ ûUsÈ
X[Ygbc{ûdc`zg]_] ûeYiceahVTbbtû
f]fgYa]ûfckzT`qbcWcûfgeTjhVTbÈ
bt ûfde]l]b]VûjV]`sûcUheYbbtâû9û
2zbizbzûX`tûdcXc`TbbtûizbTbfcÈ
Vc{û_e]\]ûXcXhaT`]ftûbTVzgqû`z_È

·û=`Yb]ûdecifdz`c_ûV]aTWTÈ
sgqûVzXûfVc{jûceWTbz\Tkz^ûV]_cÈ
e]fgTg]ûVfzû\T_cbbzû\TfcU]ûdecÈ
g]Xz{ûbTfghdhûbTûgehXcVzûgTûfckzÈ
T`qbzûdeTVTûdeTkzVb]_zVâû)cû
gcWcû[ûVcb]ûfdeTVYX`]VcûfgTVÈ
`tgqûd]gTbbtûl]ûgT_zû[ûezVbcÈ
\bTlbzû[YegV]ûbYfhgqûV`Tfb]_]û
dzXde]xafgVûgTûc`zWTej]èû&cû
gz`q_]ûcX]bûiT_gûV]VY\Ybbtû
b]a]û\û9_eT{b]û\ûdclTg_hûec_hû
×ûa`eXûXc`TezVû7>%û_TdzgT`hû
fVzXl]gqûtVbcûbYûdecûh_eT{bfq_hû
zûXYe[TVb]kq_hûdc\]kzsâû8cXzû
t_ûzbVYfg]kz{ûhûVzgl]\btbYûV]È
ecUb]kgVcû·ûhûdîtgqûeT\zVûaYbmzâ
3TaTWTbbtûdecifdz`c_ûV]_cÈ
e]fgTg]ûaYjTbz\a]ûVzXVYegcWcû
fckzT`qbcWcûXzT`cWhû\ûg]jûl]ûg]jû
d]gTbq û{jûdhU`zlbcWcûcUWcVceYbÈ
bt ûbTû[T`q ûbYû\bTjcXtgqûdzXÈ
ge]a_]ûhûfckzT`qb]jûdTegbYezVâ
-ûde]_ezfgsûXcVcX]gqftû_cbÈ
fgTghVTg] ûncû9etXûdecXcV[hxû
deT_g]_hûdcdYeYXbqc{ûV`TX] û
t_TûhjVT`sVT`Tû_h`hTebzûezmYbÈ
btû\ûbT^Uz`qmûfhfdz`qbcûlhg`]È
V]jûd]gTbqâ
9gTxab]lYbzfgqûdYeYWcVcezVû
\û2':ûzûUY\TdY`tkz^bzfgqûV]_cÈ
bTbbtû^cWcûV]acW ûbYdec\cezfgqû
iceahVTbbtûUsX[Yghû_eT{b]ûbTû
ĀĉÛ»ûez_ ûbYV]_cbTbbtû\cUcVîtÈ
\Tbqû9etXhû\Tûl]bbcsû(YbhWcÈ
XcsûbYûXTsgqûdzXfgTVûWcVce]g]û
decûbqcWcût_ûVzXdcVzXT`qbcWcûfcÈ
kzT`qbcWcûdTegbYeTâ
3YûXcXTsgqûcdg]az\ahû^ûhetXcÈ
VzûdecWbc\]ûncXcûfgTbhûY_cbcaz_]û
zûdcXT`qmcWcû\Tacec[hVTbbtûeYÈ
T`qb]jûgehXcV]jûXcjcXzVûhûĀĉÛø·
ĀĉÛ÷ûec_Tjâû8T_zûdecWbc\]ûbYûVzXdcÈ
VzXTsgqû\TVXTbbta ûV]\bTlYb]aû
5eY\]XYbgcaûhû7geTgYWz{ûeYiceaû
ĀĉĀĉûncXcûdcXVcxbbtûbTkzcbT`qbcÈ
WcûXcjcXhûbTûXhmhûbTfY`Ybbtâ

– Які Ви бачите шляхи вирішення актуальних соціально-економічних проблем? Якою має
бути тут роль профспілок?
·û5ecU`YaûhûfiYezûdeTkzûbT_cÈ
d]l]`cftûUz`qmûbz[ûXcfgTgbqcâû
8c[ûeYicea]û·ûbYa]bhlzâû5ecgY û
t_ûbTWc`cf]Vû5eY\]XYbg ûX`tû{jû
eYT`z\Tkz{ûbYcUjzXbTû_cbfc`zXTÈ
kztûhfzjûWz`c_ûV`TX] ûUz\bYfhûzû
WecaTXtbfq_cWcûfhfdz`qfgVTâû
8cahûa]û\VYegTxacftûXcû9etXhûzû
5eY\]XYbgTû\ûdecdc\]kzxsû\TXzÈ
tg]û3TkzcbT`qbhûge]fgcecbbsû
fckzT`qûbcÈY_cbcazlbhûeTXhûXcû
cUWcVceYbbtûdYefdY_g]Vûec\V]È
g_hû9_eT{b] û\TUY\dYl]g]ûgzfbhû
V\TxacXzsûkqcWcûge]fgcecbbqcÈ
WcûceWTbhû\û3TkzcbT`qbcsûeTÈ
XcsûeYiceaâû3Tû[T`q ûbTmTûdecÈ
dc\]kztûncXcûVVYXYbbtûdeYXÈ
fgTVb]_Tûdecifdz`c_ûXcûf_`TXhû
kzx{ûeTX]ûbYVacg]VcVTbcûVzXj]È
`YbTû%XazbzfgeTkzxsû5eY\]XYbÈ
gTâû8T_Tû[ûhlTfgqûfdzg_T`TûzûdecÈ
dc\]kzsû7dz`qbcWcûdeYXfgTVÈ
b]kq_cWcûceWTbhûecUcgcXTVkzVâ
5ecifdz`_]ûV]f`cV`ssgqûWcÈ
gcVbzfgqûXcûkzx{ûecUcg]âû5cgezUÈ
bcû\TUY\dYl]g]ûeY\h`qgTg]Vb]^û
fckzT`qb]^ûXzT`cWûX`tûgcWc ûncUû
hûkY^ûf_`TXb]^ûX`tû_eT{b]ûlTfû
bYûec\UhejhVTg]ûf]ghTkzs ûTûfgTÈ
Uz`z\hVTg]û{{ûX`tûdzXbYfYbbtûY_cÈ
bcaz_] ûVzXgT_û·û\ecfgTbbtûezVbtû
[]ggtû`sXY^â
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МЕТОДИЧНА РАДА

ДЕРЖГАРАНТІЇ

ЕФЕКТИВНА КАДРОВА
ПОЛІТИКА ОСНОВА
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФРУХУ

ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
ОТРИМУВАТИМУТЬ АДРЕСНУ
ДОПОМОГУ

8 жовтня відбулося засідання Науковометодичної ради Федерації профспілок
України, на якому обговорювалися підсумки навчання профспілкових працівників та активістів у 2013/2014 навчальному
році, а також завдання на 2014/2015-й. У
роботі ради взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, виконувач обов’язків ректора Академії праці, соціальних відносин і
туризму Вікторія Буяшенко, очільники всеукраїнських галузевих профспілок і територіальних профоб’єднань, керівники регіональних навчально-методичних центрів.
Тетяна РУБАН
«ПВ»

У

своїй доповіді керівник департаменту
розвитку профспілкового руху апарату
ФПУ Валентина Шевченко
поінформувала присутніх
про підсумки профспілкового навчання у 2013/2014 навчальному році. Так, питання кадрової політики завжди перебувають у центрі
уваги профспілок, адже вимоги часу ставлять нові завдання щодо формування
кадрового потенціалу як
всеукраїнських профспілок,
профоб’єднань, так і ФПУ.
«Ефективна кадрова політика – основа модернізації
профспілкового руху, – зазначила Валентина Шевченко. – Тому головним завданням ФПУ, її членських організацій має бути розбудова
єдиного освітнього простору на базі інноваційних підходів, нових форм і методів
вищої освіти, сучасних
освітніх інформаційних технологій, програм із створення цільових фондів профспілкового навчання, залучення грантів, запровадження електронного та
дистанційного навчання».
Незважаючи на соціальнополітичну ситуацію, що
склалася наприкінці 2013
року, членські організації
ФПУ, навчальні заклади
профспілок продовжували
навчання спілчан. Загалом,
різноманітними його формами охоплено понад 90
тис. членів профспілок.
З огляду на фінансовий стан
ФПУ, члени Науково-методичної ради підтримали
пропозицію призупинити
Всеукраїнський огляд-конкурс навчальних закладів
профспілок.

У своєму виступі Голова ФПУ
Григорій Осовий наголосив
на тому, що профспілкам потрібно змінювати своє ставлення до навчання, яке повинно бути обов’язковим, з
видачею сертифіката. Він також зупинився на діяльності
Академії праці, соціальних
відносин і туризму, що має
очолити як вивчення профспілкового руху в громадянському суспільстві, так і механізми виливу профспілок
на формування державної
соціальної політики. Крім
того, він зазначив, що навчальним закладам профспілок необхідно вишукувати можливості донорської
підтримки навчання.
Жвава дискусія розгорнулася довкола проекту Положення про Фонд профспілкової освіти. Цільове фінансування профспілкового навчання конче потрібно і
профспілкам, і навчальнометодичним центрам, наголошували учасники засідання. Тому документ було одностайно підтримано з урахуванням пропозицій членів
Науково-методичної ради
ФПУ. Питання щодо створення та наповнення фонду вирішуватиметься Президією
ФПУ після стабілізації фінансового стану Федерації та
членських організацій.
На засіданні члени Науковометодичної ради ФПУ обговорили питання підготовки
навчального проекту з органайзингу за підтримки
Профспілки 3F (Данія). Загальна мета проекту – створення нових профспілкових
організацій шляхом проведення органайзингових кампаній та збільшення профспілкового членства. Крім
того, реалізація проекту допоможе глибше вивчити питання про роль профспілок у
євроінтеграційних процесах.

Головним завданням ФПУ, її членських організацій має стати розбудова
єдиного освітнього простору на базі
інноваційних підходів, нових форм
і методів вищої освіти.

З метою отримання узагальненої інформації про всі потреби переселенців та забезпечення їх матеріальною допомогою для покриття витрат на
проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг, Кабінет
Міністрів України 1 жовтня 2014 року прийняв низку важливих рішень.
Про організацію роботи органів соціальної сфери щодо захисту переселенців та надання соціальної підтримки населенню при оплаті житловокомунальних послуг повідомила міністр соціальної політики Людмила
Денісова.
Тетяна РУБАН
«ПВ»
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T_ ûVzXdcVzXbcûXcûdcfgTbcÈ
V]û029ûû»ĉ×ûÂ5ecûcU`z_û
cfzU ût_zûdYeYaznhsgqftû\û
g]alTfcVcûc_hdcVTbc{ûgYÈ
e]gcez{û9_eT{b]ûgTûeT^cÈ
bzVûdecVYXYbbtûTbg]gYece]fg]lÈ
bc{ûcdYeTkz{ÃûVzXûĉÛâÛĉâĀĉÛ½û2zbzfÈ
gYefgVcûfckzT`qbc{ûdc`zg]_]û9_eTÈ
{b]ûfgVce]gqûzûUhXYûVYfg]ûxX]bhû
zbiceaTkz^bhûUT\hûXTb]jûdecûV\tÈ
g]jûbTûcU`z_ûcfzU ûncûdYeY{jT`]û\û
g]alTfcVcûc_hdcVTbc{ûgYe]gcez{û
9_eT{b]ûgTûeT^cbzVûdecVYXYbbtû
%84âû-Tûf`cVTa]û1sXa]`]û)YbzÈ
fcVc{ ûkYûecU]gqftûX`tûcge]aTbbtû
XcfgcVzebc{ûzbiceaTkz{ûdecû_z`qÈ
_zfgqûgTûdcgeYU]ûdYeYaznYb]jûcfzUû
-TWT`qbTû fhaTû XcdcacW]û bTû
\TWT`caûdcû9_eT{bzâ
fzaîsûec\eTjcVhxgqftût_ûfhaTûec\È
)`tûcge]aTbbtûgT_cWcûXc_hÈ azezVûXcdcacW]ûbTû_c[bcWcûl`YbTû
aYbgTûWecaTXtbTa ût_zûXcftW`]ûÛ´È fzaî{ ûT`YûbYûac[YûdYeYV]nhVTg]û
ezlbcWcûVz_h ûdcgezUbcû\VYebhg]ftû Ā½ĉĉûWebâ
cfcU]fgcû TUcû lYeY\û \T_cbbcWcû
-Tûf`cVTa]ûazbzfgeTûfckdc`zg]È
deYXfgTVb]_Tûz\û\TtVcsûgTû_cdzxsû _] ûaYjTbz\aûV]d`Tg]ûncazftlbc{û
dTfdcegTûVûceWTb]ûfckzT`qbcWcû\TÈ TXeYfbc{ûXcdcacW]ûdYeYXUTlTx ûncû
j]fghûbTfY`Ybbtû\TûazfkYaûdYeYÈ deTkY\XTgbTû`sX]bTûbYûdcV]bbTû
UhVTbbtâû)cVzX_hûcUzktsgqûV]XTÈ fgTg]ûhge]aTbkYaûbTû\TUY\dYlYbÈ
g]ûUY\_cmgcVbcûUY\dcfYeYXbqcûVû bzûXYe[TV]âû8cahût_ncûVûf_`TXzû
XYbqûdcXTbbtû\TtV]âû9ûeT\zûVzXfhgÈ fzaî{ ût_z^ûUhXYûde]\bTlYbcûXcdcÈ
bcfgzûXc_haYbgT ûncûdcfVzXlhxû acWh ûxûcfcU]ûdeTkY\XTgbcWcûVz_h û
cfcUh ûdYeYfY`YbYkqûdcV]bYbûdcÈ ncû decgtWcaû Āû azftkzVû \û Xbtû
VzXca]g]ûdecûkYûXcûgYe]gcezT`qÈ cicea`YbbtûXcdcacW]ûbYûV`TmghÈ
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kz^bc{ûf`h[U] ût_]^ûVûcXbcXYbb]^û fde]tbbtû)7- ûTUcûdYeYUhVTsgqûhû
gYeazbûcicea]gqûg]alTfcVYûdcÈ gehXcV]jûVzXbcf]bTjû\ûecUcgcXTVÈ
fVzXlYbbtâû 5e]û kqcahû zfgcgbcû kta]ûbTûg]alTfcVcûc_hdcVTbz^ûgYÈ
fdecnYbcûdeckYXhehûbTXTbbtûXcÈ e]gcez{û9_eT{b]ûl]ûVûeT^cbTjûdecÈ
VzXc_û`sXta ût_zûdec[]VTsgqûVû VYXYbbtû%84 ûT`YûiT_g]lbcûbYû
azfktjûaTfcVcWcûdcfY`Ybbt ûWecÈ deTkssgq ûec\azeûXcdcacW]ûX`tû
aTXtb]û\ac[hgqûcge]aTg]ûXcVzXÈ b]jû bTû bTfghdbzû Āû azftkzû UhXYû
_]ûUY\dcfYeYXbqcûgTa ûXYûdYeYUhÈ \aYbmYb]^ûbTû»ĉá ûTûdcgzaûV]d`TÈ
VTsgqâ
gTûzû\cVfzaûde]d]b]gqftâû
2zbzfgeûdzX_eYf`]`T ûncûXcdcÈ
7gVceYbbtûeYxfgehûxûcXb]aû\û
YgTdzVû\TUY\dYlYbbtûizbTbfcVc{û acWTûUhXYû\TeTjcVhVTg]ftûbTûUTbÈ
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bTXTbbtûgT_]aûWecaTXtbTaûncazÈ XcûceWTbzVûfckzT`qbcWcû\Tj]fghûbTÈ
ftlbc{ûTXeYfbc{ûXcdcacW]âû-WzXbcû fY`YbbtûgT_zûXc_haYbg]
·û\TtVhö
\ûkzxsûdcfgTbcVcsûTXeYfbTûXcdcÈ
·ûdTfdcegûWecaTXtb]bTû9_eT{b]ö
acWTûde]\bTlTxgqftûcfcUTa ût_zû
·û_cdz{ûfVzXckgVûdecûbTecX[YbÈ
dYeYUhVTsgqûbTûcU`z_hûVûceWTbTjû
fckzT`qbcWcû\Tj]fghûbTfY`Ybbt ûzû btûXzgY^ûgTûfVzXckgVTûdecûm`sUö
V]d`Tlhxgqftû\ûXbtû\VYebYbbtûdecÈ
·ûXcVzX_]ûVfzjûl`YbzVûfzaî{ûdecû
gtWcaûdYVbcWcûdYezcXhû·û
V\tggtûbTûcU`z_ûcfzU ûdYÈ
bYûUz`qmYûøûazftkzVâ
eYaznYb]jû\ûg]alTfcVcû
)cdcacWhûdYeYXUTlYÈ
c_hdcVTbc{û gYe]gcez{û
bcûVûgT_]jûec\azeTj
9_eT{b]ûzûeT^cbzVûdecVYÈ
·û bYdeTkY\XTgb]aû
XYbbtûTbg]gYece]fg]lÈ
WecaTXtbTaûÞdYbfzcbYÈ
bc{ûcdYeTkz{ö
АДРЕСНОЇ ДО
e] û zbVT`zX] û Xzg]ßû ·û
·û d]fqacVhû \WcXhû Vû
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ОТРИ
´´½ûWebûbTû`sX]bhûÞl`YÈ
XcVz`qbz^ûiceazûbTûV]È
МУВАТИМУТЬ d`TghûWecmcVc{ûXcdcacÈ
bTûfzaî{ßö
·ûdeTkY\XTgb]aûWecÈ НЕПРАЦЕЗДАТНІ W]û hdcVbcVT[Ybcahû
aTXtbTaû·û½½ĀûWebûbTû`sÈ
deYXfgTVb]_hûfzaî{ûVzXû
ГРОМАДЯНИ
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?cXcûdcfgTbcV]û9etXhûÂ5ecû
cfcU`]VcfgzûeYT`z\Tkz{û_cbfg]ghÈ
kz^b]jûdeTVûc_eYa]jû_TgYWcez^û\TÈ
fgeTjcVTb]jû cfzUû bTû \TWT`qbcÈ
cUcVît\_cVYûXYe[TVbYûfckzT`qbYû
fgeTjhVTbbtûhû\Vît\_hû\ûg]alTfcÈ
VcsûVgeTgcsûdeTkY\XTgbcfgz ûVzXû
bYnTfb]jûV]dTX_zVûbTûV]ecUb]È
kgVzûgTûdeciYfz^b]jû\TjVcesVTbqÃû
1sXa]`Tû)YbzfcVTû\T\bTl]`T ûncû
`sX] ût_zûdYeYfY`]`]ftû\ûg]alTÈ
fcVcûc_hdcVTbc{ûgYe]gcez{ûzûeT^cÈ
bzVû%84 û\T`]m]`]ûecUcghûzûXza û
gcahûbYûac[hgqûcge]aTg]ûWTeTbÈ
gcVTbzûXYe[TVcsûgTû\Xz^fbsVTbzû
ecUcgcXTVkYaûfgeTjcVzûV]d`Tg]âû
-c_eYaT ûkYûXcdcacWTûdcûg]alTfcÈ
Vz^ûbYdeTkY\XTgbcfgz ûdcûVTWzgbcfÈ
gzûgTûdc`cWTjâû8cahûX`tûVzXbcV`YbÈ
btûdeTVû\TfgeTjcVTb]jûcfzUûUh`cû
de]^btgcûezmYbbtûdecûgY ûncûWecÈ
aTXtb] ût_zûdYeYUhVTsgqûTUcûdYeYÈ
UhVT`]ûVûgehXcV]jûVzXbcf]bTjûzû
V]{jT`]û\ûc_hdcVTbc{ûgYe]gcez{û
0e]ahûgTûeT^cbzVû%84 ûac[hgqû
ec\eTjcVhVTg]ûbTûaTgYezT`qbYû\TÈ
UY\dYlYbbtûzûfckdcf`hW]ûUY\dcfYÈ
eYXbqcû\TûiT_g]lb]aûazfkYaûdecÈ
[]VTbbtû·ûVûazfkYV]jûceWTbTjû
:cbXhûfckzT`qbcWcûfgeTjhVTbbtû\û
g]alTfcVc{ûVgeTg]ûdeTkY\XTgbcfÈ
gzûgTû:cbXhûfckfgeTjhûVzXûbYnTfÈ
b]jûV]dTX_zVûbTûV]ecUb]kgVzûgTû
deci\TjVcesVTbqâûE_ncû[ûhû`sÈ
X]b]ûbYaTxûbYcUjzXb]jûXc_haYbÈ
gzV ûncûdzXgVYeX[hsgqûdeTVcûbTû
gT_zûV]d`Tg]ûgTûfckdcf`hW] ûaTgYÈ
ezT`qbYû\TUY\dYlYbbtûde]\bTlTgqû
\TûXTb]a]û)Ye[TVbcWcûeYxfgehû
\TWT`qbcûcUcVît\û_cVcWcûXYe[TVbcÈ
WcûfckzT`qbcWcûfgeTjhVTbbtâû9û
eT\zûVzXfhgbcfgzûVûeYxfgezûc_eYa]jû
VzXcacfgY^ûdecû\TfgeTjcVTbcWcû
Vzbûcge]ahVTg]aYûXcdcacWhûVûazÈ
bzaT`qbcahûec\azez ûVfgTbcV`YbcÈ
ahû V]nYV_T\Tb]a]û icbXTa] û
dc_]ûbYûbTXz^XYûbYcUjzXbTûzbiceÈ
aTkztûzûbYûUhXYû\Xz^fbYbcûVzXdcÈ
VzXb]^ûdYeYeTjhbc_ûV]d`Tgâ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛІСІВНИКІВ

У МЕДИКІВ
ЗВІТИ І ВИБОРИ

Збереження і примноження
лісових масивів Прикарпаття має неабияке значення
для економіки та здоров’я
людини. Про це дбають
2,6 тис. трудівників лісової
галузі. Що найбільше їх хвилює сьогодні, який соціальний захист вони мають?

У Закарпатській обласній організації профспілки працівників охорони здоров’я
(голова Володимир Турок) розпочалася звітно-виборна кампанія. На черговому засіданні обкому профспілки, яке відбулося в навчальному центрі профспілок
(директор Іван Олексик), розглянуто питання про проведення звітів і виборів у
галузевій профспілці регіону.
Сергій БАРАНЧИКОВ

Сергій ЛИЗАНЧУК
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_û\T\bTlTxûWc`cVTûcU`Tfbc{û
ceWTbz\Tkz{ûdecifdz`_]û
deTkzVb]_zVû`zfcVcWcûWcfÈ
dcXTefgVTûKWceû;ca]m]b û
fckzT`qb]^û\Tj]fgûdeTkzVÈ
b]_zVûbTfTadYeYXû\TUY\dYlhsgqû
_c`Y_g]VbzûXcWcVce] ût_zûh_`TXTÈ
sgqftûbTû_c[bcahûdzXde]xafgVzû
\WzXbcû\ûWT`h\YVcsûhWcXcsâû5e]û
kqcahûcfcU`]VTûhVTWTûde]Xz`txgqÈ
ftû\ecfgTbbsûezVbtûcd`Tg]ûdeTkzâû
'ûKûdzVezllzûdcgclbcWcûec_hûfYeYXÈ
btû\Ted`TgTûVû`zfcV]jûWcfdcXTeÈ
fgVTjûcU`TfgzûfgTbcV]`Tûþ Āûg]fâû
Web ûncûbTûÛÛáûUz`qmY ûbz[û\TûVzXÈ
dcVzXb]^ûdYezcXûa]bh`cWcûec_hâû
4XbT_ûkYûXcVc`zûf_ecab]^ûdc_T\È
b]_ûXcUecUhghû`zfzVb]_zV ûzûezVYbqû
\Ted`Tg]ûhûb]jûb][l]^ ûbz[ûhû
Uz`qmcfgzûzbm]jûWT`h\Y^ûcU`Tfgzâ
'T[`]VTûdecU`YaTû·ûhacV]ûecUcÈ
g]ûgTûcjcecbTûdeTkzû`zfzVb]_zVâû?cÈ
ezlbcûV]geTlTxgqftûdcûøĉĉûWebûbTû
cjcecbhûdeTkzûbTû_c[bcWcûdeTkssÈ
lcWcûhû`zfcVcahûgTûa]f`]Vfq_cahû
WcfdcXTefgVz ûÛ ´áûûVzXûicbXhûcd`TÈ
g]ûdeTkzâû1]mYûbTûbTVlTbbtûV]ecUÈ
b]lb]_zVû\ûd]gTbqûcjcecb]ûdeTkzûVû
ĀĉÛþûeckzûV]Xz`YbcûÛ»´ûg]fâûWeb ûTûbTû
de]XUTbbtûfdYkcXtWhûgTû\TfcUzVû\TÈ
j]fghûV]geTlYbcûaT^[Yû»ĉĉûg]fâûWebâû
9û\Vît\_hû\zûf_`TXb]a]ûhacVTa]ûecÈ
Ucg]ûVT[_cûXcge]ahVTg]fqûVfgTÈ
bcV`Yb]jûgYeazbzVûV]_ce]fgTbbtû
fdYkcXtWhâû5ecdc\]kz{ûdecûbYcUjzXÈ

bzfgqûf_ceclYbbtûk]jûgYeazbzVûVbcÈ
ftgqftûXcû_c`Y_g]Vb]jûXcWcVcezVâ
5ecûecUcghûVûjc`cXbh ûXcncVhû
dcWcXhû XUTsgqû WcfdcXTeb]_] û
deciû_ca]âû8T_ û`]mYûVû&ecmbzVÈ
fq_cahûXYe[`zfWcfdzûXzxû»ûWhegcÈ
[]g_zV û½ûcUzWezVT`qb]jûVTWcbl]È
_] ûec\aznYbzûVûazfkYVcfgz ûVzXXTÈ
`Ybz^ûVzXûbTfY`Yb]jûdhb_gzVâû%bTÈ
`cWzlbzûde]aznYbbtûdzXge]ahÈ
sgqftûVûbT`Y[bcahûfgTbzûVû4facÈ
`cXfq_cah û0c`ca]^fq_cah û3TÈ
XVzebtbfq_cah ûzbm]jû`zfWcfdTjâ
%_ghT`qbYûd]gTbbtûb]bzû·û\TÈ
cjclYbbtû\ecfgTbbtûdeciYfz^bc{û
aT^fgYebcfgzûdeTkzVb]_zVâû8T_ û\Tû
fde]tbbtûWT`h\YVc{ûceWTbz\Tkz{û
decifdz`_]ûdecVcXtgqftûezlbzû\aTÈ
WTbbtû`zfcehUzV ûTX[YûkYûcXbTû\û
decVzXb]jûdeciYfz^âû9`zg_hûdcgclÈ
bcWcûec_hûgT_zû\aTWTbbtûUh`cûceWTÈ
bz\cVTbcûhû'YejcV]bfq_cahûXYe[È
`zfWcfdzû\TûhlTfgsûÛ»û_caTbXâû1zfcÈ
ehU]ûXYacbfgehVT`]ûfVc{ûVazbbtû
de]ûVT`kzû`zfh ûgclbcfgzûec\ez\TbÈ
btûXYeYV]b]ûgcncâû5YeYac[kYaûhû
_cad`Y_fb]jûVdeTVTjûfgTVûecUzgÈ
b]_û)Y`tg]bfq_cWcû`zfWcfdhû'zÈ
_gceû)tlh_ ût_cahûVehl]`]ûdeYÈ
azsâû3TûdecVYXYbbtûk]jû\aTWTbqû
Uh`cûV]Xz`YbcûĀ½ûg]fâûWe]VYbqâ
8heUhsgqftûdeTkzVb]_]ûWT`h\zû
zûdecûbTXz^bhû\azbhâû'ûkz^ûfdeTVzû
bYTU]t_hûec`qûVzXzWeTsgqûm_z`qbzû
`zfb]kgVT ût_]jûVûcU`TfgzûĀĉâû3T^È

Uz`qmûT_g]Vbzû·û5cecWzVfq_Yû`zfb]È
kgVcû7c`cgV]bfq_cWc û0c\T_zVfq_Yû
·û']WcXfq_cWc û5bzVfq_Yû·û3TXVzeÈ
btbfq_cWcûXYe[`zfWcfdzVâû)zg]û\U]È
eTsgqûbTfzbbt ûXcdcaTWTsgqûXcÈ
ecf`]aûde]ûdcfTXkzû`zfcV]jûbTfTÈ
X[Ybq ûgT_c[ûaTsgqûfVc{ûXz`tb_]âû
DbzûXeh\zû`zfzVb]_zVûcXYe[hsgqû
ez\bcaTbzgbzûbTWcecX]û\TûfVc{ûfgTÈ
eTbbtâû8c[ûac[bTûfdcXzVTg]ft ûncû
fYeYXûb]jû\bT^XhgqftûcjclzûdeTksÈ
VTg]ûVû`zfcV]jûWcfdcXTefgVTjâ
4fgTbbzûdcXz{ûVûXYe[TVzûfde]tÈ
sgqûV]jcVTbbsûVû`sXY^ûdclhggtû
bY\VcecgbcfgzûhûdecVYXYbbzûYiY_È
g]Vb]jûY_cbcazlb]j ûdc`zg]lb]jû
\azbûhû_eT{bzâû9lTfb]_TaûaTfcV]jû
T_kz^ûbTûIVecaT^XTbzûbTXTVT`Tftû
VfYUzlbTûdzXge]a_Tâû)`tûdcgeYUû
dcfgeT[XT`]jûbTûIVecaT^XTbzûcUÈ
`TfbTûWT`h\YVTûeTXTûdecifdz`_]û
\zUeT`TûĀĀ »ûg]fâûWebâû8T_c[ûaTgYÈ
ezT`qbhûdzXge]a_hûbTXTVT`]ûdYeÈ
V]bbzûdecifdz`_cVzûceWTbz\Tkz{â
-TeT\ûgehXzVb]_]û`zfcV]jûWcfdcÈ
XTefgVûXcdcaTWTsgqûVz^fq_cV]a û
t_zûUYehgqûhlTfgqûVûTbg]gYece]fg]lÈ
bz^ûcdYeTkz{ûbTûfjcXzû_eT{b]âû-c_eYÈ
aT ûXcûU`TWcXz^bcWcûicbXhûXcdcacÈ
W]ûfdzVecUzgb]_Taû2zbzfgYefgVTû
VbhgezmbzjûfdeTVûWT`h\YVTûdeciÈ
fdz`_TûdYeYeTjhVT`Tû»ĉûg]fâûWebâû
5zXge]a_Tû\Tj]fb]_zVû'zgl]\b] û
l`YbzVû{jbzjûecX]bûb]bzûbTûdYemcahû
d`TbzûVûdecifdz`_cV]jûfdeTVTjâ

ВІДЗНАКИ ЗА КОНКРЕТНУ РОБОТУ

Марія ІВАНОВА

В

ручення медалі місцевого рівня відбулося під час президії
обкому профспілки,
на якій розглядалося питання «Про роботу профорганізацій щодо здійснення громадського
контролю за додержанням
законодавства про працю
в територіальних центрах
області».
На тлі інших підрозділів, де
громадський контроль за

станом дотримання законодавства про працю потребує удосконалення, відзначалася діяльність терцентру Ленінського району. Зокрема, називалися
конкретні результати роботи, спрямованої на поліпшення соціального захисту
спілчан. Так, у терцентрі
повністю виконуються умови колдоговору: працівники проходять обов’язкові
медогляди та навчання з
охорони праці, окремим
категоріям працівників до-

плачують за шкідливі умови праці, при наданні щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення. При
терцентрі за сприяння інституту розвитку людини
«Україна» та обкому профспілки функціонує консультаційний пункт «Юридична
клініка».
Усіх позитивних надбань
досягнуто за безпосередньої участі голови профкому, яка тримає на контролі
виконання кожного пункту
колдоговору. Культпрацівник за фахом, Світлана
Олександрівна реалізує
свої здібності музиканта,
хореографа і вокаліста, організовуючи різні заходи та
свята для спілчан. Вона
вважає, що участь у культмасових заходах має компенсувати колегам складність і напруженість роботи. Профспілковою робо-

ЧЕРКАЩИНА | НАВЧАННЯ

ВІДБУВСЯ КОНГРЕС
КАДРОВИКІВ
Федерація профспілок Черкаської області спільно із Всеукраїнським громадським
обʼєднанням «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 25 вересня провели конгрес кадровиків «Останні зміни у трудовому законодавстві та їх практичне застосування».

Г

КІРОВОГРАДЩИНА | ВШАНУВАННЯ КРАЩИХ
Кіровоградський обком профспілки працівників держустанов (голова Віктор Федотов)
запровадив власну відзнаку «Кращому
профспілковому активісту». Нагороди під
номером один удостоїлася голова профкому первинки територіального центру соціального обслуговування Ленінського району м. Кіровограда Світлана Запісочна.

У

своїй інформації головний спеціаліст –
заступник голови
облпрофорганізації
Тиберій Лукач докладно
спинився на головних завданнях цієї роботи. Для надання практичної допомоги
профактивістам фахівці облпрофорганізації підготували
методичні рекомендації
про проведення звітів і виборів у профорганізаціях галузі, а також узагальнений
інформаційний матеріал
про роботу обкому починаючи з 2010 року. Виборним
профорганам рекомендовано провести роботу щодо

тою займається паралельно з основними обов’язками – вона заступник завідувача відділення надання
соціальної допомоги вдома. Піклуючись про клієнтів терцентру, не забуває
про спілчан – її турботи і теплоти вистачає на всіх.
Профспілкова робота стала
сенсом її життя, ковтком
повітря, адже живе і працює заради інших. Працюється їй легко, оскільки в
особі директора Мирослави Верко знаходить повну
підтримку і розуміння,
тому всі профспілкові пропозиції не осідають у шухляді, а видаються на-гора.
Керівник не тільки сумлінно виконує партнерську
роль, а й бере активну
участь у профспілковому
житті. До речі, саме це стало підставою для нагородження унікального директора Почесною грамотою.

висунення до їх складу кращих профактивістів, у тому
числі молодих людей, які
користуються авторитетом у
закладах та установах охорони здоров’я і здатні ефективно обстоювати трудові,
соціально-економічні права
та інтереси працюючих.
Підсумки розмови підбив
голова облпрофорганізації
працівників охорони здоров’я Володимир Турок.
Учасники засідання також
розглянули низку інших питань, з-поміж яких, зокрема,
підсумки оздоровлення дітей
працівників галузі, стратегія
модернізації ФПУ, її членських організацій, фінансової
роботи профспілки тощо.

олова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко у
вступному слові наголосив на важливості юридичної грамотності працівників профспілкових органів і відстежування останніх
змін у законодавстві, на необхідності зустрічатися із
представниками експертного середовища в сфері законодавства.
У роботі конгресу взяли
участь представники Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і
праці, експерти, фахівці територіальної державної інспекції праці, служби зайнятості, НСПП у Черкаській області, керівники галузевих
профоб’єднань, голови первинних профорганізацій, керівники та представники
відділів кадрів підприємств,
установ, організацій області, студентських рад навчальних закладів міста.
Учасники заходу отримали
можливість дізнатися про
останні зміни у законодавстві, дістали компетентні

відповіді на практичні запитання від провідних експертів кадрової справи в Україні та навіть змогли виграти
цікаві призи.
Зокрема, в рамках заходу
розглядалися такі питання,
як реформування трудового
законодавства: проблеми,
динаміка, перспективи
(проект Трудового кодексу
України); організація роботи з питань дотримання законодавства про працю;
відповідальність, укладення
колективного договору;
здійснення представництва
у судах під час захисту трудових прав працівників (досвід роботи).
Відбулася коротка пресконференція на тему «Поради щодо укладення трудового договору, основні помилки при звільненні працівника, огляд судової практики
щодо вирішення індивідуальних трудових спорів».
Кожен учасник зборів від організаторів отримав комплект фахової літератури з питань кадрової роботи і сертифікат про участь у конгресі.
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Вудка
для злидаря
Як краще зарадити бідним людям? Періодично передавати їм валізи з елементарно необхідними речами,
дарувати комп’ютери дитячим будинкам, збирати з
миру по нитці, щоб виручити тих, хто потрапив у
біду, чи виробити і, головне, постійно витримувати
відповідну державну стратегію подолання бідності
як такої? Відповідь для абсолютної більшості громадян очевидна. 17 жовтня – Міжнародний день боротьби із бідністю. Отже, варто проаналізувати успіхи та невдачі держави у цій царині.
КРАЇНА ПРАЦЮЮЧИХ
БІДНЯКІВ
7dYemhûVzXdcVzacûbTû\Td]gTbbtûUzXÈ
bTû`sX]bTûVû9_eT{bzû·ûkYûjgcèû
)]eY_gceûfckzT`qb]jûdecWeTaû<Ybgehû
6T\ha_cVTû1sXa]`Tû>TbWzbT ûfjc[Y û
\V]_`TûVzXdcVzXTg]ûbTûbqcWc ûUcûcXeT\hû[û
VzX_T\hxûÂ<YûcfcUT ût_TûV]geTlTxûbTû{[hû
Uz`qmYûdc`cV]b]ûfVcWcûXcjcXhÃâû-TWTÈ
`ca ûY_fdYegû_cbfgTghx ûncûfYeYXbqcfgTÈ
g]fg]lbTûfzaîtû\ûhacVbcûbYUzXb]jûWecaTÈ
XtbûfqcWcXbzûV]geTlTxû»ĉ·øĉáûV`TfbcWcû
UsX[YghûbTûjTelhVTbbt ûÛĉ·ĀĉáûbTûhge]È
aTbbtû[]g`T ûĀĉ·ûþĉáûbTûdc_eTnYbbtûXcÈ
UecUhghâû%ûXYû[ûgT_û\VTbzûhacVbcûVz`qbzû
_cmg]èû%ûeTdgcaûUzXTûl]ûjVcecUTèû8cUgc û
j]fg_TûgT_c[ûzû_TgYWceztûhacVbcûbYUzXÈ
b]jû`sXY^â
%ût_Tûb]bzûf]ghTkztûVû_eT{bzû\ûezVbYaû
UzXbcfgzèû8hgûVûckzb_Tjûxûec\Uz[bcfgzâû
8T_ ûaz[bTecXbzûY_fdYeg] ûUT\hsl]fqûbTû
XTb]jû443 û_cbfgTghsgq ûncûezVYbqûUzXÈ
bcfgzûVû9_eT{bzûdecgtWcaûĀĉÛþûec_hû\b]È
\]Vftâû'zgl]\btbzûTbT`zg]_] ûcUYeY[bcû
dcdYeYX[Tsl] ûncûVûbTfûfYe^c\b]jûXcÈ
f`zX[Ybqûkzx{ûgYa]ûbYaTx ûg]aûbYûaYbmû
\TdYVbtsgq ûncûezVYbqûUzXbcfgzûfdeTVXzû
\aYbm]Vftâû;T^ûbTût_zfqûgTaû_z`q_TûXYÈ
ftg]jûVzXfcg_T ûT`YûgT_TûgYbXYbkztûdcÈ
\bTl]`Tfqâûû
'gza û Vzgl]\btbzû fckzc`cW]û aYbmû
cdg]azfg]lbzâû8T_ ûX]eY_gceû0]{Vfq_cWcû
az[bTecXbcWcûzbfg]ghghûfckzc`cWz{û'cÈ
`cX]a]eû5TbzcggcûWc`cVbcsûfckzT`qbcÈ

За підсумками 2013 року,
поменшало тих, чиї доходи нижче прожиткового
мінімуму: 13,9% проти
15,6% у попередньому
звітному періоді.

Y_cbcazlbcsû\azbcsûVû[]ggzûh_eT{bkzVû
\TûcfgTbbzûXVTûXYftg_]ûec_zVûbT\]VTxûgY û
ncûVû_eT{bzûzfgcgbcû\ezfûezVYbqûUzXbcfgzâû
'lYb]^ûTeWhaYbghxûfgTg]fg]_TûfVzXÈ
l]gq ûncûU`]\q_cûgeYg]b]ûbTfY`YbbtûdYÈ
eYUhVTxûbTûaY[zûUzXbcfgz û^ûde]U`]\bcû
dc`cV]bTûfzaY^ûac[YûUhg]ûVzXbYfYbTûXcû
Wehd]ûz\ûfYeYXbzaûÞ\TûbTm]a]ûaze_Ta]ßû
ezVbYaûXcjcXzVâû)cf`zX[YbbtûgTûcd]ghÈ
VTbbtûfVzXlTgq ûncûTdezcezûUzXb]a]ûVû
9_eT{bzûf`zXûVVT[Tg]ûgT_hûfckzT`qbhûVYeÈ
fgVhûbTfY`Ybbt ût_ûdYbfzcbYe]âû3YûxûfYÈ
_eYgca ûncûkz`zûeYWzcb]ûbTmc{û_eT{b]û
fgeT[XTsgqûbTûUzXbzfgqûfVc{jû[]gY`zVâ
%bT`zg]_]û\ûVzXdcVzXb]jûd]gTbqûVû
cX]bûWc`cfû_T[hgq ûncû\TWT`caûV]fc_]^û
ezVYbqûUzXbcfgzûVû_eT{bzûnYûde]_ezm]^ û
_c`]û \WTXTg]û XVzû clYV]Xbzû eYlzâû 5cÈ
dYemY û9_eT{bTû·ûgeTX]kz^bcûUTWTgTûez\È
b]a]ûeYfhefTa]û_eT{bT ûncû{{ ût_ûfhabcû
[TeghsgqûWecaTXtb] ûbYac[`]Vcûec\È
WeTUhVTg]âû5cÈXehWY ûbTtVbzfgsûdecmTeÈ
_hûXh[YûUTWTg]jû`sXY^ û_cgezûbYûWcetgqû
UT[Tbbtaû\ecU]g]ûnTf`]V]a]ûVfzjûfdzVÈ
WecaTXtbâû
5ecûkYûlTfgcûec\aze_cVhxû\TVzXhVTlûVzXÈ
Xz`hûXcf`zX[YbqûezVbtû[]ggtûbTfY`Ybbtû
Kbfg]ghghûXYacWeTiz{ûgTûfckzT`qb]jûXcf`zÈ
X[Ybqû3%3û9_eT{b]û1sXa]`Tû=YeYbq_cû
Â7qcWcXbzûf_`T`Tftûf]ghTkzt û_c`]û»áûbTÈ
fY`Ybbtû[]VYûbYûgT_ ût_ûeYmgTâû%û×»áûhû
WeTXTkz{ûec\gTmcVhsgqftûfghdzblTfgcÈ
dcfghdcVcûVzXûbT^UzXbzm]jûXcûbT^UTWTgÈ
m]jâû 4fgTbbzû ez\_cû V]c_eYa`ssgqftû
\Èdcaz[û\TWT`hûVûb]jût_zfbcûzbm]^ûezVYbqû
fdc[]VTbbtûgTût_zfbcûzbm]^ûezVYbqû[]ggtû
dcezVbtbcû\ûeYmgcsûbTfY`YbbtÃâ
5e]l]b]ûgT_cWcûfgTbhû_e]sgqftûdYeYÈ
VT[bcûVûdc`zg]lbz^ûd`cn]bz ûncûbT_`TÈ
XTxûgt[_]^ûVzXU]gc_ûbTûY_cbcaz_hûgTûec\È
dcXz`ûaTgYezT`qb]jûU`TWâû7]ghTkzsû\ûUzXÈ
bzfgsûhf_`TXb]Vû\Uec^b]^û_cbi`z_gûbTû
gYe]gcez{ûbTmc{û_eT{b] ûnc ûtfbTûezl û\VYÈ
XYûdc_T\b]_ûezVbtûUzXbcfgzûXcûbYWTg]VbcÈ
Wcâû-TWT`ca ûde]l]b]ûV]fc_cWcûezVbtûUzXÈ
bcfgzûcUhacV`ssgqûfdcVz`qbYbbtaûY_cÈ
bcazlbcWcû\ecfgTbbt ûb]\q_]aûezVbYaû
XcjcXzVûWecaTXtb ûcfcU`]VcûbTûfY`z ûVzXÈ
fhgbzfgsûbYûgYûncûVTezTbgzV ûTûac[`]VcfÈ

gY^ûX`tûdeTkYV`TmghVTbbt ûb]\q_csû
_cb_heYbgcfdecac[bzfgsûdYVb]jû_TgYÈ
Wcez^ûcfzU û\c_eYaTûac`cXzâû

ЯК НАЗВЕШСЯ,
ТАК І ПОВЕДЕШСЯ
'gza ûbTûdYeY_cbTbbtûiTjzVkzV ûxûnYû
cXbTûde]l]bT ûncû`Y[]gqûhûd`cn]bzûdf]È
jc`cWz{ûgTûdYeY_cbTbqâû4Xbhû\ûbT^W`cÈ
UT`qbzm]jûX`tû9_eT{b]ûdecU`Ya ûbTûXhaÈ
_hûVzXdcVzXb]jûiTjzVkzV ûbYûac[bTûdcXcÈ
`Tg]û[cXb]aû\TjcXcaûl]ûbTVzgqû_cadÈ
`Y_fcaûdecWeTaûXYe[TVbcWcûezVbtâû5e]È
l]bTûbTmc{ûUzXbcfgzû·ûbTmTûbTXztûbTûgY û
nc ût_û_T\TVû4fgTdû&YbXYe ûÂ\T_ceXcbû
bTaûXcdcac[YÃâû3h ût_ncûbYû\T_ceXcb ûgcû
UhXqÈjgc ûT`YûbYûfTaTû`sX]bTâ
5f]jc`cWztûÂclz_hVTbbtûaTbb]ûbYUYfÈ
bc{ÃûbYûXc\Vc`txûUz`qmcfgzûh_eT{bkzVûV]È
`z\g]û\ûta]ûUY\WecmzVîtâû%ûnYû·ûbTmTû`sÈ
UcVûXcûVzXdcl]b_hâû8T_c{û_z`q_cfgzûcizÈ
kz^b]jûfVtg_cV]jûV]jzXb]jûbYaTxûVû[cXÈ
bz^û_eT{bzûfVzgh¹û5e]lcahûdcazlYbcûl]aû
UzXbzmTû`sX]bT ûg]aûf]`qbzmYûÂmTe_bhÈ
g]ûdcûXhmzÃûVcbTûbTaTWTxgqftûdzXûlTfû
fVtgûgTûhecl]fgcfgY^âû%ûVûde]bk]dz û\XTÈ
xgqft ûbh[XYbbzfgq û\`]XTefgVcûf]X]gqûVû
h_eT{bktûV[YûbYûVû_ecVz ûTûVûfTazfzbq_]jû
WYbTjâû4XbTûfghXYbg_TûhbzVYef]gYghû
zaâû8âû>YVlYb_T ût_Tûd]fT`Tû_hefcVhûdecû
f]bcbzazlbzûetX] û\z\bT`Tft ûncû{{ûVeT\]È
`c ûf_z`q_]ûf]bcbzazVûhûf`cVTûÂUzXb]^Ãâû
-`]XYbb]^ ûbh[XYbb]^ ûhUcW]^ ûbY\TÈ
ac[b]^ ûbYUTWTg]^ ûbYfgTgYlb]^ ûbYf]È
g]^ ûWc`]^ûzûUcf]^µû<Yûûgz`q_]û_`Tf]lbzû
\bTlYbbtâû%ûf_z`q_]ûnYûxûXzT`Y_g]\azV¹
3Th_cVkzûKbfg]ghghûfckzT`qbc{ûgTûdcÈ
`zg]lbc{ûdf]jc`cWz{ûXz^m`]ûV]fbcV_h ûncû
geTX]kz^bcûdecgtWcaûcfgTbbzjûec_zVûVVTÈ
[TsgqûfYUYûUzXb]a]ûU`]\q_cûøĉáûh_eT{bÈ
kzVâû5c_T\cVc ûncûktûk]ieTûbYVd]bbcû
\ecfgTx ûa]bh`cWcûec_hûVcbTûftWbh`Tûø»áâû
5e]ecXbc ûfVcsûec`qûVzXzWeTxûdf]jc`cWzlÈ
b]^ûiT_gceâû:TjzVkzû\WTXhVTbcWcûzbfg]ghÈ
ghûV]VlT`]ûf]ghTkzsûbTûfY`zâûKû\ec\haz`] û
ncû[T`sWzXb]^ûfgTbûh_eT{bfq_cWcûfY`tbÈ
fgVTûcUhacV`Yb]^ûbYûgT_ûY_cbcazlb]a] û
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Фахівці ООН підрахували, що в
Україні понад 40% бідних людей.
Для порівняння: в Латвії – 26%,
Румунії – 23%, Болгарії – 21%,
Чехії – 9%, Словаччині – 11%. При
цьому середній річний прибуток
громадянина України складає
менш ніж 5 тис. дол. США, що
вдесятеро менше за середній
показник у світі.

«Допоможіть, хто
може»...
t_ûdf]jc`cWzlb]a]ûiT_gceTa]û·ûfhlTfbTû
fz`qfq_Tûac`cXqûbYûUTl]gqûaT^UhgbqcWc û
bYûbTaTWTxgqftûcge]aTg]ûdeciYfzsûzû\`TÈ
aTg]ûf_`TXbhûf]ghTkzsâû
Â-TWTegcVTbzfgqÃûh_eT{bktûncXcûaTgYÈ
ezT`qbc{ûf_ehg]û·ûkYûdT`]ktû\ûXVcaTû_zbÈ
kta]âûE_û_T\TVû\bTaYb]g]^ûWeY_û5Ye]_` û
bYûVazg]ûdYeYbcf]g]ûUzXbzfgqûfcecabc û
T`YûbYVazbbtûdc\UTV]g]ftû{{ûdeTkYsû·ûnYû
Uz`qm]^ûfcecaâû9ûbTfûVc`zsgqûfceca]g]È
ftûUTWTgfgVT ûTûcgûUzXbzfgqµû3Yûf_T[Ym û
ncûVcbTûV]bcf]gqftûbTûdc_hggt ûT`YûX`tû
UTWTgqcjûfgT`TûfgTbcaûXhmzâû8z`q_]ûVû
ec_]ûbY\T`Y[bcfgzûV]Xz`]`Tftû_TgYWceztû
WecaTXtb ût_]jûbYû\Tfdc_cssgqû[cXbzû
de]l]b] ûVcb]ûmh_Tsgqûac[`]VcfgzûV]È
^g]ûz\ûf_ehg]âû
-WTXhVTbTûV[YûY_fdYegû1sXa]`Tû>TbÈ
WzbTûbYûVVT[Tx ûncûh_eT{bkzûfdc_z^bcû
fgTV`tgqftûXcûUzXbcfgzâûE_U]ûkYûUh`cûgT_ û
gcû»ûl]ûbTVzgqû÷ûa`bûbTm]jûfdzVWecaTXtbû
bYûWTehVT`]ûUû\Tû_ceXcbca ûTûdeTksVT`]û

bTûY_cbcaz_hûfVcx{û_eT{b]âû']{[X[Tsl]û
\Tû_ceXcbûbTûecUcgh ûVcb]ûdecgYfghsgqû
decg]ûb]bzmbqc{ûf]ghTkz{ûVû_eT{bzâû?cÈ
deTVXT ûdTf]Vb]aûfdcfcUcaâû'cb]ûVc`zÈ
sgqûV]{jTg]û\û9_eT{b] ûUcûVzXfgcsVTg]û
ghgûfVc{ûdeTVTûbYûUTlTgqûfYbfhâû
-V]lT^bc ûxûez\bzûde]l]b]ûUzXbcfgz û
cXbT_ûg]dcVc û_c`]ûgz`q_]û_eT^btûf_ehgTû
fg]ah`sVT`Tû`sX]bhûXcûV]jcXhû\ûkzx{ûf]È
ghTkz{âû=Tfgcûac[bTûlhg]ûVzXûfdzVVzgl]\È
b]_zV ûncûdcVYebh`]fqûz\û\TehUz[[t ûncû
t_U]ûVcb]ûbYûdcdeTksVT`]ûXYfq ûgcûbYû
\bT`]ûUûfVc{jûac[`]VcfgY^ûncXcûgYadhû
V]_cbhVTbc{ûecUcg]âû8cXz ûac[Y ût_ûdeTÈ
ksxac ûgT_ûzûaTxacè

dcgezUbcûaTg]ûbYûXcUecXzt ûWcgcVcWcûde]È
Wcfg]g] ûTûVhX_h ûncUû{{û\`cV]g]âû8cUgcû
ec\Vît\TbbtûdecU`Ya]ûUzXbcfgzû`Y[]gqû
dYeYXhfzaûhûdc`zg]lbz^ ûTûbYûY_cbcazlÈ
bz^ûd`cn]bzâû8c^ûfTa]^ûbTh_cVYkqû1sXÈ
a]`Tû=YeYbq_cû\TtV]`T ûncûbzjgcûVûXYeÈ
[TVzûXcfzûbYû\T^aTVftûVûd]gTbbtjûUzXbcfÈ
gzûfgeTgYWzlb]aûd`TbhVTbbta ûjclTûWhlÈ
bzûdecWeTa]ûde]^aT`]ftâûE_U]ûUh`cûUTÈ
[TbbtûgTûdc`zg]lbTûVc`tû\bT^g]û_cmg]û
X`tûfgVceYbbtûecUcl]jûazfkq ûdYeY_VT`zÈ
iz_Tkz{ûgTûdeTkYV`TmghVTbbt ûkYûcUcVît\È
_cVcûUh`cûUû\ecU`Ybcâû4XbT_ûgT_cWcûUTÈ
[TbbtûVûXYe[TV] ûbTûXha_hûiTjzVkt û
dc_]ûnYûbYûV]tV`Ybc ûgcahû\TV[X]ûa]û
^m`]ûm`tjcaûbT^aYbmcWcûcdcehûWTfzbÈ
btûdc[Y[ûhûkTe]bzûUzXbcfgzâû
E_ûbYûdcWcX]g]ftû\ûV]fbcV_caûTbT`zÈ
g]_Tû7YeWztû3T`]V_] ûncûb]bzûX`tûUcÈ
ecgqU]û\ûdcVT`qbcsûUzXbzfgsûxûcX]bûeYÈ
8zm]gqûgY ûncûXYXT`zûUz`qmYûh_eT{bÈ T`qb]^û\TjzXûhfYUzlbYûfg]ah`sVTbbtû
kzVûdYeY_cbhsgqftûncUûdc{fg]ûe]U_] û aT`cWcûgTûfYeYXbqcWcûUz\bYfhâûEfbTûezl û

ІМІДЖ ЗАМОЖНОГО
УКРАЇНЦЯ

ncû_eT{bzû\ûdTbhsl]aûVûbz^ûc`zWTejTgcaû
VT[_cûfYUYûdYeY`ca]g] ûT`YûUY\ûaTfcVcWcû
ehjhûdzXde]xakzVûa]ûbzlcWcûVûY_cbcazkzû
bYû\ehm]acâ
1sXa]`Tû>TbWzbTûgT_c[ûVVT[Tx ûncû
dcXc`TbbtûUzXbcfgzûVûac`cXz^ûXYe[TVzûbYû
Uh`cûdezce]gYgcaû[cXbc{ûV`TX]ûÂ9_eT{È
bTûbYûxûbzûXYac_eTg]lbcs ûbzûdeTVcVcs û
TbzûfckzT`qbcsûXYe[TVcsâû)Ye[TVTûhcfcÈ
U`sxûV`TXh ûdc`zg]_Tût_c{ûfdetacVTbTûbTû
V][]VTbbtûbT^f]`qbzm]jâû8cahûtû{{ûbTÈ
\]VTsûÂfckzT`ÈXTeVzbzfgfq_csÃûjgcûV]È
[]VY ûgc^ûzûV][]VYÃ û·ûWcVce]gqûVcbTâ
3T^Uz`qmY ûncûV]ûac[YgYû\ecU]g]ûX`tû
UzXb]jûgTû\`]XYbb]j ûkYûbYûfgTg]ûcXb]aû
\ûb]jâû<Y^ûieT\Yc`cWz\aûxûXh[Yûdc_T\cÈ
V]aâû-TûVY`]_]aûeTjhb_ca ûbTmTûUzXÈ
bzfgqûUhXYûdcXc`TbTûgz`q_]ûz\û\azbcsû
df]jc`cWz{ûfde]^aTbbtûec`zûcfcU]fgcfgzû
hûV`Tfbcahû\TecUzg_hâû6c\acV`tsl]ûdecû
\Ted`Tgh ûVzfzaû\ûXYftg]ûfdzVVzgl]\b]_zVû
VTaûf_T[hgqûÂ2YbzûXT`]ûfgz`q_]ÈgcûWecÈ
mY^Ã ûzûgz`q_]ûzbmzûXVcxûV]f`cV`tgqftû
gclbzmYûÂEû\TecU]Vûfgz`q_]ÈgcÃâ
-T_zblhsl]ûec\acVhûdecûVhX_hûX`tû
\`]XTet ûVTegcûdeck]ghVTg]ûcXbcWcû\û
eTXb]_zVûWc`cV]û,]gca]efq_c{ûcU`XYe[È
TXazbzfgeTkz{û6hf`TbTû(cXcVTbcWcûÂ3Yû
ac[bTûdcfgz^bcûWcVce]g]ûdecûh_eT{bÈ
fq_hûUzXbzfgqûzûazbzaT`qbhû\TecUzgbhû
d`Tghû^ûVcXbclTfûbTaTWTg]ftûV]eVTg]ftû
z\û\`]XbzVâû&cût_û`sX]bhûbT\VYm ûgT_û
VcbTûzûUhXhVTg]aYûfVcxû[]ggtâû3TaûdcÈ
gezUbcûfgVcesVTg]ûzazX[û\Tac[bcWcû
h_eT{bkt ût_]^ûU]ûVze]V ûncûVzbûac[Yû
Uhg]ûUTWTg]aâû-TûazbzaT`qbhû\Ted`Tghû
XzgY^ûbYûV]Vl]m ûbcVhûaTm]bhûbYû_hd]mâû
8cahûec\ecU`tg]ûfgeTgYWzsûf`zXûbTûcfbcÈ
VzûdcbtggtûÂ\Tac[b]^ûh_eT{bYkqÃâû%û
bTmzûb]bzmbzû\T_cb]ûbYûfde]tsgqûkqcÈ
ah ûUcûVûb]jûVfYû_ehg]gqftûbTV_c`cûazbzÈ
aT`qbcWcûfdc[]VlcWcû_cm]_T ûazbzaT`qÈ
bc{ûdYbfz{ ûazbzaT`qbc{û\Ted`Tg] ûbYcdcÈ
XTg_cVhVTbcWcûazbzahahâ

БІДНІСТЬ ГОЛОВНИЙ ТЕРОРИСТ

Г

оловною причиною жалюгідного стану економіки і злиденності левової частини громадян України є несправедливий розподіл результатів праці
між бізнесом і робітниками. Штучне заниження оплати праці створило український феномен – «працюючий бідний». Життя і навіть
офіційна статистика довели, що
вибір і реалізація українськими
«бізнесполітелітами» економічної
моделі, яка «дешеву робочу силу»
визначає головною конкурентною
перевагою і приманкою для іноземних інвесторів, є науково хибним. Більше того, економічно провальним, соціально катастрофічним та політично небезпечним. Та

й з погляду конкурентності ця
стратегія програшна.
Тому національна економіка і суспільні відносини потребують негайного і докорінного реформування, що, власне, і зазначене в
президентській стратегії «Україна–
2020». Однак в цій стратегії знову
заголовними стають численні
бізнес-індикатори. А ми маємо домогтись, щоб усі реформи, всі закони, всі стратегії і програми давали відповідь на кілька запитань.
Зокрема, як швидко будуть скорочуватись масштаби та глибина бідності, передусім серед працівників? Наскільки динамічно зростатиме кількість легально працюючих в Україні? Якими темпами ско-

рочуватиметься розрив в оплаті
праці на українських підприємствах, у школах, лікарнях порівняно з оплатою праці в країнах Євросоюзу? Як щорічно покращуватиметься міжнародний
рейтинг України за індексом людського розвитку?
Також потрібно негайно
вирішувати питання ліквідації заборгованості із
заробітної плати, що
сьогодні стосується 251
тис. працівників. Для
цього парламент має
прийняти пропозиції
ФПУ щодо економічного захисту прав та ін-

тересів працівника в разі затримки
виплати йому заробленого. Також
формування держбюджету на
2015 рік має відбуватись на чесно
підрахованому прожитковому мі-

німумі. Бо сьогодні його розмір
штучно занижено на 373 грн. А
вже наступний бюджет повинен
базуватися на новому соціальному
стандарті – мінімальному споживчому бюджеті для працівника, а
розмір мінімальної зарплати, за
нашими розрахунками, має складати не менше 4 тис. грн. Крім
того, потрібно повністю ратифікувати Європейську соціальну хартію, а також підготувати до ратифікації Європейський кодекс соціального забезпечення та конвенції
МОП із соціального забезпечення.
ФПУ вже напрацювала великий
пакет конкретних, у тому числі законодавчих, пропозицій для розбудови соціальної держави.
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МЕМОРАНДУМ

ЮВІЛЕЙ

ПРОФСПІЛКОВИЙ МІСТ
НАД ПРІРВОЮ КРИЗИ

ПЕРЛИНІ ПРИСАМАР’Я
CАНАТОРІЮ
НОВОМОСКОВСЬКИЙ
15 РОКІВ

«Не дай вам Боже, жити в часи перемін» – ще до нашої ери повчав Конфуцій
своїх учнів. В істинності цього афоризму на власному досвіді довелося пересвідчитись не одному поколінню, силою обставин утягнутому у вир тих чи інших суспільно-політичних пертурбацій. Не уникло цього й сучасне українське
суспільство, яке всі 23 роки національно-державної незалежності відчуває глобальні зміни на власній шкірі (далеко не кожній спільноті випадає пережити
розвал імперій, створення незалежних держав, революцій у власній країні).
Володимир ДМИТРИШИН
голова Профспілки працівників нафтової і
газової промисловості України

Д

`tûh_eT{bkzVûV][]VTbbtûVû
Ydcjhû\azbûXTVbcûV[YûfgTÈ
`cûfg]`Yaû[]ggt ût_]^ ûhû
fVcsûlYeWh ûdYeYgVce]Vftû
bTûdcfgz^bYûV]decUcVhÈ
VTbbtûbTûazkbzfgqût_ûc_eYa]jûWecÈ
aTXtb ûgT_ûzûfgVcesVTb]jûb]a]û
cUîxXbTbqûbTû\Tj]fgûfVc{jûdeTVâû5cÈ
VbcsûazecsûkYûfgcfhxgqftûdecifdzÈ
`c_ û_c[bTû\ût_]jûmh_TxûfVc{ûm`tÈ
j]û_c`Y_g]VbcWcûdcXc`Tbbtû_e]\cÈ
V]jûtV]n ûncûdc`cb]`]û_eT{bhâ
1YWmY û\V]lT^bc ûVzXacVlTg]fq û
ÂVzXf]Xzg]fqÃû\Tûfd]bTa]ûÂecUcgtWÃû
\TeTX]ûfTac\UYeY[Ybbtµû7deTkqcÈ
Vhxûzûdc`zg]_Tûdcdh`zfg]lbcWcû\TÈ
WeTVTbbtû\ûaTfTa]ûgTûÂbYde]a]eYbÈ
bc{Ãû cdc\]kz{û Vfzaû hetXcûV cÈ
decV`TXb]aû fdecUTaû \azb]g]û
ÂfgTghfÈ_VcÃµû%ûac[bTûfdecUhVTg]û
\zWeTg]ûbTûhdYeYX[YbbtûgTû\TdecdcÈ
bhVTg]ûdecifdz`_cVhûdzXge]a_hû
eYiceaûbTûhacVTjûVeTjhVTbbtûfckzÈ
T`qb]jûf_`TXcV]j ûbT^VT[`]Vzmcsû
\ût_]jûxû\Tj]fgû`sX]b]ûdeTkzâ
7TaYûcfgTbbsûfgeTgYWzsû^ûcUeTÈ
`Tûdecifdz`_TûdeTkzVb]_zVûbTigcÈ
Vc{ûzûWT\cVc{ûdeca]f`cVcfgz û\TdecÈ
dcbhVTVm]ûfVc{aûfckzT`qb]aûdTegÈ
bYeTaûdzXd]fTg]û2YaceTbXhaûdecû
dcec\hazbbtûgTû_cbfc`zXTkzsûXz^û
ncXcû\Tj]fghû^û\TUY\dYlYbbtûdeTVû
gTûzbgYeYfzVûdeTkzVb]_zVûdzXde]È
xafgVûbTigcVc{ûzûWT\cVc{ûdeca]f`cÈ
VcfgzûbTûdYezcXûdcXc`TbbtûY_cbcÈ
azlbc{ûbYfgTUz`qbcfgzûVûXYe[TVzâû
6c\ecU`tsl]ûdecY_gûaYaceTbXhÈ
ah ûdeY\]Xztû<YbgeT`qbc{ûeTX]û
9_eûbTigcWT\decifdz`_]ûXc_`T`Tû
l]aT`cû\hf]`q ûncUûbYûbTXTg]ûkqcÈ
ahûXc_haYbghûXY_`TeTg]VbcWcûjTÈ
eT_gYeh ûbTaTWTsl]fqûbTdcVb]g]û
^cWcû_cb_eYg]_csâû5eTktûV]tV]È
`TfqûbTdeh[Ybcs ûUcûeYiceahVTbÈ
btûbTigcVc{ûzûWT\cVc{ûdeca]f`cVcfÈ
gz ûTûgT_c[ûzbmzûhetXcVzûzbzkzTg]V]û
ncXcûbY{ûdcfgTV]`]ûdYeYXûdeciÈ
fdz`_csûTUfc`sgbcûbcVzû\TVXTbbtâ
5e]azeca ûbTdc`YW`]Vcûzbzkz^cÈ
VTb]^û ÞT[û Xcû dTe`TaYbgfq_cÈ
hetXcVc{û_e]\]ßûhetXcaû\T_cbûdecû
VVYXYbbtûbTX\V]lT^bcWcûfgTbh ûVû
gcahûl]f`zûVûbTigcWT\cVz^ûWT`h\zâû
'zbûTUfc`sgbcûbYûXTVTVûVzXdcVzXzû
bTûeY\cbbzû\Td]gTbbtûncXcûXz{ûdzXû
lTfûkqcWcûÂlYdYÃû(T`h\YVc{ûhWcX]ûgTû
_c`Y_g]Vb]jûXcWcVcezVâû)T`zû·ûWzeÈ
mYâû'[YûbYûXT`Y_csûdYefdY_g]Vcs û
TûeYT`qb]aû_ec_caûhûbT^U`][lcahû
lTfzûfgT`cûeYiceahVTbbtûWT\cgeTbÈ
fdcegbc{ûf]fgYa]û9_eT{b]âû(c`cVbTû
ecX\]b_Tû·ûdcXz`ûÂgehU]ÃûbTûXVTû
c_eYa]jûdzXde]xafgVT ûVzXdcVzXbcû
\ûgeTb\]ghûWT\hûgTû^cWcû\UYezWTbbtâû
E_ûhb]_bhg]ûaTfcV]jûf_ceclYbqûgTû
Âdc`sVTbbtûbTûbYUT[Tb]jÃèû%X[Yû
kz`_caûac[`]VcûVûeTa_Tjûl]bbcWcû
\T_cbcXTVfgVTû\Vz`qb]g]ûVfzjû\ûzfÈ
bhslcWcûdzXde]xafgVT ûTûbcVzûecUcÈ
lzûazfktûbTûbcVcfgVceYb]jû\TdecdcÈ

bhVTg]ûÂdcgezUb]aû`sXtaÃ ûfhggxÈ
Vcû\b]\]Vm]ûcd`TghûdeTkzâ
8eYgtûjV]`tûhetXcV]jûd`TbzVû·û
ncXcûdecXT[hûXYe[TVbc{ûlTfg_]û
Vû5%8ûÂ9_eWT\V]XcUhVTbbtÃûgTû
5%8ûÂ9_eûbTigTÃû·ûXcXT`TûbcV]jû
ge]Vc[b]jûclz_hVTbqâû=]ûV]\bTÈ
sgqûbcVzûV`Tfb]_]ûV]fc_zûfckzT`qÈ
bzûfgTbXTeg]ûbTigcWT\cVc{ûWT`h\zèû
Kûl]ûzfbhxûeYT`qbTûac[`]Vzfgqû
\ahf]g]û{jûkYû\ecU]g]è
4g[Y û dzf`tû bYcXbceT\cV]jû
decifdz`_cV]jûÂac\_cV]jÃûmgheÈ
azVûzûV]b]_ûdecY_gûgT_c{ûfcUzûÂXcÈ
ec[bqc{û_Teg]ÃûhûeYiceacVTbYû

jcVhVTbcWcûf_ceclYbbtûmgTgzVûdzXû
V]W`tXcaû\Vz`qbYbbtûdeTkzVb]_Tû
\Tû\WcXcsûfgcezbû_c[bcahûdeTkzVÈ
b]_cVzûV]d`Tlhxgqftût_ûazbzahaû
ge]ûfYeYXbqcazftlb]jû\TecUzg_]öû
V]_cbTbbtûVûdcVbcahûcUft\zûXzslcÈ
Wcû_c`Y_g]VbcWcûXcWcVcehûgTûWTeTbÈ
gz{ûh_`TXYbbtûbcVcWcöûdcYgTdbYûdzXÈ
V]nYbbtû\TecUzgbc{ûd`Tg]ûgTûdzXV]È
nYbbtûdeciYfz^bc{û_VT`ziz_Tkz{û
deTkzVb]_zVû\TûeTjhbc_û_cmgzVûdzXÈ
de]xafgVTöûWTeTbgz{ûXzt`qbcfgzû
decifdz`_cVc{ûceWTbz\Tkz{ûgTû\UYeYÈ
[YbbtûXzsl]jûdz`qWûgTû_cadYbfTÈ
kz^ û\c_eYaTûncezlbYûc\XcecV`Ybbtû
Þ\TûeTjhbc_û_cmgzVûdzXde]xafgVTßû
deTkzVb]_zVûgTûdYbfzcbYezV ûzûgâûzbâ
4_eYa]aûetX_caûVû\T\bTlYbcÈ
ahûXc_haYbgzûVbYfYbzû\cUcVît\Tbbtû
fgcezbûncXcûeYT`z\Tkz{û2YaceTbÈ
XhahûdecûfdzVecUzgb]kgVcûaz[û:YÈ
XYeTkzxsûecUcgcXTVkzVûgTû:YXYeTÈ
kzxsûdeciYfz^b]jûfdz`c_û9_eT{b]û
bTûdzXde]xafgVTjûdT`]VbcÈYbYeÈ
g]lbcWcû_cad`Y_fhâ
'zXVYegcû_T[hl] ûXYjgcû\ûdeciÈ
fdz`_cV]jûT_g]VzfgzVûXcûcfgTbbqcWcû
acaYbghûfhabzVTVft ûncûdYeYWcVcÈ

18 вересня було підписано Меморандум про порозуміння та консолідацію сил задля збереження стабільності в трудових колективах та безперебійного енергозабезпечення економіки України.
aT^UhggtûbTigcWT\cVc{ûWT`h\zâû0cÈ
ecg_cûVûbqcahûac[bTûV]Xz`]g]û
ge]ûbT^VT[`]Vzm]jûfYWaYbg]â
5cÈdYemY ûfckzT`qbzûdTegbYe]û
dzXgVYeX[hsgqûcUcVît\_cVzfgqûV]È
_cbTbbtûVfzjûbceaû(T`h\YVc{ûhWcX]û
gTû_c`Y_g]Vb]jûXcWcVcezVûdzXde]È
xafgVû dzXû lTfû UhXqÈt_]jû icefÈ
aT[ceb]jûgTûbTX\V]lT^b]jûcUfgTÈ
V]b û\c_eYaTûzûVûeT\zûÂ\TdecVTX[YbÈ
btûcfcU`]VcWcûdYezcXhûVûdT`]VbcÈ
YbYeWYg]lbcahû_cad`Y_fzÃâ
5cÈXehWY ûdzXûlTfûeYiceahVTbÈ
btûxX]bc{ûWT\cgeTbfdcegbc{ûf]fgYÈ
a]û9_eT{b]ûgehXcV]^ûdcgYbkzT`û{{û
UhXYû\UYeY[Ybcûm`tjcaûdYeYVYÈ
XYbbtûdeTkzVb]_zVûbTûbcVcfgVcesÈ
VTbzûdzXde]xafgVTûUY\û\aYbmYbbtû
XcftWbhgcWcûezVbtûcd`Tg]ûdeTkzûgTû
z\û\UYeY[Ybbtaûzfbhsl]jûfckzT`qÈ
b]jûdz`qWûzû_cadYbfTkz^â
KûdcÈgeYgx ûde]ûUhXqÈt_cahûVzXlhÈ
[YbbzûXYe[TVbcWcûdT_YghûT_kz^ûdzXÈ
de]xafgVûbTigcVc{ûzûWT\cVc{ûdecÈ
a]f`cVcfgzûÞdecXT[ ûceYbXT ûfdz`qÈ
bTûXzt`qbzfgqûgcncßûzbVYfgcehûUhXYû
\TdecdcbcVTbcûVzXdcVzXb]^ûXcWcÈ
Vze ûncûV_`slTg]aYûfckzT`qb]^ûdTÈ
_Ygâû%ûfTaYûdecgtWcaûec_hû\Vz`qÈ
bYbbtûdeTkzVb]_zVû\ûzbzkzTg]V]ûbcÈ
VcWcûV`Tfb]_TûÞceYbXTet ûzbVYfgceTû
gcncßûbYûXcdhf_Tg]ahgqftöûdecgtÈ
Wcaûgeqcjûec_zVûaT_f]aT`qbYûf_cÈ
eclYbbtûl]fY`qbcfgzûdeTkzVb]_zVû
decVTX]g]aYgqftûgz`q_]û\TûdcWcÈ
X[Ybbtaûz\ûdecifdz`_csûgTûbYûdYÈ
eYV]nhVTg]aYû»áûbTûez_öûhûeT\zûV]È
_ce]fgTbbtûdcdh`tebcWcûb]bzûde]È

e]û\û2zbzfgYefgVcaûYbYeWYg]_]ûgTû
VhWz`qbc{ûdeca]f`cVcfgzû9_eT{b]û
ÞfgcecbTûXYe[TV]ßûgTû3TkzcbT`qÈ
bcsûT_kzcbYebcsû_cadTbzxsûÂ3TÈ
igcWT\û 9_eT{b]Ãû \TVYemTgqftû
hfdzmbc ûUY\ûXcXTg_cVcWcûg]f_hû
gehXcV]jû_c`Y_g]VzVûgTûT_kz^ûdecÈ
gYfghâû'gza ûbTûVzXazbhûVzXûfVc{jûdcÈ
dYeYXb]_zVûzûazbzfgeûYbYeWYg]_]ûgTû
VhWz`qbc{ûdeca]f`cVcfgzû9_eT{b]û
Dez^û5ecXTb ûzûWc`cVTû3TkzcbT`qÈ
bc{ûT_kzcbYebc{û_cadTbz{ûÂ3TigcÈ
WT\û9_eT{b]Ãû%bXez^û0cUc`xV ûdcÈ
de]ûclYV]Xbhû\TVTbgT[YbzfgqûdecÈ
U`YaTa]ûbYcWc`cmYbc{ûWT\cVc{ûVzÈ
^b]û\û6cfzxs û\bT^m`]ûlTfûzûbTûcfcÈ
U]fghûhlTfgqûhûdYeYWcVceTjûz\ûdeciÈ
fdz`_csûgTûfaz`]VzfgqûV\tg]ûbTûfYUYû
VzXdcVzXT`qbzfgqû\TûXcge]aTbbtû
deTVûzûzbgYeYfzVûdeTkzVb]_zVûWT`h\zû
dzXûlTfûdcXc`TbbtûY_cbcazlbc{ûbYÈ
fgTUz`qbcfgzâû8c[ûÛ´ûVYeYfbtû2YacÈ
eTbXhaûdecûdcec\hazbbtûgTû_cbfcÈ
`zXTkzsûf]`û\TX`tû\UYeY[YbbtûfgTÈ
Uz`qbcfgzûVûgehXcV]jû_c`Y_g]VTjûgTû
UY\dYeYUz^bcWcûYbYeWc\TUY\dYlYbÈ
btûY_cbcaz_]û9_eT{b]ûUh`cûdzXd]È
fTbcâû=`Yb]û9_ebTigcûWT\ûdeciÈ
fdz`_]ûfde]^aTsgqûkY^û_ec_ût_ûdcÈ
lTgc_ûVzX`z_hûbcVc{ûYe]ûVûge]fgcÈ
ecbbzjûVzXbcf]bTjûbT^aTb]jûdeTÈ
kzVb]_zVû\ûXYe[TVcsûzûecUcgcXTVktÈ
a]ûVûdT`]VbcÈYbYeWYûg]lûbcahû_cadÈ
`Y_fz ûdcUhXcVTb]jûbTûde]bk]dTjû
V\TxacdcVTW] û_cbfgeh_g]Vz\ahûgTû
V]\bTbbtû\TûWc`cVbhûfdz`qbhûaYghû
VzXUhXcVhûbcVc{û9_eT{b]û\ûbcV]aû
Â`sXfq_]aÃûcU`]lltaâ

Санаторій «Новомосковський» у жовтні
цього року відзначає своє 15-річчя. Для
закладу це дуже молодий вік, але вже є
що згадати, над чим замислитися, та найголовніше – є чим пишатися. Оздоровниця
розташована в мальовничому куточку Дніпропетровщини, де є все необхідне для
лікування, реабілітації та відпочинку.
Тетяна КОЛЄСНІКОВА
заступник головного лікаря з
технічної частини

Д

о свого ювілею заклад прийшов із
значними здобутками. Сьогодні ДП
«Санаторій «Новомосковський» – це лідер санаторно-курортного оздоровлення в Україні, заклад, що демонструє динамічний розвиток (тільки за останні роки
тут утричі збільшилась кількість місць для пацієнтів). За
15 років зміцніла матеріально-технічна база, виконано великі обсягти робіт,
пов’язаних з реконструкцією
та модернізацією об’єктів
оздоровниці. Нині ліжковий
фонд складає 300 ліжок цілорічного функціонування,
що відповідають стандартам
розміщення різної категорії.
Територія упорядкована, облаштована дитячими і спортивними майданчиками, вся
потопає в зелені.
Гордість і багатство санаторію
– цілющі мінеральні джерела
Новомосковського родовища, які зароджуються на його
території і внесені до «Кадастру мінеральних вод України». Це мінеральна природна вода для внутрішнього застосування, що належить до
середньомінералізованих
хлоридно-натрієвих холодних мінеральних вод без специфічних компонентів, а також йодобромний холодний
розсіл для зовнішнього застосування, які і визначили
спеціалізацію закладу: лікування органів травлення, ендокринної, серцево-судинної
та опорно-рухової систем,
порушення обміну речовин.
Медична діяльність санаторію акредитована на вищу
категорію, ліцензована з 35
видів медичної практики. Лікувальна база санаторію
представлена курортною поліклінікою з ванним відділенням, кабінетом апаратної
фізіотерапії, лазеротерапії,
електросну, ароматерапії, лікувальної фізкультури та тренажерним залом. Крім лікування в санаторії можна про-

йти обстеження. Обладнано
кабінет функціональної діагностики, де проводяться
ультразвукові, електрокардіографічні дослідження, реовазографія та реоенцефалографія. Працює лабораторне
відділення, що виконує різноманітні клінічні та понад
50 видів біохімічних обстежень. В санаторії організований консультативний прийом
провідними фахівцями Дніпропетровського інституту гастроентерології та Дніпропетровської медичної академії.
Фахівці санаторію розробили
й запровадили програми
очищення організму, корекції ваги та постави, лікування
синдрому хронічної втоми,
«антистрес» та вихідного
дня. До послуг наших гостей
– спортивні майданчики, автостоянка, тенісний зал, більярдна, кафе, перукарня,
пральня, піщаний пляж, прокат човнів, катамаранів. Організовуються цікаві екскурсії
історичними місцями Дніпропетровщини. Вечорами
проводяться дискотеки та
концерти.
Заклад уже приймає пацієнтів не тільки з Дніпропетровщини, а й з інших регіонів
України і навіть з-за кордону.
Великим здобутком є сформований колектив професіоналів, здатний виконувати
найскладніші завдання. Очолює його заслужений лікар
України, кандидат медичних
наук Олександр Андрієнко.
Саме завдяки стратегічно мудрим рішенням, безмежній
відданості справі та невтомній праці Олександра Івановича «Новомосковський»
став відомим потужним санаторним закладом. У 2010
році за досягнення переваги
над конкурентами в номінації «Підприємство року» санаторію присвоєно почесне
четверте місце серед 350 тис.
підприємств України.
За 15 років зроблено чимало,
та попереду в санаторію
славна дорога. Ми впевнено
дивимося в наше майбутнє.
Двері закладу гостинно відчинені для всіх, хто бажає
зміцнити своє здоров’я.
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НА ЗДОБУТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

ПО КОМУ ЗВУЧИТЬ СОЛОВЕЦЬКИЙ РЕКВІЄМ ,
АБО КОМУ ВЕДЕТЬСЯ, ТОМУ І ПІВЕНЬ НЕСЕТЬСЯ
Народну мудрість про півня публіцист Сергій Шевченко
навів у своїй новій книжці «Соловецький реквієм». Хто
той «півень» – здогадатися неважко: сарказм спрямовано на московський Кремль. А ім’я людини, якій «ведеться», згадано далі в реченні «...до Росії не пустили автора
книжок про Соловки і Сандармох Сергія Шевченка».
Віталій МОРОЗ
голова правління ВМГО «Молода Просвіта»

Ц

z_TVc ûncûfTaûiT_gû\TUcecb]û
fgTVûVzXca]^ûdhU`zk]fghûVûfYedÈ
bzûĀĉÛĀûec_hû·ûgcXzû7YeWzxVz ûhlTfÈ
b]_hûXY`YWTkz{ûh_eT{bfq_c{ûWecÈ
aTXfq_cfgz ût_TûV]ehm]`TûbTû
aYacezT`qbzû\TjcX]ûXcû&z`caceît ûde]È
_ceXcbb]_]ûVû&z`cehfzûcWc`cf]`]ûÂ'Taû
\TUcecbYbcûVî{\XûbTûgYe]gcezsû6:Ãâû<Y^û
zbk]XYbgûfdclTg_hûec\fazm]Vûd]fqaYbÈ
b]_T ûTûXT`zû·ûde]VYebhVûhVTWhûfhfdz`qÈ
fgVTûXcû^cWcû_b][c_ûzûfgTVûdcgh[b]aû
_TgT`z\TgcecaûgVcel]jû\hf]`qûa]gktâû
0eYa`zVfq_cÈ`hUîtbfq_zûdcf`zXcVb]È
_]ûhbgYeÈcizkYefq_c{ûVXcV] ût_ûd]mYû
7YeWz^û>YVlYb_c ûgzxsû\TUcecbcsûÂ\ecÈ
U]`]ûnYû^ûUY\d`Tgb]^ûdzTeû_b][_Taûdecû
7c`cV_]ûzû7TbXTeacjÃâû'zgl]\btbzûV]È

XTVkzû\TdecdcbhVT`]û7YeWzxVzûdYeYV]XTÈ
g]û\Uzeb]_]û^cWcûbTe]fzVûzûfgTgY^ûÂ%ejzÈ
dY`TWû cfcU`]VcWcû de]\bTlYbbtÃû gTû
Â9_eT{bfq_zû7c`cV_]Ãâû%`YûTVgceû\ecU]Vû
f]`qbzm]^ûjzXû·ûbTd]fTVûbcV]^ûgVzeâû5hÈ
U`zk]fg]lbcûWcfge]^ û\ûlzg_cûec\fgTV`YÈ
b]a]ûT_kYbgTa]û^û_eTd_Ta]ûbTXûÂzÃûgTû
nYû^ûz\ûbYXVc\bTlb]aûÂVzXfghdcaûdecû
zadYezsÃâââûKûcdhU`z_hVTVûfVz^ûÂeY_VzxaÃû
XYe[TVb]aû_cmgcaû·û\TûdecWeTacsû
Â9_eT{bfq_Tû_b]WTÃûĀĉÛþûec_hâû
-ecU`YbcûkYûUh`c û\ThVT[]ac û\TûbYXcÈ
Uec{ûdTaîtgzûdeY\]XYbgTÈVgz_TlTûgTû^cWcû
cXzc\b]jûcde]lb]_zVûhû_YezVb]kgVzûcfVzÈ
g] û7&9 û2'7âââû8cWclTfb]aûdecacf_cVÈ
fq_]aûÂ_TU]lYWcbxV]m`zfgTaÃûec\habzû
`sX]ûVû)Ye[_cagY`YeTXzcûbYûXT`]ûV]`hÈ
l]g]ûfckzT`qbcû\bTlhnhû\Uze_hû\zûfd]fÈ
_zVûdeYgYbXYbgzVûbTûdecWeTabzû_cmg]âûKû
cfqûaTxacûXcUehû\Vzfg_hû3TkzcbT`qbTû
fdz`_Tû[hebT`zfgzVû9_eT{b]ûdcXT`TûTVgcÈ

eTû_b][_]ûbTû\XcUhggtû>YVlYb_zVfq_c{û
deYaz{ûĀĉÛ»ûec_hâûIûzû`]fg]ûdzXge]a_]ûVzXû
VzXcafgVT ûncûXUTxûdecûzbiceaTkz^bhûdcÈ
`zg]_h ûTûgT_c[ûVzXû3TkzcbT`qbc{ûfdz`_]û
_eTx\bTVkzVû9_eT{b]â
âââ%ûÂdzVYbqÃûg]aûlTfcaûh[YûX\qcUTxû
bYû`]mYûc_eYa]j ûbTû^cWcûXha_h ûÂbYUTÈ
[Tb]jûdYefcbÃ ûTûWcfge]gqûmdce]ûbTûfhÈ
VYeYbbhû9_eT{bhâû5YefcbT`qbcûX`tûec\È

UhXcVb]_zVûbcVc{ÈfgTec{ûzadYez{ûTVgceû
_b][_]ûbTVzVûf`cVTûd]fqaYbb]_Tû7c`È
[Ybzk]bTû·û^cWcû[ûacVcs û\ec\haz`csû
_eYa`zVfq_]aûTXeYfTgTaûÂ)Ye[TgqûVYÈ
`]_hsû.adYe]sû·û\bTl]gûVpaYegV`tgqû
fVc^ûfcUfgVYbbp^ûbTecXâââû3Yû_ûm]ecgYû
)Ye[TVpûapûXc`[bpûfgeYa]gqft ûTû_ûtfÈ
bcfg]ûbTmYWcûXhjTûVûcfgTg_YûYYÃâû
9_eT{bTûXYacbfgehxûfVz^ûVc`Y`sUb]^û
XhjûznYûVzXûlTfzVû_c\TkgVTûgTû936âû4gc[û
zûdetahxûXcûcUîxXbTbc{ûIVecd] ûXYûbTecÈ
XTaûfdeTVXzûVYXYgqftûbTûVzXazbhûVzXûiYÈ
XYeTg]VbcWcûTWeYfceTâû=TfûV]tV`tg]ûtfÈ
bzfgqûXhjhûzûbTecXTaûhû6cfz{ ûlTfûdec_]È
XTg]ftûaz`q^cbTaûWecaTXtb ût_]jûde]È
fdT`]ûUeYj`]VzûdecdTWTbX]fgfq_zûaTbÈ
ge]û0eYa`tâû9û6:ûaTsgqû\ec\hazg]û
t_ncûÂ_cWhgÃûbYûcgta]gqft ûgcûVzbû\bcVhû
\bYfYgqftâûKûbYû`]mYûX`tûh_eT{bkzV ûTû^û
X`tûVfqcWcûk]Vz`z\cVTbcWcûfVzghûÞgTû^û
X`tûXcUeTûfTa]jû[Yûecfztbûzûg]jûbTkz^ û
_cgezûaezsgqûdecûfTacV]\bTlYbbtûbTûgYÈ
e]gceztj ûXcfzûcUbYfYb]jû_c`sl]aûXecÈ
gcaûzadYefq_cWcû_ceXcbhßâû
Â7c`cVYkq_]^ûeY_VzxaÃû·ûkY ûcUeT\bcû
_T[hl] û`zgYeTgheb]^ûXcecWcV_T\ûXcû
fVzg`TâûKûVcXbclTfû·ûdYeYfgcecWTûg]a ûjgcû
nYûU`h_TxûVûeTXtbfq_cahûghaTbzûl]ûVûdcÈ
`zg]lbz^ûgYaetVzâû
;T^û[YûVYXYgqftûVfza û_cahûXcecWzûzXYÈ
T`]ûa]eh ûXcUeT ûfdeTVYX`]Vcfgz¹û=]gT^È
acû_b][_] ûVût_]jûdeTVXT¹û

УВАГА! Підтримуйте профспілкові видання! Дайте
шанс достовірній інформації дістатися до людей!
ЗВІТИ І ВИБОРИ
В ОРГАНІЗАЦІЯХ
ПРОФСПІЛОК

(Офіційні матеріали
та методичні рекомендації)
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БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
№ 6/2014 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2014 РОЦІ
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b]jûfckzT`qb]jûWTeTbgz^ûhûfiYezûdYbfz^bcWcû\TUY\dYlYbbt û\c_eYaTû
ec\aze]ûazbzaT`qbc{ûgTûaT_f]aT`qbc{ûdYbfz^ ûbTXUTVc_ûzûdzXV]nYbqû
dcfgeT[XT`]aûhbTf`zXc_û=cebcU]`qfq_c{û_TgTfgeci] ûVYgYeTbTaûzû
XzgtaûVz^b] ûdclYfb]aûXcbceTa û\TûcfcU`]Vzû\Tf`hW]ûgcnc ût_zûXztg]È
ahgqûhûĀĉÛ½ûeckzâû5zXWcgcV`YbcûgT_c[ûVzXdcVzXzûbTûbT^Uz`qmûdcm]È
eYbzûd]gTbbt ût_zûbTXjcX]`]ûXcû:59â

БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
№ 5/2014 КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ В ОПОДАТКУВАННІ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН ТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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В ОПОДАТКУВАННІ
zbiceaTkz^bcÈec\îtfbsVT`qbc{ûXcdcacW]ûdecifdz`_cVcahûT_g]Vhû ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
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Підсумки роботи
з охорони праці –
позитивні

КРУГЛИЙ СТІЛ

ФПУ ПІДДАЛА
ТИЦІ ВИСЛОВЛ РІЗКІЙ КРИ
ОЧІЛЬНИКА ЮВАННЯ
КМДА ПРО
ДОЛЮ ВІДОМОГ
КУ НА МАЙДАН О БУДИН
І

А
ФІЗИЧН ПОР.02Т
РА І С
КУЛЬТУ .04СПІЛКАХ
В ПРО Ф
21 743 | 22.05.2014
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА№
ПІДБИЛА
ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

ЦІННОСТІ ТА ТРА
ДИЦІЇ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
СІМ’Ї

На Чернігівщині до міжнародного Дня матері та
Всесвітнього Дня родини
провели тематичний
круглий стіл. В обговоренні взяли участь чернігівські родини.

ûûûûû
ГЕНУГОДА
ПРО ЩО
СВІДЧАТ Ь
ПІДСУМ КИ
Спільна робоча
сія повноважни комі-

х
представни
КОНСУЛЬТАЦІЇ
власників ків сторін
і
лок підбилапрофспівиконання підсумки
нині чинноїположень
Гене-і
За
які заслуги
ральної
угоди.

кому присвоюються почесні
звання та нада-.04
ються державні
премії України?

КРАЩІ

ПРОФСПІЛКОВИЙ
ТРІУМФАТОР

Пленум профспілки
автомобілістів розглянув
оптимізацію
діяльності
«дочок» «Автомобільних доріг
України».
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УКРАЇНИ

www.psv.org.
ua

www.psv.org.ua

ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
КОРОТКО

КОРОТКО
ПОЗИЦІЯ | Профспілки
стурбовані вкрай високим
рівнем тінізації економіки,
однією зі складових якої є
виплата заробітної плати
«у конвертах».
.02
МКП | 22 травня делегати
III Всесвітнього конгресу
МКП обговорили проведення кампаній у багатонаціональних компаніях, залучення до профспілок працівників неформального сектору,
плани дій урядів щодо
подолання нерівності... .02

КОМІСІЯ | На засіданні Постійної комісії Ради ФПУ з питань соціально-економічного
захисту членів профспілок
обговорили питання забезпечення надійного і ефективного захисту законних прав
та інтересів людини праці,
підвищення рівня соціального діалогу тощо.
.03

ПОЗИЦІЯ |
Громадяни
їни мають зрозуміти,
Украчому
за міжнародну
допомогу їм фінансову
платити за слід більше
видобутку, газ вітчизняного
профспілки – вважають
.
.02
ФОРУМ | У
Берліні (Німеччина) відкрився
III Всесвітній
конгрес Міжнародн
ої конфедерації профспілок
(МКП), який
цьогоріч проходить під лозунгом
«Зміцнюємо вплив
трудящих».

.03

ТЕНДЕНЦІЇ
| Трудящі всього
світу втрачають
нальні уряди, віру в націоякі, на їхню
думку, віддають
пріоритет
інтересам великих
корпорацій.

.03

ТЕМА НОМЕР
А | ВІТЧИЗН
ЯНА ОСВІТА

РЕФОРМА ОС
ВІТ
ЧЕРГОВА
СПРОБАИ В УКРАЇНІ.
В ОЧІКУВА
ННІ ЗМІН

ТЕМА НОМЕРА | АНШЛАГ: УКРАЇНЦІ
ПРАГНУТЬ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ!
Нещодавно
ня пройшо у Верховній Раді перше
читанту». Докумев новий Закон «Про
вищу освінт не могли
останніх трьох
ухвалит
списів довкола років. Нардепи и впродовж
лів, тодішнь трьох проектів –зламали купу
ої опозиції
від регіона
та групи науковц
ів,

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ. ЗАЖИВЕМО
ПО НОВОМУ!

яку очолюв
ав ректор КПІ
ський. Нарешт
Михайло Згуровських ідеях і спинились на реформ
аторі подальші останнього. Чи означає
це, що
освіті, й не кроки щодо змін в українс
значились у першому турі.ся,
Експерти татільки
спосте25 травня 2014 року Україна, з огляду на реькій
у вищій,
Людм
али «Профс не забарятьила п’ятого
вважають, що ці вибориз’ясовув
були найбільш
зультати екзит-полів, обрала
нового,
Денісозава: рігачі
пілкові вісті».
«Програми,
захистСвоє
демократичними
й прозорими за
часи Незалежності президента.
остаточ- чесними,
ом громад
пов’язані ізУкраїни
.08
історію
відбулися
не рішення ЦВК оголосить 7 червня. Та
вже за-ян,всю
соціалтаьним
зберег
лисянезалежності
і розвивресурсу.
ДОЛУЧА ЙТЕСЬ
за рераз очевидно, що Петро Порошенко переміг, без адміністративного
аються»І перші,
ДО ОБГОВО
.05
зультатами яких країна не розколена
навпіл.
значно випередивши своїх суперників: згідРЕННЯ
Будь-який матеріал
ворити на нашому номера можна обгоВідтак виборці вже з 26 травня перебувають
но з даними екзит-полів за нього проголосусайті www.psv.org.ua
вало близько 57% виборців. Попри прогнози в очікуванні стабільності, миру, злагоди і
скептиків, із результатами виборів українці ви- «життя по-новому».
.08

Паоло Беллі: «Світовий банк визнає важливу роль профспілок у захисті соціально-економічних прав працівників» .05

П

УГИ
ОСЛ

Все про причини
індивідуальних
трудових спорів
між працівник
ами та роботодав
цями.

.12

У Татарбунарах відбулося вшанування і нагородження лідерів, активістів, ветеранів профспілки великої і дружної районної освітянської родини.
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ГАЗЕТА ФЕДЕР
АЦІЇ ПРОФ
ЕСІЙНИХ СПІЛО
К
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КОНСУЛЬТАЦІЇ
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ЧЕ
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АВТОГО СПОДАР
СТВ?

ДОЛУЧАЙТЕСЬ
ДО ОБГОВОРЕННЯ

Будь-який матеріал номера можна обговорити на нашому сайті www.psv.org.ua
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПРОФСПІЛОК
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юрконсультації

профспілкові віст № 42/2014
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ДЕРЖГАРАНТІЇ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ

ДИТЯЧІ ГРОШІ:
ЧИ МАЮТЬ НА НИХ
ПРАВО ІНОЗЕМЦІ?

?

Моя 17-річна сестра не має роботи та перебуває на
четвертому місяці
вагітності. Які документи їй необхідно подати
для оформлення допомоги при народженні
дитини? До якої установи слід звертатися?
'zXdcVzXbcûXcûfgTggzû÷û-TÈ
_cbhû9_eT{b]ûÂ5ecûXYeÈ
[TVbhûXcdcacWhûfzaîtaû\û
Xzgqa]ÃûdeTVcûbTûXYe[TVÈ
bhûXcdcacWhûhû\Vît\_hû\ûVTÈ
WzgbzfgsûgTûdc`cWTa]ûaTÈ
sgqûVTWzgbzû[zb_]ûÞhûgcahû
l]f`zûbYdcVbc`zgbzß ût_zû
bYû\TfgeTjcVTbzûVûf]fgYazû
\TWT`qbccUcVît\û_cVcWcû
XYe[TVbcWcûfckzT`qbcWcû
fgeTjhVTbbt ûhûgcahûl]f`zû
bYdeTksslzû[zb_]â
5zXfgTVcsûX`tûde]\bTÈ
lYbbtûXcdcacW]ûhû\Vît\_hû
\ûVTWzgbzfgsûgTûdc`cWTa]û
xûXcVzX_TûVfgTbcV`YbcWcû
\eT\_T ûncû{{ûV]XTxû`z_hÈ
VT`qbcÈdeciz`T_g]lûb]^û
\T_`TX ût_Tûf_`TXTxgqftû
\Tûiceacs û\TgVYeX[YÈ
bcsû2zbzfgYefgVcaûfckzÈ
T`qbc{ûdc`zg]_] ûTûgT_c[û
XcVzX_Tû\ûazfktûdec[]È
VTbbtûX`tûbYdeTkssl]jû
[zbc_ûdecûgY ûncûVcb]ûbYû
deTkssgqûÞbYûf`h[Tgq û
bYûbTVlTsgqftßâ
)cdcacWTûhû\Vît\_hû\ûVTÈ
WzgbzfgsûgTûdc`cWTa]û
de]\bTlTxgqft ût_ncû
[zb_Tû\VYebh`Tftû\TûbYsû
bYûdz\bzmYûbz[ûlYeY\û
mzfgqûazftkzVûz\ûXbtû\TÈ
_zblYbbtûVzXdhfg_]ûhû
\Vît\_hû\ûVTWzgbzfgsûgTû
dc`cWTa] ûzûV]d`TlhxgqÈ
ftû\TûVYfqûdYezcXûVzXdhfgÈ
_] ûge]VT`zfgqût_c{ûfgTÈ
bcV]gqû÷ĉû_T`YbXTeb]jû
XbzVûXcûdc`cWzVûzû»øûÞhûeT\zû
hf_`TXbYb]jûdc`cWzVûTUcû
bTecX[YbbtûXVcjûl]ûUz`qÈ
mYûXzgY^û·û÷ĉßû_T`YbXTeÈ
b]jûXbzVûdzf`tûdc`cWzVâû
,zb_Ta ût_zûbT`Y[TgqûXcû
Û·½û_TgYWcez^ûcfzU ûncûdcÈ
fgeT[XT`]ûVbTf`zXc_û
=cebcU]`qfq_c{û_TgTÈ
fgeci] ûXcdcacWTûV]d`TÈ
lhxgqftû\TûÛ´ĉû_T`YbXTeÈ
b]jûXbzVû\T\bTlYbc{ûVzXÈ

?

Чи має право сім’я на отримання
допомоги при народженні третьої
дитини (народжена на території
України), якщо батьки легально
проживають на території України, але є
громадянами Республіки Казахстан?

dhfg_]ûÞ×ĉû·ûûXcûdc`cWzVûzû
×ĉû·ûdzf`tûdc`cWzVßâû)cdcÈ
acWTûcUl]f`sxgqftûfhÈ
aTebcûgTûde]\bTlTxgqftû
[zb_TaûhûdcVbcahûcUft\zû
bY\T`Y[bcûVzXû_z`q_cfgzû
XbzVûVzXdhfg_] ûiT_g]lÈ
bcûV]_ce]fgTb]jûXcûdc`cÈ
WzVâû9ûeT\zûhf_`TXbYb]jû
dc`cWzVû\T\bTlYbTûXcdcÈ
acWTûXcbTeTjcVhxgqftûbTû
dzXfgTVzûXcVzX_]ûVfgTbcVÈ
`YbcWcû\eT\_T ûncû{{ûV]È
XTxû`z_hVT`qbcÈdecizÈ
`T_ûg]lb]^û\T_`TXâ
6c\azeûXcdcacW]ûVfgTbcVÈ
`sxgqftûm`tjcaûabc[YbÈ
btûfYeYXbqcXYbbcWcûXcjcÈ
XhûbTû_z`q_zfgqû_T`YbXTeÈ
b]jûXbzVûge]VT`cfgzûVzXÈ
dhfg_]ûhû\Vît\_hû\ûVTWzgÈ
bzfgsûgTûdc`cWTa] ûT`YûbYû
aYbmût_ûĀ»áûec\azehû
VfgTbcV`YbcWcû\Tû\T_cbcaû
dec[]g_cVcWcûazbzahahû
X`tûdeTkY\XTgbc{ûcfcU]û\û
ec\eTjhb_hûbTûazftkqâ
)cdcacWTûV]d`Tlhxgqftû
\TûeTjhbc_û_cmgzVûXYeÈ
[TVbcWcûUsX[YghûhûV]È
W`tXzûfhUVYbkz{ûXcûazfkYÈ
V]jûUsX[YgzVâ
)Ye[TVbTûXcdcacWTûde]û
bTecX[YbbzûX]g]b]ûde]È
\bTlTxgqftûgTûV]d`TlhÈ
xgqftû\TûhacV] ût_ncû
\VYebYbbtû\Tû{{ûde]\bTÈ
lYbbtaûbTXz^m`cûbYûdz\È
bzmYûbz[ûlYeY\ûÛĀû_T`YbÈ

XTeb]jûazftkzVûdzf`tûbTÈ
ecX[YbbtûX]g]b]âû5cÈ
etX_caûde]\bTlYbbtûgTû
V]d`Tg]ûXYe[TVbc{ûXcdcÈ
acW]ûfzaîtaû\ûXzgqa] û\TÈ
gVYeX[Yb]aûdcfgTbcVcsû
0TUzbYghû2zbzfgezVû9_eTÈ
{b]ûûÛ÷»Û ûdYeYXUTlYbc û
ncûXcdcacWTûde]ûbTecÈ
X[YbbzûX]g]b]ûbTXTxgqÈ
ftûcXbcahû\ûUTgq_zV ûhf]È
bcV]gY`sûl]ûcdz_hbcVz û
t_zûdcfgz^bcûdec[]VTsgqû
eT\caûz\ûX]g]bcs û\ûaYÈ
gcsûfgVceYbbtûbT`Y[b]jû
hacVûX`tû{{ûdcVbckzbbcWcû
hge]aTbbtûgTûV]jcVTbbtâ
)`tûde]\bTlYbbtûXcdcacÈ

decûbTecX[YbbtûX]g]b]öû
XcVzX_T ûV]XTbTûXYe[TVÈ
b]aûceWTbcaûeYxfgeTkz{ûT_È
gzVûk]Vz`qbcWcûfgTbhöû_cdz{û
fVzXckgVTûdecûbTecX[Ybbtû
_c[bc{ûX]g]b]ûgTûXcVzX_Tû
decûf_`TXûfzaî{ ût_TûVeTjcÈ
Vhxgqftûde]ûV]\bTlYbbzû
ec\azehûXcdcacW]â
)Ye[TVbTûXcdcacWTûhû
\Vît\_hû\ûVTWzgbzfgsûzûdcÈ
`cWTa]ûgTûXYe[TVbTûXcÈ
dcacWTûde]ûbTecX[Ybbzû
de]\bTlTsgqftûzûV]d`TÈ
lhsgqftûceWTbTa]ûdeTkzû
gTûfckzT`qbcWcû\Tj]fghû
bTfY`Ybbtû\TûazfkYaûeYxÈ
fgeTkz{âû)cdcacWTûac[Yû

Державна допомога у зв’язку з вагітністю і пологами та державна допомога
при народженні призначаються і виплачуються органами праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації.
W]ûde]ûbTecX[YbbzûX]g]b]û
ceWTbhûdeTkzûgTûfckzT`qbcÈ
Wcû\Tj]fghûbTfY`Ybbtû\Tû
hacV]ûdeYXîtVû`YbûbtûdTfÈ
dcegTûTUcûzbmcWcûXc_haYbÈ
gT ûncûdcfVzXlhxûcfcUh ûdcÈ
XTsgqftû\TtVTûcXbcWcû\û
UTgq_zVöû_cdztûfVzXckgûVTû

Uhg]ûde]\bTlYbTû\TûazfÈ
kYaûiT_g]lbcWcûdec[]È
VTbbtû\TûhacV]ûdcXTbbtû
XcVzX_]ûdecûbYcXYe[TbÈ
btû\T\bTlYbc{ûXcdcacW]ûVû
ceWTbTjûdeTkzûgTûfckzT`qÈ
bcWcû\Tj]fghûbTfY`Ybbtû
\TûazfkYaûeYxfgeTkz{â

КОНТРОЛЬ

ПЕРЕВІРКА ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

?

Нещодавно соціальний інспектор управління праці
та соціального захисту населення здійснив перевірку цільового використання «декретних» коштів жінкою, яка
народила дитину. Чи є правомірними його дії?

V]jcVTbbtûXzgY^û\Xz^fbsxgqftû
Wc`cVûb]aûXYe[TVb]aûfckzT`qb]aû
zbfdY_gcecaûzûXYe[TVb]a]ûzbfdY_È
gceTa]ûceWTbzVûdeTkzûgTûfckzT`qÈ
bcWcû\Tj]fghûbTfY`YbbtûeT\caû\û
hdeTV`zbbta]ûhûfdeTVTjûfzaî{ûgTû
ac`cXz ûf`h[UTa]ûhûfdeTVTjûXzgY^û
zûceWTbTa]ûcdz_]ûgTûdz_`hVTbbtû
m`tjcaûcUfgY[YbbtûfzaY^â
5cfgTbcVcsû9etXhûûÛ÷»ÛûÂ5ecû\TÈ ']d`TgTûXcdcacW]ûde]ûbTecX[Ybbzû
gVYeX[Ybbtû5cetX_hûde]\bTlYbbtû X]g]b]ûac[YûUhg]ûde]d]bYbTûhûeT\z
·ûdc\UTV`Ybbtûcge]ahVTlTûXcdcÈ
zûV]d`Tg]ûXYe[TVbc{ûXcdcacW]û
fzaîtaû\ûXzgqa]ÃûdYeYXUTlYbc ûncû acW]ûUTgq_zVfq_]jûdeTVöû
_cbgec`qû\Tûkz`qcV]aûV]_ce]fgTbÈ ·ûVzXacV]ûcge]ahVTlTûXcdcacW]û
btaûXcdcacW]ûde]ûbTecX[YbbzûX]È VzXûV]jcVTbbtûX]g]b]öû
g]b]ûzûfgVceYbbtaûbT`Y[b]jûhacVû ·ûbYkz`qcVcWcûV]_ce]fgTbbtû_cmÈ
gzVûzûbY\TUY\dYlYbbtûcge]ahVTlYaû
X`tûdcVbckzbbcWcûhge]aTbbtûgTû

XcdcacW]ûbT`Y[b]jûhacVûX`tûdcVÈ
bckzbbcWcûhge]aTbbtûgTûV]jcVTbÈ
btûX]g]b]öû
·ûVzXzUeTbbtûX]g]b]ûVûcge]ahVTlTû
XcdcacW]ûUY\ûdc\UTV`YbbtûUTgqÈ
_zVfq_]jûdeTVöû
·ûdYeYUhVTbbtûcge]ahVTlTûXcdcÈ
acW]ûhûazfktjûdc\UTV`YbbtûVc`zöû
·ûfaYegzûX]g]b]öû
·ûfaYegzûcge]ahVTlTûXcdcacW]öû
·ûde]d]bYbbtûcdz_]ûTUcû\Vz`qbYbÈ
btûcdz_hbTûVzXû^cWcûdcVbcVT[Ybqû
ncXcû_cb_eYgbc{ûX]g]b]öû
·ûhf]bcV`YbbtûX]g]b]Èf]ecg]ûTUcû
X]g]b] ûdc\UTV`Ybc{ûUTgq_zVfq_cÈ
Wcûdz_`hVTbbtöû
·ûV]b]_bYbbtûzbm]jûcUfgTV]bâ

'zXdcVzXbcûXcûdhb_ghûĀû5cetX_hûde]\bTÈ
lYbbtûzûV]d`Tg]ûXYe[TVbc{ûXcdcacW]û
fzaîtaû\ûXzgqa] û\TgVYeX[YbcWcûdcfgTbcÈ
Vcsû0TUzbYghû2zbzfgezVû9_eT{b]ûûÛ÷»Û û
XYe[TVbTûXcdcacWTûfzaîtaû\ûXzgqa]ûde]È
\bTlTxgqftûzûV]d`TlhxgqftûWecaTXtbTaû
9_eT{b]öûzbc\YaktaûgTûcfcUTaûUY\ûWecaTÈ
XtbfgVT ût_zûdcfgz^bcûdec[]VTsgqûVû
9_eT{bz ûTûgT_c[ûcfcUTa ûncûbTUh`]ûfgTÈ
ghfhûUz[YbktûzûaTsgqûdeTVcûbTûXYe[TVbhû
XcdcacWhûbTûhacVTj ûdYeYXUTlYb]jû-T_cÈ
bcaû9_eT{b]ûÂ5ecûXYe[TVbhûXcdcacWhû
fzaîtaû\ûXzgqa]Ã ûzbm]a]û\T_cbTa]ûTUcû
az[bTecXb]a]ûXcWcVceTa]û9_eT{b] û\WcÈ
XTûbTûcUcVît\_cVzfgqût_]jûbTXTbTû'YejcVÈ
bcsû6TXcsû9_eT{b]â
5zXgVYeX[YbbtaûiT_ghûdcfgz^bcWcûdecÈ
[]VTbbtûbTûgYe]gcez{û_eT{b]ûX`tûWecaTÈ
Xtbû9_eT{b]ûxûeYxfgeTkztûÞdecd]f_Tßâ
Kbc\Yakz ûVzXdcVzXbcûXcûdc`c[Ybqû
-9Â5ecûdeTVcV]^û\Tj]fgûzbc\YakzVÃûX`tû
dcfgz^bcWcûdec[]VTbbtûVû9_eT{bzûdcV]È
bbzûcge]aTg]ûVzXdcVzXb]^ûXc\Vz`âû)c_hÈ
aYbgca ûncûdzXgVYeX[hxûgT_]^ûXc\Vz` ûxû
dcfVzX_TûbTûdcfgz^bYûazfkYûdec[]VTbbtâ
'zXdcVzXbcûXcûfgTggzûøû-9ûÂ5ecûXYe[TVbhû
XcdcacWhûfzaîtaû\ûXzgqa]ÃûXc_haYbg]ûX`tû
de]\bTlYbbtûXYe[TVbc{ûXcdcacW]ûfzaîtaû
z\ûXzgqa]ûdcXTxûcfcU]fgcûcfcUT ût_TûdeYÈ
gYbXhxûbTûde]\bTlYbbtûXcdcacW]â
)`tûde]\bTlYbbtûXcdcacW]ûde]ûbTecÈ
X[YbbzûX]g]b]ûXcûhdeTV`zbbtûdeTkzûgTû
fckzT`qbcWcû\Tj]fghûbTfY`Ybbtû\TûhacV]û
deYXîtV`YbbtûdTfdcegTûTUcûzbmcWcûXc_hÈ
aYbgT ûncûdcfVzXlhxûcfcUh ûdcXTsgqftû
gT_zûXc_haYbg]
Ûßû\TtVTûcXbcWcû\ûUTgq_zVûÞcdz_hbTß ûncû
f_`TXTxgqftû\Tûiceacs û\TgVYeX[Ybcsû
2zbfckdc`zg]_]ö
Āßû_cdztûfVzXckgVTûdecûbTecX[YbbtûX]g]b]ö
þßûce]WzbT`ûXcVzX_] ûV]XTbc{ûXYe[TVb]aû
ceWTbcaûeYxfgeTkz{ûT_gzVûk]Vz`qbcWcûfgTÈ
bhûX`tûde]\bTlYbbtûXcdcacW]ûde]ûbTecÈ
X[YbbzûX]g]b]âû,zb_] ût_zûdcfgz^bcûdecÈ
[]VTsgqûÞ\TeYxfgecVTbzßûbTûgYe]gcez{û
9_eT{b]ûzûbTecX]`]ûX]g]bhûdzXûlTfûg]aÈ
lTfcVcWcûdYeYUhVTbbtû\TûaY[Ta]û9_eT{È
b] ûdcXTsgqûV]XTbzû_cadYgYbgb]a]ûceÈ
WTbTa]û_eT{b]ûdYeYUhVTbbtûgTû`YWT`z\cÈ
VTbzûVûhfgTbcV`YbcahûdcetX_hûXc_haYbÈ
g] ûncû\TfVzXlhsgqûbTecX[YbbtûX]g]b] û
t_ncûzbmYûbYûdYeYXUTlYbcûaz[bTecXb]È
a]ûXcWcVceTa]û9_eT{b]â
4fcU] ûncû\VYegTsgqftû\Tûde]\bTlYbbtaû
XcdcacW]ûde]ûbTecX[YbbzûXehWc{ûX]g]b]û
TUcûbTfghdb]jûXzgY^ ûdcXTsgqûgT_c[ûXcVzXÈ
_hûdecûf_`TXûfzaî{ûgTû_cdzsûfVzXckgVTûdecû
bTecX[Ybbtû_c[bc{ûX]g]b] ût_TûVeTjcVhÈ
xgqftûde]ûV]\bTlYbbzûec\azehûXcdcacW]â
'eTjcVhsl]ûV]acW]û\T_cbcXTVfgVT ûd]È
gTbbtûncXcûde]\bTlYbbtûXcdcacW]ûde]û
bTecX[YbbzûX]g]b]ûac[YûUhg]ûV]ezmYbcû
dzf`tûcge]aTbbtûdcfVzX_]ûbTûdcfgz^bYû
azfkYûdec[]VTbbtûgTû\VYebYbbtû\ûVzXdcÈ
VzXb]a]ûXc_haYbgTa]ûXcûhdeTV`zbbtû
deTkzûgTûfckzT`qbcWcû\Tj]fghûbTfY`Ybbtû
\TûazfkYaûdec[]VTbbtâ

Жінки, які постійно проживають на території України, подають видані компетентними органами країни перебування та
легалізовані в установленому
порядку документи, що засвідчують народження дитини.
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TdYeYXcXbzûV]UcezVû`sX]û
fgT`]ûT_g]Vbzm]a] ûdecVcÈ
X]gqftûUz`qmYûazg]bWzV ûbTû
t_]jûWcVce]gqftûdecûbTUcÈ
`z`Y ûdcehmhsgqftûd]gTbÈ
btûf_`TXbcWcûfgTbcV]nTûVû_eT{bz ûf]ghÈ
Tkz{ûbTûfjcXzûgTûdcWzemYbbtûezVbtû[]ggtû
gehXtn]jû zû bY\Tj]nYb]jû VYefgVû
ûbTfY`Ybbtâ
5ecifdz`_]ûbYûac[hgqû\T`]mTg]ftû
cfgcecbq ûVzXgT_û÷û[cVgbtûVzXUhVftûicÈ
eha ûbTût_cahûhjVT`YbcûezmYbbtûdecVYfÈ
g]ûfVz^ûazg]bWûdecg]ûdcWzemYbbtûaTgYÈ
ezT`qbcWcûfgTbcV]nTûgehXzVb]_zVûhbTÈ
f`zXc_ûhez\TbbtûfckzT`qb]jûV]geTgâû-hÈ
d]b]g]ûTbg]fckzT`qbhûTWeYfzsûgTûbTfghdû
bTûgehXcVzûdeTVTû·ûWc`cVbzûV]acW]ûdeciÈ
fdz`_cVcWcûehjhâû-Vzfbc ûbTVzgqû6]aûUhÈ
XhVTVftûbYû\TûcX]bûXYbq ûzûVfzûec\hazsgq û
hût_cahûVT[_cahûfgTbcV]nzûcd]b]`Tftû
\TeT\ûbTmTû_eT{bTâû%`Yûd]gTbbtûXcge]È
aTbbtûV]acWû\T_cbcXTVfgVT ûV]_cbTbbtû
\cUcVît\Tbqûl]bbc{û(YbYeT`qbc{ûhWcX]ûzû
de]bk]dzVû2z[bTecXbc{ûceWTbz\Tkz{ûdeTÈ
kzûf`zXûbYWT^bcûV]ezmhVTg]ûm`tjcaûXzTÈ
`cWhûaz[ûhetXca ûdecifdz`_Ta]ûzûecUcÈ
gcXTVkta]â
-ûgT_]aûbTfgecxaûdecifdz`_]ûV]ehÈ
m]`]ûdzXûfgzb]û0TUzbYghû2zbzfgezV ûTU]û
bTWTXTg]ûhetXhûdecû^cWcû\cUcVît\Tbbtû
dYeYXûfhfdz`qfgVcaûzûVehl]g]ûfVc{ûV]acÈ
W]ûgTûdecdc\]kz{âû?cû\ûkqcWcûV]^m`c ûV]û
UTl]gYûbTûicgc ûl]ûVzXeYTWhxûhetX ûa]ûXzÈ
\bTxacftûbYVXcV\zû\TûVazfgcaûbTm]jûWTÈ
aTbkzV ûec\Vît\TbbtaûfckzT`qb]jûdecÈ
U`Ya ûezVbYaû[]ggtûdecfgcWcûh_eT{bktâ
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СТАРИЙ ЗНАЙОМИЙ В ІМПОРТНІЙ ОБГОРТЦІ
Якщо ви розкладете англійське
сheesecake на складові, то одразу
зрозумієте: сир + тісто = сирний
пиріг. Так воно й є. Врешті-решт
хіба ми не знаємо, що таке ватрушка, сирна запіканка, та й просто сирник?! Той же чізкейк! Варіанти пирогів на основі м’яких

вершкових сирів європейці свого
часу привезли в Новий Світ, і американські кулінари були в захваті
від такого простого й витонченого
рішення: нескладно й смачно. Лишалося тільки чізкейк удосконалити, що вони й заходилися робити.
Й, мабуть, дуже вдало, бо принай-

мні в Нью-Йорку чізкейк вважається найлегендарнішим десертом.
Цікаво, що вперше докладно описав різні способи приготування
сирних пирогів іще давньогрецький лікар Аєджиміус. А такий собі
Джон Сегрето у своїй книзі
«Cheesecake Madness» стверджує,

що перші чізкейки з’явилися на
острові Самос у VIII–VII ст. до н. е.
Трохи дивно констатувати, що й навколо чізкейка точаться суперечки,
однак інший дослідник, Джоан Натан, доводить, що сирний пиріг народився на Близькому Сході: сир,
мед, цедра лимона, жовтки яєць –
усе перемішувалось і випікалося.
Мабуть, рацію мають обидва:

пливли та спливали століття,
м’який сир був набутком практично повсюдно, випічка із ним смачна, чому б не поекспериментувати? Кожна господиня в себе на кухні експериментує зі стравами мало
не щодня, і якщо вдається «винайти» щось смачненьке, тішиться вся
родина, а знайомі просять відкрити «секрети» успіху!

ЯК НА ЧИЙ СМАК | КУХНЯ ФАХУ

ПІД ТАКИМ СОУСОМ
Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

ДОЛЯ АКУЛЯЧА...

ПЛАВЦЕВИЙ
ДЕЛІКАТЕС
Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

М

ова про знаменитий суп з акулячих плавців
– страву китайської кухні, що його за традицією готують і подають у спеціальних,
украй важливих випадках. По сьогодні це
неодмінна страва на весільному бенкеті в багатьох
азійських народів, бо вважається, що такий суп дає
молодятам багато сил. Загалом суп із плавців акули
згадується у найдавніших трактатах – у списку восьми головних багатств океану; з давніх-давен він
уособлював владу й багатство, а подати його гостю в
китайській традиції означало виявити найвищий ступінь поваги. Пізніше та ж церемонія стала аналогічним знаком поваги до ділового партнера, оскільки
популярність супу з плавців акули лише зростала з
кожним століттям та з піднесенням якості життя й соціальних стандартів у Китаї.
А з другої половини ХХ ст. ця страва стала поширеним делікатесом і невід’ємною складовою меню багатьох дорогих ресторанів по всьому світу.
Отже, основа супу – плавці акул, хоча фактично смакові якості страви забезпечують інші інгредієнти –
м’ясо птиці та яловичина у поєднанні зі спеціальними приправами. При цьому відвар зі схожих на локшину, брунатного кольору желеподібних ниток, що їх
видаляють зі спинного, хвостового плавця або двох
брюшних, надає супу вигляду своєрідного желе. Цей
делікатес коштує дуже дорого – дорожче за переважну більшість супів (крім хіба що супу з ластівчиним гніздом, утім, це умовна назва): по-перше, готується з модного сьогодні продукту, тобто для багатія
це «престижно» й «круто»; по-друге, готується не
просто й не швидко...
При виловлюванні акул їм «просто» відрізають плавці, а далі здебільшого кидають понівечену тварину
назад в океан, де вона, звичайно ж, гине. Акулячі
плавці також є у продажу, причому в різних варіантах: сушені, варені, свіжі й заморожені. На азійських
базарах трапляються й консерви з плавців акул. Усе
це вважається причиною відчутного скорочення популяції акул по всьому світу і є нині предметом особливої турботи екологів. І не дивно, адже заради такого супу повсюдно виловлюється величезна кількість нещасних, приречених на загибель тварин, що
реально загрожує порушенням екологічного балансу
в багатьох районах світового океану. Проте якщо цей
процес віддавна погано контролюється, якщо жадоба наживи, великі гроші затьмарюють підприємливим людям здоровий глузд, то переживання екологів
практично нікого не обходять.
Слід наголосити, пише scharks.ru, що відомі теорії
про цілющі та чудодійні властивості супу з акулячих
плавців наукового обґрунтування не мають. Та все ж,
як стверджують ті, хто цей суп куштував, він неперевершено смачний: кухарі знають свою справу!
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«Архітектор прикриває помилки фасадом,
лікар – землею, а кухар – соусом».
Французьке прислів’я
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УСЕ Ж ТАКИ ФРАНЦУЗИ?

Н

азагал соуси історично й «понятійно» прив’язані саме до уявлення про французьку
кухню. Там за національною
традицією їм попервах присвоювали імена авторів або
ж славетних людей, як-от міністра Кольбера, письменника й політичного діяча Шатобріана, композитора Даніеля
Обера та ін. А далі нові й нові
соуси діставали свої назви
або за тією чи іншою країною, містом, або етносом:
голландський, португальський, баварський, польський,
татарський, російський. Цікаво, що жоден із них насправді не має відношення до відповідних національних ку-

хонь, а лише відображає часом фантастичне уявлення
французів про інші народи та
їхні звичаї (там само). Ця «кулінарна авантюра» відбувалася у XIX ст., у період
справжнього розквіту французької кулінарії, коли фахівці
дозволяли собі, сказати б,
імітувати кухні різних країн,
не замінюючи основної страви. Приміром, згадали, що
Людовік IX колись називав
тартарами татарські кочові
племена, а цей войовничий
народ, на думку французів,
уживав сире м’ясо й солоні
огірки та мав дуже гострі шаблі – тож новий міцний, гострий соус назвали тартаром.
В інших випадках виходили з

назви основного компонента:
приміром, жагучий перець
табаско в ХIХ ст. дав назву соусу табаско, а сир пармезан
– соусу пармезан. А як вам
такі назви французьких соусів, котрі тут і там зустрічаються в ресторанних меню:
пуаврад, жуанвіль, супрем?
Вони не перекладаються, й
аби не розгубитися під час
важливої зустрічі, слід заздалегідь «це діло розжувати»,
чи не так?
Нині французька кухня налічує понад три тисячі видів соусів і не може без них обходитися, бо більшість саме й
становлять основу національної кулінарії, забезпечуючи її
неповторні характер і коло-

рит. До слова, ще Вольтер,
пише my-bar.com.ua, дошкуляв англійцям, що в них, мовляв, аж двадцять чотири релігійні секти й лише один
соус (тобто акцентував примітивність англійської кухні). От
які зарозумілі! Однак гурмани переконані: людину можна навчити готувати суп, смажити рибу, варити м’ясо
тощо, проте з талантом до
приготування соусів треба
народитись.
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ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ – ЧЕМПІОН СВІТУ
3–12 жовтня в китайському Нанькіні проходив чемпіонат світу із спортивної гімнастики, де понад 600 атлетів із 74 країн світу виборювали медалі планетарної першості. В останній день змагань українська збірна здобула дві нагороди – «сріблом» відзначився Ігор Радівілов, а Олег Верняєв зійшов на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. В медальному заліку чемпіонату світу Україна фінішувала п’ятою.
Ігор Радівілов виборов друге місце в опорному стрибку, здобувши 15,333 бала.
Випередив українця лише представник КНДР Рі Се Гван (15,416), «бронза»
дісталася американцю Джейкобу Далтону (15,199). А Олег Верняєв з
результатом 16,125 бала тріумфував на брусах (до речі, в травні на
чемпіонаті Європи у Софії Олег теж здобув «золото» саме в цій
вправі). У Китаї наш співвітчизник не залишив шансів американцю Данеллу Лейві (15,933) та японцю Ріохеї Като (15,666).

коротко
МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА | НА ЗАКАРПАТТІ ВІДБУЛАСЯ ГАЛУЗЕВА СПАРТАКІАДА

ОСВІТЯНИ ВІДЗНАЧИЛИСЯ МАСОВІСТЮ
Фінальні змагання ХІІ обласної спартакіади працівників закладів та установ
освіти Закарпаття, організаторами якої виступили департамент освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації, галузевий обком профспілки за сприяння обласної ради ФСТ «Україна», відбулися на стадіоні «Карпати» в м. Хусті.
Сергій БАРАНЧИКОВ
спеціально для «ПВ»

Н

Tûhecl]fgz^ûkYeYacbz{ûVzXÈ
_e]ggtûfdTegT_zTX]ûXcûde]È
fhgbzjû\VYebh`]ftûWc`cVTû
-T_TedTgfq_c{ûcU`Tfbc{ûceÈ
WTbz\Tkz{ûdecifdz`_]ûdeTÈ
kzVb]_zVûcfVzg]ûzûbTh_]û9_eT{b] ûWcÈ
`cVTûceW_cazgYghûfdTegT_zTX]û8YgtÈ
bTû5cVjTb]l û;hfgfq_]^ûazfq_]^ûWcÈ
`cVTû 'c`cX]a]eû 0Tnh_ û Wc`cVTû
;hfgfq_c{ûeT^XYe[TXazbzfgeTkz{û
KVTbû6cWTl ûWc`cVTû-T_TedTgfq_c{û
cU`ûdecieTX]ûKVTbû0cec`qâû
;KKûcU`TfbTûfdTegT_zTXTûdeTkzVÈ
b]_zVû\T_`TXzVûgTûhfgTbcVûcfVzg]û-TÈ
_TedTggtû\TfVzXl]`TûV]fc_hûaT^È
fgYebzfgqû cfVzgtbû _eTsû zû fgT`Tû
fdeTV[bzaûfVtgcaûfdceghûzû\XcecVîtâû
5ecûaTfcVzfgqûcU`Tfbc{ûfdTegT_zTX]û
fVzXl]gqûgY ûncûizbT`qb]aûfgTegTaûû
dYeYXhVT`]û\cbT`qbzû\aTWTbbtû\û
azbzÈihgUc`hûgTûVc`Y^Uc`hûfYeYXû[zÈ
bc_ûgTûlc`cVz_zVâû5YeYac[kzûVûlcg]È
eqcjû\cbTjûz\ûk]jûV]XzVûfdceghûzûXzfÈ
gT`]ûdeTVcûWeTg]ûhûizbT`zâû9ûeY\h`qÈ
gTgzûbTdeh[Ybc{ûUcecgqU] û\TûdYeYÈ
UzWcaût_c{ûfgY[]`TûTVgce]gYgbTûfhXÈ
XzVfq_Tû_c`YWztûbTûlc`zûz\ûfhXXYsûbTÈ
kzcbT`qbc{û _TgYWcez{û %bTgc`zxaû
5`xjTbcV]a ûhûghebzezû\ûazbzÈihgÈ

Переможці змагань з міні-футболу –
команда Тячівського району разом з організаторами спартакіади

Волейболістки м. Ужгорода – чемпіонки
обласної спартакіади освітян
Uc`hûdYemYûazfkYû\TVcsVT`]ûfdcegfÈ
aYb]û8tlzVfq_cWcûeT^cbhâû9ûVc`Y^È
Uc`zûbT^f]`qbzm]a]ûV]tV]`]ftû[zÈ
bclTû_caTbXTûaâû9[WcecXT ûVûlc`cVzÈ
_zVû·û\û9[WcecXfq_cWcûeT^cbhâ
9û\aTWTbbtjû\ûbTfgz`qbcWcûgYbzfhû
bYûUh`cûezVb]jûVzXca]aûfdcegfaYÈ
bTaû8TaTezû8T`TUzelh_ûz\û8tlzVfq_cÈ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

WcûeT^cbhûzû-c`gTbhû7z`TXzû\û']bcÈ
WeTXzVn]b]âû)cûeYlz ûV]_`TXTlû']È
`ckq_c{û-4>ûûK·KKKûfghdYbtûûÛû']È
bcWeTXzVfq_cWcûeT^cbhûcge]aTVûnYû
^ûVzX\bT_hû<0ûdecifdz`_]ûdeTkzVÈ
b]_zVûcfVzg]ûzûbTh_]û9_eT{b]û\Tû\XcÈ
UhgYûde]\cVYûazfkYûbTû;ûaz[bTecXÈ
bz^ûfdTegT_zTXzûVl]gY`zVûhûUc`WTeÈ
fq_cahûazfgzû'TebTâ
9ûmTm_TjûbT^_eTnzûeY\h`qgTg]û
dc_T\T`]û(TbbTû?heûÞ2h_TlzVfq_]^û
eT^cbßûgTû2]jT^`cû5c[cûÞ9[WcecXÈ
fq_]^ûeT^cbß ûTûVûghebzezû\ûmTjzVûûdYÈ
eYacW`]ûKe]bTû>hfgTûÞ'c`cVYkq_]^û
eT^cbßûgTû'Tf]`qû)TbTmYVfq_]^ûÞ2hÈ
_TlzVfq_]^ûeT^cbßâû9û\aTWTbbtjûz\ûfzÈ
aY^b]jûfgTegzVû\TûdYeYacWhû\aTWT`]È
ftûÛ÷ûecX]bûcfVzgtbû\ûeT^cbzVûzûazfgû
cU`Tfgzâû5YemYûazfkYû\TVcsVT`]ûWcfÈ
dcXTezû·ûKe]bT ûDez^ûgTû)Yb]fû2T\hÈ
e]û\ûaâû;hfgâû3TûXehWcahûazfkzû·ûecX]È
bTû2TWclz^È0ceacmzVû\û']bcWeTXzVÈ
fq_cWcûeT^cbh ûbTûgeYgqcahû·ûfzaîtû
7zblT_zVû\û2h_TlzVfq_cWcûeT^cbhâû
5e]\Ye]ûfdTegT_zTX]ûcfVzgtbûVû
c_eYa]jûV]XTjûfdceghû·ût_ûhûf_`TXzû
_caTbX ûgT_ûzûVûzbX]VzXhT`qbcahû\TÈ
`z_h ûcge]aT`]ûbTWcecX]ûceWTbz\TÈ
gcezV ût_zû{aûVehl]`]û8YgtbTû5cVjTÈ
b]lûgTû%bTgc`z^û5`xjTbcVâû9fzûÛ÷ûecÈ
X]bûcfVzgtb ûncû\aTWT`]ftûVûfzaY^È
b]jûfgTegTj ûcge]aT`]ûdcXTehb_]û
VzXûWT`h\YVc{ûdecifdz`_]â

БОГДАН БОНДАРЕНКО
В ТРІЙЦІ КРАЩИХ
У м. Баку відбулася урочиста церемонія оголошення та нагородження кращих легкоатлетів Старого Світу. На
приз Європейської асоціації легкої атлетики Golden Tracks претендував і
наш Богдан Бондаренко.
Харків’янин, нагадаємо,
цьогоріч виграв чемпіонат Європи з повторенням континентального
рекорду (2,42 м), а також
став переможцем Континентального кубка ІААФ.
Разом з українцем претендентами на високе
визнання були француз
Рено Лавіллені і британець Мо Фара. Саме першого й було оголошено
кращим легкоатлетом
Європи 2014 року. Певно, дався взнаки унікальний стрибок Рено на
6,16 м у лютому в Донецьку на турнірі «Зірки

жердини», коли він перевершив на 1 см, здавалося б, вічний рекорд із
стрибків з жердиною в
приміщенні, який раніше
належав Сергію Бубці.
А кращою легкоатлеткою
континенту було визнано
дворазову чемпіонку Європи (на дистанціях 100 і
200 м) голландку Дафні
Шипперс, до трійки переможниць також потрапили світова рекордсменка з метання молота
полька Аніта Влодарчик і
чемпіонка Європи із
стрибків у висоту іспанка
Рут Бейтіа.

ФУТБОЛ | У ВІДБОРІ ДО ЧЄ ІНТРИГА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

РІК ЗАВЕРШУЄМО ГРОЮ З ЛЮКСЕМБУРГОМ

ОЛІМПІЙСЬКИЙ
УРОК ДЛЯ УЧНІВ
СТОЛИЦІ

Після невдалого старту відбіркової кампанії до континентальної першості 2016 року
(наші співвітчизники, нагадаємо, на власному полі програли словакам 0:1) національна
команда України помітно покращила турнірне становище у групі «С», здобувши перемогу над білорусами і македонцями.

лися відіграватися, реалізувавши швидку контратаку,
яку завершив Сидорчук.
Українці матч на «Арені
Львів» одразу ж почали з
атак, але гол забили лише наприкінці першої сорокап’ятихвилинки – Сидорчук відзначився після флангового прострілу Коноплянки. По перебила повноцінних шість барві українці могли собі знаВолодимир ПОЛЄТАЄВ
лів у до того порожню очко- чно полегшити життя, однак
спеціально для «ПВ»
ву скарбничку і нині помітно Ярмоленко не реалізував пеВІДБІРКОВІ МАТЧІ ДО ЧЄ–2016 покращила шанси побороти- нальті, зароблений Зозулею.
Білорусь – Україна – 0:2
ся за одне з чільних місць на Потім наші згаяли ще кілька
(Мартинович, 82, автогол, Си- горі турнірної таблиці.
вірних моментів, через що
дорчук, 90+3)
У Борисові українцям спочат- глядачі змушені були помітно
Україна – Македонія – 1:0
ку поталанило, коли «плянервувати наприкінці матчу,
(Сидорчук, 45+2)
мистий» від ноги захисника коли македонці почали масобілорусів Мартиновича після вані атаки в надії уникнути
обох виграних днями
навісу Коноплянки залетів у негативного результату.
матчах «синьо-жовтої»
ворота господарів. А на
Цьогоріч підопічним Михайла
дружини головним був
Фоменка залишилася лише
результат. Як би банально не останніх секундах зустрічі
збірна України «добила» ся- одна гра – 15 листопада у
пролунав такий висновок.
Люксембурзі проти місцевої
Команда натужно, але заро- брів, які відчайдушно кину-

В

збірної. Тим часом теперішні
лідери групи словаки попрямують до Скоп’є. Їх там прийматимуть македонці, яким
необхідно перемагати, аби
достроково не опинитися за
бортом претендентів на путівку до Франції, де проходитиме фінальна частина першості
континенту. Паралельно з
цими матчами іспанці в Уельві
екзаменуватимуть білорусів.
Тож за місяць вирішиться, хто
із збірних, з яким настроєм і
місцем у турнірній таблиці
піде на зимову перерву.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ С
№
1
2
3
4
5
6

Команда
Словаччина
Іспанія
Україна
Македонія
Білорусь
Люксембург

М
3
3
3
3
3
3

П
3
2
2
1
0
0

Н
0
0
0
0
1
1

П
0
1
1
2
2
2

М
6:2
10:3
3:1
4:8
2:6
3:8

О
9
6
6
3
1
1

Київське міське відділення НОКу організувало та провело олімпійський
урок з ковзанярського спорту, в якому взяли участь 30 учнів столичної
школи № 232.
Опанувати навички катання на ковзанах дітям
допомагали майстер
спорту міжнародного
класу, чемпіонка на дистанціях 500 і 1000 м,
срібна призерка чемпіонату світу із спринтерського багатоборства,
учасниця Олімпійських
ігор у Лейк-Плесіді, рекордсменка СРСР та України на дистанції 500 м
Тетяна Кулешова, член

виконкому київського
міського осередку Сергій
Тимофеєв, а також вчителі фізичної культури школи, які ще й забезпечили
чималу групу підтримки.
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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 проведення 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.

ГОРОСКОП
20–26 жовтня

Суперпродуктами для корекції ваги визнані вівсяні пластівці, каші, грейпфрут, кефір... Але в номінації «продукт для експрес-схуднення» перемагає хурма.
Грузинські вчені, провівши тести серед 64 охочих, встановили, що при вживанні
лише однієї хурми на день можна позбутися 3–5 кг. І це при тому, що люди, за якими спостерігали дослідники, абсолютно не мали фізичних навантажень. Здивовані
науковці зазначили, що організм позбувається жиру без елементарної гімнастики.
До слова, ще одним дивовижним продуктом
здавна
визнано корінь імбиру. Імбирний чай не тільки допомагає прокинутися, а й
прибирає ненависні сантиметри на талії. Крім того,
вчені з Грузії помітили,
що в жодного учасника
експериментів за весь
місяць не виникло якихось проблем із здоров’ям. Всі вони
почуваються добре і радіють, що
втратили по 3–5 кг.

СМАЧНОГО!

ВРАЖАЮЧІ ЛАБІРИНТИ

ФАРШИРОВАНІ ДЕРУНИ
Інгредієнти:
Картопля сира; попередньо обсмажений фарш;
цибуля ріпчаста; яйце; борошно; сіль, спеції

ТЕРЕЗИ

Менше ризикуйте в нових
справах і малознайомих місцях, хоча
в особистому житті
крапелька авантюризму не завадить.

ТЕЛЕЦЬ
Поки що
зарано будувати далекоглядні
плани й думати про
майбутнє. Втішає те,
що вдасться досягти
бажаного у фінансових питаннях.

БЛИЗНЮКИ

Намагайтесь
не робити
кілька справ одночасно і не бігти одразу за двома зайцями. Тоді ви встигнете здійснити все
заплановане й доручене, ще й нагороду отримаєте від
начальства.

СКОРПІОН
Час пригальмувати оберти. Адже втома й
апатія – не найкращі помічники в боротьбі за місце під
сонцем.

Ваші погляди
на життя і
СТРІЛЕЦЬ
плани можуть суттєво відрізнятися від
Робота винамірів оточуючих.
магатиме
Можливо, хтось
багато уваги та часу,
спробує перейти
проте з малою відвам дорогу.
дачею. Тож доведеться потерпіти.

РАК
З роботою
та кар’єрою
доведеться понервувати. Ваша інтуїція буде чомусь
мовчати, тому доведеться звертатися
за порадою до різних людей.

ЛЕВ
Активний і
продуктивний робочий тиждень. Ви з легкістю
знайдете і виправите помилки та недоліки інших людей.

ДІВА
Можливі цікаві пропозиції. Не лякайтесь нових завдань, які підкидатиме вам життя. Ви швидко навчитеся і досягнете
гідних результатів.

Приготування
Картоплю натерти на крупній тертці, злити зайву
воду. Додати яйце, сіль, спеції та перемішати.
М’ясний фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, сіллю і спеціями.
Із картопляної маси сформувати невеликі пласкі
круглі коржі. Покласти фарш між двома такими
коржиками. Обсмажити на олії з обох боків.

КОЗЕРІГ
Можливі
поїздки, цікаві пропозиції про
зміну роботи. Є
шанс піднятися ще
на одну кар’єрну
сходинку і поновому вибудувати
свої стосунки з оточуючими людьми.

ВОДОЛІЙ
Перед вами
постануть
безліч завдань, але
ви їх успішно вирішите, ще й встигнете зайнятися особистим життям.

ЛАБІРИНТ ВІЛЛИ ПІЗАНІ

Фото з Інтернету

Лабіринт створений на початку XVIII століття в італійському містечку
Стра. Його часто називають одним з найзаплутаніших у світі. Розкішний сад був улюбленим лабіринтом Наполеона і місцем зустрічей
Муссоліні та Гітлера. Уявіть, як змінився б хід історичних подій, якби
вони заблукали в ньому.

СКАНВОРД
Розгадавши сканворд і вписавши букви в клітинки, виріжте його по червоній рамці та надішліть нам на адресу: «Профспілкові вісті»,
бульвар Дружби народів, 5, м. Київ, 01042
або profvisti@ukr.net.
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і першим надіслав відповідь, чекає винагорода –
піврічна передплата на газету «Профспілкові
вісті».
На жаль, і 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.

Відповіді на сканворд, надрукований у № 41
Правильна відповідь – «решето».

ОВЕН

КРАЩИЙ ФРУКТ ДЛЯ СХУДНЕННЯ ХУРМА

РИБИ
Не варто
боротися із
своїми таємними
бажаннями, набагато краще почати їх
здійснювати.
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