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З початком зими «Ощад-
банк» встановлює тариф 
при оплаті в касах пла-
тіжних документів за ко-
мунальні послуги. Керів-
ництво банку поквапи-
лось повідомити, що та-
риф у 3 грн – найнижчий 
на банківському ринку. 
Відтак «Ощадбанк» став 
останнім банком, який 
відмовився від безко-
штовної обробки плате-
жів своїми співробітни-
ками. Як пояснили у фі-
нансовій установі, ком-
пенсація, яку отримує 
банк від постачальників 
послуг ЖКГ, не покри-
ває витрат на проведен-
ня операцій. І додали, 
що діють у ме жах 
законо давства. Воно до-
зволяє встановлювати 
мінімальний платіж під 
час здійснення банків-
ських операцій.

Через мережу «Ощадбан-
ку» проходить від 20 до 
50% комунальних пла-
тежів, залежно від регі-

ону і конкретного населеного 
пункту.

Якщо ж громадянин скорис-
тається для сплати комуналь-

них платежів терміналом дер-
жавного банку, то він може вне-
сти готівку або зняти кошти з 
банківської картки «Ощадбан-
ку» без сплати комісії. Але 
якщо в терміналі немає відпо-
відних налаштувань, доведеть-
ся витратити чимало часу і сил 
для заповнення всіх необхід-
них реквізитів платежу. Пенсі-
онери, для яких кожна гривня 
на рахунку, не в захваті від та-
ких новацій. Освоювати сучас-
ний спосіб оплати вони навряд 
чи зважаться. Хоча в банку й за-
певняють, що допомагати в 
цьому будуть менеджери, опти-
мізму платникам це не додає. 
Де набрати штат таких мене-
джерів, якщо працівники банку 
постійно скаржаться на брак 
співробітників?

Антимонопольний комітет 
визнав незаконним стягнення 
комісії в банку або поштовому 
відділенні при оплаті послуг 
ЖКГ, оскільки дані витрати 
вже закладені у та-
рифи. «Споживач 
сплачує комісійну 
винагороду за при-
йом платежів дві-
чі – вона вже за-
кладена в тариф за 
послуги ЖКГ, а та-
кож за послуги 
банку або «Укрпо-
шти» відповідно 
до встановлених 
ними тарифів», – 

повідомили експерти комітету. 
Виходить, що дії банку є непра-
вомірними. 

12 листопада Президент Укра-
їни Петро Порошенко направив 
голові правління «Ощадбанку» 
лист із закликом скасувати рі-
шення про введення комісії за 
оплату комунальних послуг. 
Відповідь не забарилася.

«Правлінням «Ощадбанку» 
прийнято рішення про перене-
сення терміну введення в дію 
рішення тарифного комітету з 
впровадження комісії за при-
йняття комунальних плате-
жів», – йдеться в заяві керівни-
ків «Ощадбанку». 

Банк зважає на резонанс і за-
галом готовий до широкої екс-
пертної комісії. При цьому 
його представники не прихову-
ють, що комісія в розмірі 3 грн 
за кожну платіжку ЖКГ не 
буде скасована на постійній 
основі. Її все одно введуть, але 
в іншому розмірі та форматі.

ТРИ ГРИВНІ – 
НЕ ГРОШІ? 

ПРАВО НА ЖИТТЯ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
СУДНОБУДІВНИЙ  

ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА 
ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ ЗА 

ЗАРПЛАТИ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Змінюються імена керівників, 
однак на Миколаївському 
суднобудівному заводі ім. 61 
комунара залишається на-

пружена і вкрай невтішна ситуація. 
Відсутнє електропостачання, зрос-
тає заборгованість із заробітної пла-
ти, розмір якої наближається до 40 
млн грн, працівники зневірені, не-
має жодних реальних дій… Таким 
побачив підприємство Сергій Ка-
плін, представник Федерації 
профспілок України у Верховній 
Раді України, який минулого тиж-
ня відвідав Миколаївщину, аби про-
контролювати роботу новопризна-
ченого директора та запропонувати 
чіткий план виходу заводу з кризи. 
Показовим для народного депута-
та стало те, що новий директор Ан-
дрій Нестріляй за місяць перебу-
вання на посаді так і не почав по-
кращувати ситуацію на підприєм-
стві, не зібрав колектив для зна-
йомства, не надав плану реальних 
дій, не розпочав діалог з профспіл-
ками, які готові всіляко допомага-
ти та сприяти відновленню роботи 
суднобудівного гіганта. 
Під стінами заводу зібрався ко-
лектив, який разом із Сергієм Ка-
пліним чекав на зустріч із ново-
призначеним директором, однак 
той так і не з’явився, пояснивши, 
що має важливі справи... 
«Разом з Федерацією профспілок 
України і колективом заводу зно-
ву висуваємо ультиматум уже но-
вому директорові та керівництву 
«Укроборонпрому». У вас є тиж-
день, щоб вийти на діалог, – заявив 
під час зустрічі Сергій Каплін. – 
Якщо керівництво обере стару так-
тику знущання над людьми й не 
розпочне виконувати наші вимо-
ги, ми перекриємо міжнародну 
трасу Київ – Одеса, і це станеться 
вже наступного тижня».

Серед вимог, озвучених трудо-
вим колективом і Сергієм Каплі-
ним, – надати чіткий план пога-
шення заборгованості із заробіт-
ної плати, поновити на роботі 
тих, кого незаконно звільнили за 
те, що вони долучились до робо-
ти профспілкової організації та 
заважали грабувати підприєм-
ство. Ще однією вимогою є роз-
слідування діяльності попере-
днього керівника заводу. Також 
колектив і народний депутат на-
полягають на необхідності сісти 
за стіл переговорів разом з Комі-
тетом відродження української 
промисловості, профспілками та 
новим керівником для визначен-
ня чіткого плану виведення під-
приємства з того стану занепаду, 
в якому воно нині перебуває. 
Нагадаємо, що за ініціативи за-
ступника Голови ФПУ Володи-
мира Саєнка група оперативно-
го реагування профспілок, почи-
наючи з весни цього року, вела 
переговори з представниками 
«Укр оборонпрому», первинною 
профспілковою організацією за-
воду та трудовим колективом 
щодо врегулювання ситуації. З 
метою зупинення умисного дове-
дення підприємства до банкрут-
ства, а також погашення заборго-
ваності перед суднобудівниками 
представник Федерації профспі-
лок України у Верховній Раді 
Сергій Каплін разом з трудовим 
колективом та первинною проф-
спілковою організацією заводу 
29 вересня перекрили дорогу Ми-
колаїв – Одеса. Тоді менш ніж за 
тиждень вимогу профспілок було 
виконано – гендиректора звіль-
нили із займаної посади. 

Анна РЄПІЧ, 
спеціально для «ПВ»
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Наявність обліку мо-
тивуватиме спожи-
вача змінювати по-
ведінку, зазнача-

ють експерти. Це вже під-
твердила практика впрова-
дження обліку газу.

«Розмови про тарифи є 
безпідставними, поки все 
споживання енергії не 
враховується, – ствер-
джує експерт реанімацій-
ного пакету реформ Ан-
дрій Желєзний. – При ви-
соких тарифах потрібно 
зменшувати платіжки, 
економлячи енергію, а не 
годувати з власної кише-
ні монополістів. Нарешті 
політики і чиновники за-
мість популізму почина-
ють рішуче діяти в на-
прямку реформування 
енергетики».

Про лічильники тепла 
говорять давно, але досі 
це було питанням грома-
дянської свідомості, а не 
загальнодержавної полі-
тики економії. Споживачі 
продовжували сплачува-
ти і за фактично викорис-
тану теплову енергію, і за 
втрати тепла по теплотра-

сах, а чиновники агітува-
ли за економію енергії. 
Власники квартир не зна-
ли, в яких обсягах спожи-
вають тепло та скільки 
його «губиться» на шляху 
до помешкання. «Цей за-
кон зобов’язує відкрити 
інформацію для кожного 
споживача про те, скільки 
надійшло теплової енергії 
чи води, скільки було 
сплачено, скільки розподі-
лено на загальногосподар-

ські потреби і на кожну 
квартиру – щоб люди розу-
міли, що їх не ошукують», 
– зазначила Альона Бабак, 
заступник голови Коміте-
ту ВР з питань будівни-
цтва, містобудування і 
житлово-комунального 
господарства, співавтор 
законопроекту.

Енергозбереження та 
економія коштів за опа-
лення почнеться тільки 
після встановлення в бу-

динку теплового лічиль-
ника. Встановлення тако-
го приладу – компетенція 
комунальних теплопоста-
чальних компаній. Вони 
мають придбати лічиль-
ник, встановити, проводи-
ти періодичну перевірку. 
Витрати закладаються в 
тариф, і для того, щоб ця 
додаткова сума не стала 
непомірним тягарем для 
родини, можуть бути роз-
писані на 5 років.

-

КОМЕНТАР

Прем’єр-міністр України Володимир Грой-
сман вимагає від місцевої влади буквально за 
тиждень виправити ситуацію з призначенням 
житлових субсидій громадянам. Для цього, 
наголошує Прем’єр, потрібно виявити кожну 
родину і, якщо вона має бажання отримати 
компенсацію, забезпечити таку допомогу. 
Кошти на субсидії є, все абсолютно у робо-
чому стані, запевнив Глава Уряду. 

Тоді чому раптом постала ця проблема? Виключ-
но через те, що в одних регіонах показник при-
значення субсидій сягнув 100%, а в деяких не до-
тягує і до 20. І це зовсім не означає, що людям не 

потрібні субсидії, кажуть в Уряді. Причина в іншому: 
чиновники на місцях не здатні провести елементарну 
роботу – виявити людину, яка потребує допомоги, і 
вчасно таку підтримку забезпечити. 
В Уряді наголошують, що громадяни можуть подавати 
заявки на отримання субсидії в будь-який час, навіть у 
січні. Якщо це станеться, відповідні служби зроблять 
перерахунок, аби громадяни отримали знижку на опла-
ту житлово-комунальних послуг за попередні місяці. 
Наразі субсидії вже призначено 6,4 млн українських 
родин. Раніше в Уряді прогнозували, що цього року 
субсидій потребуватимуть 8–9 млн родин. На виплату 
цих субсидій у бюджеті на наступний рік Уряд планує 
закласти 52 млрд грн. Уявімо собі, що прогноз Кабміну 
справдиться, а кількість субсидіантів сягне 9 млн ро-
дин. У такому випадку витрати держави мають зрости 
до 160 млрд грн. Де шукати решту 108 млрд, в Уряді не 
пояснюють. Там переймаються питанням, щоби влада 
мала абсолютно нормальне «людське обличчя». «А це 
можливо лише тоді, коли ми самі вболіваємо за ре-
зультат, коли ми розуміємо, що є інструменти», – 
стверджує Прем’єр-міністр.  
За даними Мінсоцполітики, середній розмір житлової 
субсидії в Україні в цьому опалювальному сезоні ста-
новить 2 тис. грн. Найбільше субсидій призначено в 
Сумській, Полтавській, Донецькій, Черкаській, Він-
ницькій, Київській, Івано-Франківській, Львівській та 
Волинській областях. Водночас визначено й аутсайде-
рів. Це Одеська та Закарпатська області.

-

-

-
-

-

-
-

КОМЕНТАР

ПЛЮС 
СУБСИДІЗАЦІЯ 
ВСІЄЇ КРАЇНИ

На недавньому засіданні Верховної Ради прийнято за основу законопроект «Про комер-
ційний облік комунальних послуг». Мета – створити в Україні правові умови для забезпе-
чення 100% комерційного обліку споживання тепла і води. Законопроект передбачає за-
провадження обов’язкового комерційного приладного обліку на вході до будинку, що 
виявить реальне споживання теплової енергії, гарячої та холодної води. Крім того, 
обов’язковим має стати і розподільчий приладний облік між споживачами багатоквар-
тирних будинків. Також встановлюються граничні терміни запровадження обліку: для 
нежитлових будівель – до 1 жовтня 2017 року, а для житлових – до 1 жовтня 2018 року.

ГАЗ 
64%

ПДВ 
17% ЗАРПЛАТИ – 7%

КОМУНПОСЛУГИ – 1%
ІНШІ ВИТРАТИ – 7%

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – 4%

СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ОПАЛЕННЯ

СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ* ВЗИМКУ ЗА ОПАЛЕННЯ
ВЗИМКУ 2015 ВЗИМКУ 2016

ОДНОКІМНАТНА 484,2 ГРН 989,1 ГРН

ДВОКІМНАТНА 807 ГРН 1648,5 ГРН

ТРИКІМНАТНА 1129,8 ГРН 2307,9 ГРН

* УСІ РОЗРАХУНКИ ЗРОБЛЕНІ ДЛЯ 
КВАРТИР БЕЗ ЛІЧИЛЬНИКІВ З 
ТРЬОМА МЕШКАНЦЯМИ

** 1 К. КВ. – 30^3; 2 К. КВ. 
– 50^3; 3 К. КВ. – 70^3.
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Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, у заході взяли участь 
і виступили заступники 
Голови ФПУ Євген Дра-

п’ятий, Володимир Саєнко та 
Олександр Шубін. Вів засідання 
Голова СПО об’єднань профспі-
лок, Голова ФПУ Григорій Осовий, 
який поінформував присутніх про 
рішення Погоджувальної ради 
ВРУ щодо перенесення розгляду в 
парламенті питання про проект 
Держбюджету – 2017, а також про 
складну поточну політичну та 
кліматичну ситуацію.

«Ми маємо обговорити всі ці 
фактори та прийняти рішення 
про проведення Всеукраїнської 
акції профспілок, враховуючи 
той факт, що головне в цій акції 
– не просто дія, а насамперед 
отримання конкретного, кон-
структивного результату, якого 
очікують люди праці в усіх ку-
точках України, – підкреслив 
Григорій Осовий. – Президія ФПУ 

визначила свою позицію і при-
йняла рішення про проведення 
Всеукраїнської акції протесту з 
пікетуванням Верховної Ради 
України на підтримку вимог 
профспілок щодо по-
силення соціального 
захисту працівників 
та інших громадян в 
умовах зростання цін 
на енергоносії та та-
рифів на ЖКГ для 
врахування в проекті 
державного бюджету 
видатків на реаліза-
цію державних соці-
альних гарантій. Але 
якщо розгляд цього 
документа перенесе-
но, то ми теж маємо 
діяти відповідно до зміни ситуа-
ції та перенести акцію саме на 
день його розгляду Верховною 
Радою України. При цьому ми за-
являємо, що вимоги профспілок 
до Уряду та парламенту залиша-

ються незмінними. Профспілки 
готові рішуче відстоювати їх. 
Таку акцію проводити потрібно, 
щоб підштовхнути політичну елі-
ту, ВРУ до прийняття відповід-

них рішень. Але ця 
акція має бути ре-
зультативною».

Під час гострої і 
конструктивної дис-
кусії керівники все-
українських галузе-
вих профспілкових 
організацій вислови-
ли свою позицію 
щодо дати, місця та 
формату проведення 
акції.

За підсумками об-
говорення більшістю 

голосів було прийнято рішення 
перенести проведення Всеукраїн-
ської акції профспілок на день 
розгляду в парламенті проекту 
Державного бюджету України на 
2017 рік.

НА ЧАСІ
У зв’язку з перенесенням 
розгляду у Верховній Раді 
України проекту Державно-
го бюджету України на 2017 
рік з 17 листопада на першу 
декаду грудня, визнати до-
цільним перенести Все-
українську акцію профспі-
лок на день, коли в парла-
менті буде обговорюватися 
цей законопроект. Таке рі-
шення було прийнято 
15 листопада за підсумками 
робочої наради керівників 
всеукраїнських профспіл-
кових організацій.

ПРИВІТАННЯ

16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ!

-
-
-

-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-
-

-

-
-

Микола СТАРОДУБ,
голова Профспілки працівників зв’язку України

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки працівників культури України

ВСЕУКРАЇНСЬКУ 
АКЦІЮ ПРОФСПІЛОК 

ПЕРЕНЕСЕНО  
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 
ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

-

-

-

-
-
-
-
-

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Шановні спілчани!

Федерація профспілок України 
впродовж останнього півріччя ак-
тивно спонукала владу до посилен-
ня захисту прав працівників у 
зв’язку з прийнятими рішеннями 
про підвищення цін і тарифів.

У червні ц. р. Радою ФПУ було 
сформовано відповідні вимоги та 
6 липня проведено Марш протесту 
профспілок. Відбулися переговори 

з Урядом і роботодавцями, було підписано Генеральну угоду. 
Уряд сприйняв пропозицію ФПУ і подав до Верховної Ради зако-
нопроекти, спрямовані на відновлення соціальної справедливос-
ті, зокрема про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заро-
бітної плати до 3200 гривень.

Передбачається також підвищення середньої зарплати для 
4 млн працівників бюджетної сфери до 50%. Найближчим часом 
сторони Генугоди визначать розмір тарифної ставки для працівни-
ків виробничої сфери, що дасть старт підвищенню їм зарплати.

Наша мета – збільшенням зарплати компенсувати підвищен-
ня ціни на природний газ, тарифів на житлово-комунальні по-
слуги, покращити рівень життя працівників, які на сьогодні 
отримують зарплату менше прожиткового мінімуму.

Серед інших наших вимог – невідкладне погашення боргів із 
зарплати, підвищення пенсій і скасування обмежень для працю-
ючих пенсіонерів та рішень, якими обмежено право достроково-
го виходу на пенсію, повернення десяткам тисяч працівників 
права на санаторно-курортне оздоровлення, гарантування сти-
пендіального забезпечення. Органам державної влади необхідно 
взяти під жорсткий контроль ціни на товари першої необхіднос-
ті та послуги.

Значна частина вимог сьогодні лишаються невиконаними. 
Тому люди вимагають посилення активних дій профспілок на 
захист їхніх соціально-економічних прав.

Ще у вересні ц. р. з метою посилення соціального захисту грома-
дян Президією ФПУ було прийнято рішення про проведення Всеукра-
їнської акції профспілок 17 листопада, в день розгляду парламентом 
Державного бюджету України на 2017 рік. Однак влада маневрує.

Нам стало відомо, що влада переносить розгляд держбюдже-
ту на початок грудня. Порадившись із керівниками членських 
організацій, ми прийняли колегіальне рішення про перенесення 
акції на період розгляду бюджету в Верховній Раді.

Хочу підкреслити, ми не відступаємо від цілей та вимог, які ми 
висунули Уряду та парламенту, і будемо всіма доступними засоба-
ми, в мирний спосіб домагатися виконання наказів спілчан.

Наполягаємо на невідкладному проведенні тристоронньої зу-
стрічі з Головою Верховної Ради України А. В. Парубієм та керівни-
ками парламентських фракцій і груп, Прем’єр-міністром України 
В. Б. Гройсманом, після чого профспілки визначатимуть свої по-
дальші дії з обстоювання прав та інтересів працівників.

Приймаючи рішення про перенесення дати проведення акції, 
ми також взяли до уваги нагнітання окремими громадськими ор-
ганізаціями та політичними силами ситуації в країні з метою її 
дестабілізації, а також попередження правоохоронних органів про 
загрозу здоров’ю та життю учасників масових заходів.

Разом з тим хочу заявити, що Федерація профспілок не має 
жодного відношення до цих планів, не запрошувала до участі в 
акції жодної політичної сили і не висуває політичних вимог.

ФПУ не допустить, щоб справедливі соціально-економічні ви-
моги трудящих стали розмінною монетою у грі політичних сил.

Просимо спілчан з розумінням поставитися до кроку, до яко-
го ми наразі вимушені були вдатися, і закликаємо до єдності та 
згуртованості.

Ми продовжуємо нашу боротьбу за права людей!

ОФІЦІЙНО

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ 
ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ДО 
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК

ПРИВІТАННЯ

17 ЛИСТОПАДА – 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 

СТУДЕНТІВ

-

-

-
-

-

-
-

З повагою
Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспілок України

-
-

-
-

Георгій ТРУХАНОВ,
Голова Профспілки працівників  

освіти і науки України

У засіданні під головуванням Голо-
ви СПО об’єднань профспілок, Го-
лови ФПУ Григорія Осового взяли 
участь перший заступник голови 

СПО об’єднань профспілок, заступник Го-
лови ФПУ Олександр Шубін, голова Кон-
федерації вільних профспілок Михайло 
Волинець, голова всеукраїнського проф-
спілкового об’єднання «Єдність» Анато-
лій Онищук, заступники Голови ФПУ Во-
лодимир Саєнко та Євген Драп’ятий, чле-
ни СПО об’єднань профспілок, працівни-
ки апарату ФПУ.

Під час засідання члени СПО схвалили 
«План заходів профспілкової Сторони 
щодо реалізації положень Генеральної уго-
ди про регулювання основних принципів і 
норм реалізації соціально-економічної по-

літики і трудових відносин в Україні на 
2016–2017 роки». Було вирішено, що 
суб’єкти Генеральної угоди на 2016–2017 
роки – всеукраїнські об’єднання профспі-
лок та їх членські організації мають вжи-
вати заходів для забезпечення виконання 
Плану заходів профспілкової Сторони 
щодо реалізації положень Генеральної уго-
ди, укладеної на 2016–2017 роки. Крім того, 
ухвалено рішення сформувати склад двох 
робочих підгруп профспілкової сторони 
щодо встановлення у 2017 році розміру та-
рифної ставки робітника І розряду на під-
приємствах і в організаціях небюджетної 
сфери усіх форм власності, а також щодо 
встановлення розміру посадового окладу 
(тарифної ставки) працівника І тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки та посадо-

вих окладів працівників бюджетної сфери.
Гостру дискусію викликало обговорен-

ня питання «Про врахування норм Гене-
ральної угоди та пропозицій профспілок у 
проекті Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» та інших за-
конодавчих пропозицій Уряду. Врахував-
ши пропозиції учасників засідання, СПО 
об’єднань профспілок ухвалило постано-
ву, у якій, зокрема, наголошується на не-
обхідності вимагати від Верховної Ради 
невідкладного розгляду законопроектів, 
спрямованих на забезпечення зростання 
трудових доходів працюючих, посилення 
соціального захисту громадян.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Андрія ТКАЧУКА

ЗАСІДАННЯ СПО

НА ЗАХИСТІ 
ГІДНОГО ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Найактуальніші питання посилення соціально-економічного захисту громадян, забезпечення зростання 
трудових доходів працюючих обговорили учасники засідання Спільного представницького органу репре-
зентативних все українських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулося 11 листопада.

20 ЛИСТОПАДА – 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

-

-

-

-

З повагою
Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспілок України
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Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, глава місії МВФ Рон 
ван Руден зазначив, що, за 
оцінками МВФ, найтяжчий 

період кризи вже позаду. Економіч-
на ситуація в Україні все ще зали-
шається складною, проте економі-
ка не перебуває у стані вільного па-
діння, досягнуто певної стабіліза-
ції, з’явилися перші ознаки зрос-
тання. Враховуючи, що ВВП Украї-
ни становить близько 20% від се-
реднього в ЄС, Україні необхідні 
реформи для прискорення темпів 
зростання.

Заступник Голови ФПУ Олек-
сандр Шубін наголосив на важли-
вості безпосередніх контактів із 
членами місії для донесення до них 
позиції профспілок. Він погодився 
з необхідністю реформ, проте за-
уважив, що їх неодмінно слід роз-
робляти і впроваджувати шляхом 
діалогу із соціальними партнера-
ми. Олександр Шубін зазначив, що, 
незважаючи на певну стабілізацію, 
відбувається різке скорочення кіль-
кості робочих місць, зростає тіньо-
ва економіка – навіть за урядовими 
оцінками її частка сягає 40% ВВП, 
тоді як експерти називають цифру 
у 50-60%. Близько 70% працюючих 
перебувають на межі бідності, до 
чого призвело подорожчання спо-
живчих товарів, зростання тарифів 
на комунальні послуги і газ.

Заступник Голови ФПУ наголо-
сив, що для профспілок важливо 
розуміти вимоги МВФ, що дасть 
змогу вчасно запропонувати соці-
альні компенсатори. Консультації 
із профспілками дозволять краще 
продумати хід упровадження ре-
форм, сприятимуть зростанню до-
віри людей до реформ та їх під-
тримку в суспільстві.

Олександр Шубін також відзна-
чив активний розвиток соціального 
діалогу на всіх рівнях, позитивно 
оцінив підписання нової Генераль-
ної угоди, наголосив, що профспіл-
ки підтримують рішення Уряду про 
підвищення вдвічі мінімальної за-
робітної плати, яке було ухвалено 
внаслідок консультацій із проф-
спілками та у відповідь на проф-
спілкові вимоги про те, що заробіт-
на плата має стати основним драй-
вером соціально-економічних ре-
форм у країні.

Заступник голови Профспілки 
працівників нафтової і газової про-
мисловості України Сергій Украї-
нець акцентував на наслідках під-
вищення мінімальної зарплати, 
шляхах детінізації економіки, не-
обхідності боротьби з корупцією.

Голова Профспілки працівників 
охорони здоров’я України Вікторія 
Коваль наголосила, що реформи у 
сфері охорони здоров’я проводять 
несистемно, вони нерідко не відпо-
відають законодавству та не пого-
джуються із соціальними партне-
рами. Підвищення мінімальної 
зарплати без підвищення окладів 
за ЄТС може призвести до того, що 
кваліфікований лікар отримувати-

ме таку ж зарплату, що й приби-
ральниця. Рішення Кабміну змен-
шити норматив забезпечення 
стаціо нарними лікарняними ліж-
ками у розрахунку на 10 тис. насе-
лення з 80 до 60 призводить до зна-
чного скорочення чисельності ме-
дичного персоналу, тим часом за-
безпечення фінансування залежить 
від виконання цього нормативу.

Голова Профспілки працівників 
державних установ України Юрій 
Піжук окреслив позицію профспіл-
ки щодо реформи пенсійного забез-
печення держслужбовців, необхід-
ності суттєвого підвищення зар плат 
задля подолання корупції, розповів 
про переваги та недоліки нового за-
кону про державну службу.

Крім того, під час розмови пору-
шувалося питання про ситуацію з 
Державною інспекцією праці, зокре-
ма, про зменшення фінансування, 
продовження мораторію на перевір-
ки, що робить інспекцію повністю 
деморалізованою та неефективною. 
Йшлося про проблеми вугільної га-
лузі – припинення фінансування 
державних шахт, корупційні схеми 
в закупівлі вугілля та обладнання 
для шахт, відсутність конструктив-
ного діалогу із профспілками.

ДІАЛОГ

10 листопада у представ-
ництві МВФ відбулася зу-
стріч делегації профспі-
лок з місією Міжнародно-
го валютного фонду в 
Україні, ініційована проф-
спілковою стороною.

З’ЇЗД

ШЛЯХОМ  
СОЦІАЛЬНОГО  
ДІАЛОГУ – ДО  

СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

10 листопада у Києві відбувся V з’їзд Профспіл-
ки працівників лісового господарства України, 
на якому зібралися делегати з усіх регіональних 
осередків, керівництво Держліс агентства Укра-
їни, партнери із зарубіжних країн.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у роботі фору-
му взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий 
та його заступник Євген Драп’ятий.
У своєму виступі Григорій Осовий розповів 

про кропітку й тривалу роботу сторін соціального ді-
алогу, що дозволило забезпечити цього року підпи-
сання нової Генеральної угоди на 2016–2017 рр., а та-
кож виступити Уряду з ініціативою щодо підвищен-
ня удвічі мінімальної зарплати.
Григорій Осовий високо оцінив внесок спілчан у до-
сягнення цих успіхів і назвав підвищення соціальних 
стандартів у проекті Держбюджету на наступний рік 
– першочерговим завданням для профспілок.
У звіті ЦК профспілки працівників лісового госпо-
дарства про роботу за період з листопада 2011 року по 
листопад 2016 року голова ЦК профспілки Степан 
Кривов’язий зазначив, що, незважаючи на складні со-
ціально-економічні умови, завдяки соціальному діа-
логу вдалося вжити низку дієвих заходів, спрямова-
них на стабільну роботу лісогосподарських підпри-
ємств, створення безпечних умов праці для лісівни-
ків, збереження робочих місць та підвищення рівня 
доходів працівників.
Учасники з’їзду розглянули низку важливих для ро-
боти лісової галузі питань, затвердили Програму дій 
профспілки на 2016–2021 рр., а також переобрали голо-
вою ЦК на наступний термін Степана Кривов’язого.

-

-

ЗАРОБІТНА ПЛАТА МАЄ СТАТИ 
ОСНОВНИМ ДРАЙВЕРОМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕФОРМ У КРАЇНІ

-
-

-

СПІВЧУТТЯ

-

-
-

-
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ЗУСТРІЧ

Міський голова Владислав Атро-
шенко акцентував, що налашто-
ваний на співпрацю із профспіл-
ками та усією громадою у вирі-

шенні проблем чернігівців. Він охаракте-
ризував сучасний стан економіки міста, а 
також вплив на перспективи її розвитку 
процесів, що відбуваються у державі.
Значну увага приділили учасники зустрі-
чі обговоренню міського бюджету. «Ми 
бачимо зростання обсягу бюджету, проте 
паралельно збільшується тягар на нього, 
адже нам передаються цілі напрями,  

як-от профтехосвіта, частково освіта і ме-
дицина тощо», – наголосив очільник Чер-
нігова. Відтак, вважає міський голова, 
належить мислити більш прагматично: 
порахувати, скільки реально необхідно 
місць у лікарнях, як оптимізувати управ-
лінські структури в бюджетній сфері, як 
зробити так, щоб профтехосвіта гнучко 
реагувала на потреби ринку праці й готу-
вала справді потрібних спеціалістів.
Підсумовуючи, Владислав Атрошенко 
визначив одне із завдань своєї діяль-
ності так: «Необхідно навчити чинов-

ників усіх рівнів мислити стратегічно 
(чого досі не було) й концентрувати об-
межені ресурси в конкретному напря-
мі. В цьому питанні я завжди готовий 
почути профспілки».
Профспілкові лідери продовжили розмо-
ву з керівником міста у формі запитань – 
відповідей і домовилися зробити такі зу-
стрічі регулярними. Наступного разу об-
говорюватимуться конкретні проблеми 
різних галузей та підприємств міста.

Віталій КОПИШ

У ЧЕРНІГОВІ ВІДНОВЛЮЮТЬ  
ПОВНОЦІННИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ
У приміщенні Федерації профспілкових організацій Чернігівської області 
відбулася зустріч міського голови Чернігова Владислава Атрошенка з 
членами президії ФПО. На початку зустрічі голова ФПО Ігор Москаленко 
озвучив низку проблем, які найбільше турбують спілчан. Це відновлення 
повноцінної роботи промислових підприємств міста, ліквідація заборго-
ваності із зарплати, зменшення державної субвенції на фінансування бю-
джетних установ, збільшення вартості комунальних послуг тощо.

Про роботу Черкаської обласної 
організації профспілки праців-
ників лісового господарства за 
минулих п’ять років відзвітував 

її голова Микола Опанасюк. Зазна-
чалося, що станом на сьогодні 
профспілка налічує 2748 членів. 
Усі лісгоспи області охоплені ко-
лективними договорами. Незважа-
ючи на стрімкі соціально-еконо-
мічні зміни в країні, за цей період 
багато зроблено для покращення 
умов і безпеки праці, посилення 
соціального захисту працівників. 
Так, завдяки злагодженій роботі 
трудових колективів підприєм-
ствам вдалося відчутно збільшити 
обсяги виробництва, поліпшити 
свої фінансово-економічні показ-
ники. Все це суттєво вплинуло на 
розмір середньої заробітної плати 
і рівень життя працівників галузі.

У 2011 році на охорону праці 
було спрямовано 843 тис. грн, у 2015-му – 
1,8 млн грн, а цього року – вже 1,5 млн 
грн. За звітний період на оздоровлення 
дітей працівників лісової галузі було ви-
ділено 480,5 тис. грн. За участю профспіл-
кового активу постійно надавали грошо-
ву та іншу допомогу на закупівлю вій-
ськової амуніції, побутових речей, дров, 
необхідних харчів учасникам АТО та в 

центр переселенців, допомагали фінан-
сово підприємствам південних областей.

«З початку року до бюджетів усіх рів-
нів лісівники Черкащини сплатили 152 
млн грн податків та зборів і 30 млн грн 
єдиного соціального внеску, – наголосив 

начальник обласного 
управління лісового та 
мисливського господар-
ства Олександр Дзюбенко. 
– Середня зарплата по 
управлінню становить по-
над 9 тис. грн. Відтак має-
мо працювати в такому са-
мому ритмі, згуртованим 
колективом, тоді й будуть 
соціально захищені наші 
працівники, адже робота 
профспілок прямо зале-
жить від ефективної діяль-
ності лісогосподарських 
підприємств».

Голова Профспілки 
працівників лісового гос-
подарства України Степан 

Кривов’язий зазначив, що останні роки 
виявилися для лісівників нелегкими і, 
зокрема, саме завдяки профспілкам, га-
лузі вдалося з гідністю вистояти. Проте 
не слід заспокоюватися, бо є чимало 
проблем, і одна з найбільших – відсут-
ність фінансування лісогосподарств 
південних і східних областей і масове 
звільнення працівників у цих регіонах.

Роботу Черкаської обласної проф-
спілки працівників лісового господар-
ства Степан Кривов’язий відзначив як 
ефективну і таку, що виконує одне з го-
ловних своїх завдань – дбає про соціаль-
но-економічних захист працівників. За 
це і за командну роботу він подякував 
керівництву обласного управління та 
директорам лісгоспів.

Високим вважає рівень соціального 
діалогу в лісовій галузі області голова 
ФПУ Черкаської області Петро Шевчен-
ко. Він подякував лісівникам за активну 
участь у профспілковому житті країни.

Про профспілкове життя на місцях, 
про свої досягнення та якими бачать 
пріоритетні напрями подальшої роботи 
розповіли під час своїх виступів голови 
профорганізацій лісгоспів області.

Проаналізувавши роботу обласної 
профспілки працівників лісового гос-
подарства за звітний період, делегати 
конференції одностайно підтримали 
кандидатуру Миколи Опанасюка на по-
саду голови, відзначивши його виваже-
ну профспілкову позицію та ефективну 
роботу щодо підвищення соціального 
та матеріального добробуту спілчан, 
захисту їхніх прав.

Учасники конференції проголосува-
ли за керівний склад, президію, ревізій-
ну комісію та склад делегатів на Все-
український з’їзд профспілок працівни-
ків лісового господарства.

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПІДСУМКИ РОБОТИ:  
З ТУРБОТОЮ ПРО ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ

Голова облпрофради Володимир Фленько, виступаючи на за-
сіданні, наголосив, що профспілки області потребують при-
току ініціативної молоді, особливо до виборних профспілко-
вих органів. Молодь краю вже проявила себе у протестних 

акціях профспілок, більше половини учасників яких становили 
молоді профактивісти. Вони сказали своє вагоме слово і у ході 
благодійної акції «Профспілки Закарпаття підтримують військо-
вослужбовців 128-ї гірсько-піхотної бригади», під час збору підпи-
сів проти зазіхань держави на профспілкове майно, зокрема на бу-
дівлю профспілок на площі Народній в Ужгороді, у змаганнях 
міжгалузевої та галузевих щорічних спартакіад профспілок.
Серед пріоритетів молодіжної політики профспілок Володимир 
Фленько назвав участь молоді у розробленні регіональних соці-
ально-економічних програм, формування її лідерських якостей, 
підвищення іміджу профспілок, роботу з творчою молоддю, орга-
нізацію в області різноманітних цікавих заходів, у тому числі все-
українських і міжнародних, спортивно-оздоровчу роботу тощо.
Молоді профактивісти освіти і науки, охорони здоров’я, держуста-
нов, соціальної сфери, машинобудування, торгівлі, споживчої ко-
операції, житлово-комунального господарства, інших галузей 
підтримали пропозиції профлідера області, який готовий допома-
гати молоді у всіх її починаннях. Вони поділилися своїми думка-
ми щодо своєї роботи у молодіжному середовищі та профспілках. 
Головою Молодіжної ради обрано спеціаліста з інформаційної та 
аналітичної роботи обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки, члена Молодіжної ради Федерації профспілок 
України Федора Смірнова, його заступником – начальника юри-
дичного відділу облспоживспілки, голову обласної профорганіза-
ції працівників споживчої кооперації Богдану Данканич. 
На засіданні презентацію дансько-українського проекту «Поси-
лення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту 
прав працівників та демократизацію в Україні» провів учасник 
проекту, голова Молодіжної ради Федір Смірнов.

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи
Закарпатської облпрофради

Фото автора

РАДА

МОЛОДІЖНІ 
ПРІОРИТЕТИ

Відбулося перше засідання Молодіжної ради 
Закарпатської облпрофради, до складу якої 
обласні організації галузевих профспілок де-
легували кращих молодих профактивістів.

-

-

,,

843
тис. грн 

,

Днями в Черкасах відбулася V звітно-виборна кон-
ференція обласної організації профспілки праців-
ників лісового господарства. В її роботі взяли участь 
голова Профспілки працівників лісового господар-
ства України Степан Кривов’язий, голова Федерації 
професійних спілок Черкаської області Петро Шев-
ченко, начальник Черкаського обласного управлін-
ня лісового та мисливського господарства Олек-
сандр Дзюбенко, а також директори, голови проф-
комів держлісгоспів, делегати конференції.
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Василь ЮРЧИШИН, експерт Центру 
Разумкова:

У ФОРМАТІ «3200» 

Політики не очікували, що 
профспілки здобудуть таку пере-
конливу перемогу у боротьбі за 
підвищення мінімальної зарпла-
ти – одразу вдвічі. Відтак почали 
приписувати заслуги кожен для 
своєї партії. Визначився й табір 
опонентів, котрі категорично за-
перечують підвищення, критику-
ють Уряд за «популізм та недале-
коглядність», прогнозують мало 
не крах економіки через додатко-
ві 28 мільярдів гривень. Критику-
вати найлегше. Важче порахува-
ти все практично до копійки, пе-
реконати роботодавців та міні-
стрів, що має бути саме така циф-
ра – 3200. Та найголовніше – нада-
ти аргументовані розрахунки 
очільникові Уряду Володимиру 
Гройсману. Як це зробили проф-
спілки. Маленький крок до пере-
моги за гідну оплату праці зро-
блено. Хоча святкувати ще зара-
но, адже потрібна підтримка цієї 
ініціатива з боку народних депу-
татів. Попереду – друге й третє 
читання проекту Державного бю-
джету на наступний рік. 

Профспілки не виключають, 
що баталії довкола «формату 
3200» будуть гарячими. Зараз, 
коли документ очікує другого чи-
тання, «соціально орієнтовані 
борці за гідне життя» розпочали 
кампанію на дискредита цію на-
пруженої й тривалої роботи на-
самперед профспілкового загалу. 

Лідери Федерації проф спілок 
України не мають наміру вступа-
ти з «правдолюбцями» у порож-
ню полеміку, марнувати свій час 
на дискусію, чому 3200, а не 2400.

Справді, раніше міністр соці-
альної політики Андрій Рева за-
являв про стрімке підвищення 
мінімальної зарплати й оперу-
вав цифрою у 2400 гривень. 
Йшлося про підвищення у пів-
тора раза. Володимир Гройсман 
анонсував зростання мінімаль-
ної заробітної плати вдвічі, як 
цього й вимагали профспілки.

Кабінет Міністрів подав до 
Верховної Ради для другого чи-
тання «оновлений» проект Дер-
жавного кошторису на 2017 рік. 
Доходи і витрати на 15,1 мільяр-
да перевищують показники по-
переднього варіанта. При цьому 
дефіцит залишається на колиш-
ньому рівні – 77,5 мільярда гри-
вень, або близько 3% ВВП. Але 
для того, аби забезпечити підви-
щення зарплат для чотирьох 
мільйонів українців, потрібно 
трохи більше 28 мільярдів гри-
вень. Чим Уряд збирається пере-
кривати додаткові витрати? Опо-
ненти прогнозують емісію грив-
ні, аби не спровокувати приско-
рення інфляції. У Міністерстві 
фінансів запевняють, що в цьому 
немає потреби і вмикати друкар-
ський верстат не збираються. 
Хоча й не виключають, що саме 
це стане приводом для запеклих 
дискусій у стінах парламенту. 

Деякі політичні сили проро-
кують шалену інфляцію «через 
популізм Володимира Гройсма-
на». Мінфін спростовує і цей за-
кид. Інфляція у річному вимірі 
збережеться на двозначній по-
значці і лише під кінець 2017 
року уповільниться до 8%.

Державний бюджет на 2017 рік 
після підвищення мінімальної 
заробітної плати до 3200 гривень 
буде збалансовано за рахунок де-
тінізації та справедливої оцінки 
праці українських громадян. Про 
це заявив Прем’єр-міністр Украї-
ни Володимир Гройсман. На це 
сподіваються і профспілки. 

ТРИМАТИ БІЗНЕС У ТОНУСІ 

Профспілкова громада була 
готова до того, що реакція бізне-
су на спільну ініціативу підви-
щити мінімальну зарплату вдві-
чі виявиться неоднозначною. У 
ФПУ прорахували всі можливі 
варіанти поведінки роботодав-
ців. Бізнес може підвищити 
зарплату лише «на папері», для 
людського ока. Він може сплачу-
вати податки за рахунок зарпла-
ти «у конвертах», підвищити 
зарплати за рахунок зниження 
інвестиційних видатків, звільни-
ти працівників. Словом, комбі-
націй у бізнесу чимало. Яку мо-
дель він обере, сказати важко. 
Однак профспілки відтепер 
контролюватимуть бізнес задля 

неухильного виконання запла-
нованого підвищення. У ФПУ ка-
жуть, що відтепер завдання 
профспілкового активу – трима-
ти бізнес у тонусі й не допускати 
жодних послаблень. Треба, наре-
шті, вивести бізнес із тіні. Він не 
відреагував належним чином на 
зниження єдиного соціального 
внеску, тож нині час перегляну-
ти свої виробничі відносини з на-
йманими працівниками. 

Зниження ЄСВ з 38 до 22% не 
тільки не спрацювало, а навпа-
ки, призвело до різкого скоро-
чення надходжень і підвищення 

дефіциту Пенсійного фонду, 
який формується загалом за ра-
хунок цього податку. За даними 
Держказначейства, у січні-жов-
тні поточного року ЄСВ знизився 
на третину відповідно до анало-
гічного показника минулого 
року. А це понад 105 мільярдів 
гривень. Підвищення зарплат і 
відповідно податкових надхо-
джень здатні збільшити бюджет 
Пенсійного фонду. Проте лише 
за умови, якщо бізнес іще більше 
не сховається в тінь. Профспілки 
мають певні напрацювання з 
 роботодавцями, як змусити біз-

Федерація профспілок України виступає з підтримкою урядової ініціативи про 
підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Таке зростання має 
стати підгрунтям до неухильного вирішення багатьох питань соціально-еко-
номічного захисту громадян. Профспілки виступають проти будь-яких спроб 
згорнути соціальний діалог, який вдалося налагодити з чинним складом Уряду.
Головне гасло, з яким виступає профспілковий актив країни, – не допустити 
зниження рівня життя українців. Чи почують народні обранці голос тих, хто 
покликаний захищати права українців, покаже час. Аби нагадати про інтереси 
населення, профспілки планують вийти на акцію у той день, коли у ВР розгля-
датиметься законопроект про бюджет на 2017 рік.

Ілля НЕСХОДОВСЬКИЙ, експерт 
Реанімаційного пакета реформ:

-

РОЗГЛЯД БЮДЖЕТУ–2017: ПРОФСПІ
ВИМАГАЮТЬ ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ Л



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 46
17 листопада 2016

9ТЕМА НОМЕРА Раїса ЧИРВА
profvisti@ukr.net

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ, керівник секретаріату Ради 
підприємців при Кабміні:

-
-

Євген КАПІНУС, заступник міністра 
фінансів:

-
-

-
-

-

«В -

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

нес працювати цивілізовано, 
тож відступати від своїх пози-
цій не налаш товані. 

Ясна річ, що малий та се-
редній бізнес зовсім не ті-
шаться рішенням Кабміну 
про підвищення мінімалки. 
Експерти не виключають, що 
ініціатива може потягнути за 
собою зростання рівня безро-
біття. А це призведе до пере-
насичення охочих отримати 
роботу на біржах зайнятості. 

То звідки брати кошти на 
підвищення мінімальної зар-
плати та інші соціальні стан-

дарти, зокрема підвищення 
пенсій? Профспілки перекона-
ні, що потенційне джерело ко-
штів – удосконалення податко-
вих умов для бізнесу. Вивільни-
ти кошти для підвищення зарп-
лат допоможуть законопроек-
ти, спрямовані на поліпшення 
податкової системи, які Мінфін 
вніс на розгляд до Верховної 
Ради. «Бізнес отримає такі сти-
мули, як податкові канікули, 
можливість генерувати кошти 
для інвестицій шляхом приско-
реної амортизації та інші речі, 
які будуть стимулом для того, 

щоб бізнес міг генерувати до-
датковий прибуток і підвищу-
вати заробітну плату», – зазна-
чають у Міністерстві фінансів. 
І тут варто правильно розстави-
ти акценти, заявляють лідери 
профспілкового руху. Як що 
держава спростить умови ве-
дення бізнесу, бізнес також має 
бути соціально відповідальним 
і сплачувати податки у повно-
му обсязі, бо це – зар плата пра-
цівників бюджетної сфери.

ЖИТИ ЧИ ВИЖИВАТИ?

Профспілки сподіваються, 
що підвищення мінімальної за-
робітної плати вдвічі підштов-
хне Кабмін до підвищення й ін-
ших соціальних виплат, у тому 
числі пенсій. Та головне – до 
перегляду споживчого кошика 
українців. Вартість кошика з 
наступного року теж має «до-
рости» до суми у 3200 гривень. В 
Уряді заявляють про перемогу, 
бо, за словами Володимира 
Гройсмана, «вперше за 25 років 
незалежності мінімальна заро-
бітна плата громадян буде до-
рівнювати реальному, фактич-
ному та юридичному прожит-
ковому мінімуму». 

Можна було б підтримати 
оптимістичний настрій Пре м’є-
ра, якби не кілька «але». По-
перше, самої постанови про 
вартість споживчого кошика 
немає у вільному доступі, від-
так практично неможливо оці-
нити зміст, якість і відповід-
ність потребам громадян ухва-
лених рішень щодо набору про-
дуктів харчування, непродо-
вольчих товарів та послуг. По-
друге, згідно із ЗУ «Про держав-
ні соціальні стандарти і дер-
жавні соціальні гарантії» про-
житковий мінімум – це вартіс-
на величина набору продуктів 
харчування для забезпечення 
нормального функціонування 

організму людини, збереження 
та підтримання її здоров’я. 
Плюс мінімальний набір непро-
довольчих товарів та послуг, 
необхідних для задоволення 
основних соціальних та куль-
турних потреб особистості.

Якби рішення у нас ухвалю-
вали згідно із законодавчими 
нормами, прожитковий міні-
мум мав би дорівнювати 3200 
гривень, а вартість споживчого 
кошика – на кілька десятків від-
сотків перевищувати цю суму. 
Однак в Уряді вирішили оціни-
ти «мінімальний набір продук-
тів та непродовольчих товарів» 
саме у 3200 гривень. У МЕРТ ви-
правдовуються: цього мало, але 
це максимум, що можна зроби-
ти з огляду на можливості 
 бюджету. Віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко переконаний, 
що кошик дає змогу людині ви-
жити. «Це мінімальна величи-
на, яка дозволяє людині вижи-
вати. Не гарно жити, не замож-
но жити, а просто фізіологічно 
– виживати. Все, що вище, лю-
дина має гарантувати собі 
сама», – зауважив  колишній мі-
ністр соцполітики.

Кабінет Міністрів вважає 
прожитковий мінімум як фізіо-
логічну норму виживання. 
Профспілки вважають, що це 
методологічна помилка Уряду, 
тому що прожитковий мінімум 
має покривати не тільки фізіо-
логічні норми виживання, а й 
забезпечувати просте відтво-
рення робочої сили. Профспіл-
ки мають на руках розрахунки 
авторитетних експертів: вар-
тість споживчого кошика має 
становити не менше 7 тисяч 
гривень. Та це – робота на май-
бутнє. До неї профспілки гото-
ві, як ніколи раніше. Через діа-
лог з владою, а коли знадобить-
ся, то шляхом мітингів та де-
монстрацій протесту. Влада 
мусить визнати, що до профспі-
лок варто дослухатися. 

3,5 млн 
осіб 

ТОРКНЕТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ 

ДО 3200 ГРН НА 
МІСЯЦЬ, ІЗ НИХ 2,6 МЛН 

ОСІБ ПРАЦЮЮТЬ У 
ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ.

5988 грн
СТАНОВИТИМЕ, ЗА 

РОЗРАХУНКАМИ 
УРЯДУ, СЕРЕДНЬ О-
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА 

І В РЕАЛЬНОМУ 
ВИРАЖЕННІ 

ЗБІЛЬШИТЬСЯ НА 
5,4%.

1,9 млн 
СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ БУЛО 
ЗАРЕЄСТРОВАНО НА КІНЕЦЬ 

2015 РОКУ В УКРАЇНІ, ЗА 
ДАНИМИ ДЕРЖСТАТУ. 

СЕРЕД НИХ 15 203 СЕРЕДНІХ 
ПІДПРИЄМСТВА І 327 814 – 

МАЛИХ.

ІЛКИ 
ЮДЕЙ

Григорій 
ОСОВИЙ,  
Голова Федерації 
професійних 
спілок України:

КОМЕНТАР
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До складу делегації увійшли члени 
Керівного комітету проекту – Го-
лова Федерації профспілок Украї-
ни Григорій Осовий, голова Дні-

пропетровського обласного об’єднання 
профспілок Віталій Дубіль та команда з ре-
алізації проекту – Валентина Шевченко, Во-
лодимир Майданюк та Катерина Гайдук.

У ході візиту українські профспілковці 
ознайомились з особливостями діяльності 
профспілок Данії та провели засідання Ке-
рівного комітету проекту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДАНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК. 

ПРОФСПІЛКОВІ ФОНДИ
Зустріч з міжна-

родним департа-
ментом 3F: Еспер 
Нільсон

У Данії немає Трудо-
вого кодексу, все регулю-
ється колективними уго-
дами та договорами між 
профспілками та робото-
давцями. В країні близько 3 млн працівників, з них 
близько 60% – члени профспілок. З 1990 року проф-
спілки мають права, що закріплені в Генеральній 
угоді між профспілками і роботодавцями. Але в 
Конституції Данії закріплене право громадян 
об’єднуватися в профспілки з базовими правами та 
гарантіями їх діяльності. Також діють базові зако-
нодавчі норми, якими регулюються питання від-
пусток, страхування на випадок безробіття, умови 
праці на робочому місці, арбітражного судового 
тлумачення угод та договорів. Одночасно діють 
норми трудового законодавства Європейського Со-
юзу: тривалість робочого дня, трудові контракти.

Ринок праці у Данії надзвичайно гнучкий. 
За рік близько 30% працівників змінюють ро-
боче місце. Основним соціальним партнером 
профспілок виступає Конфедерація робото-
давців Данії, яка об’єднує 13 організацій ро-
ботодавців та 28 тис. данських приватних 
компаній. Вона створена ще 1896 року.

ПРОФСПІЛКОВІ ФОНДИ
Страхування на випадок безробіття
Каса профспілки по безробіттю забезпечує 

членам виплату допомоги у випадку втрати 

роботи. Членські внески складаються з де-
кількох частин: внесок у касу по безробіттю, 
членський внесок у профспілку і місцеве від-
ділення, внесок на дострокову пенсію (для 
тих, хто бажає брати участь у системі достро-
кових пенсій). Протягом 2 років профспілка 
може виплачувати допомогу по безробіттю 
за умови, що член профспілки шукає роботу 
і щонайменше 2 рази на тиждень розсилає ре-
зюме. За цим стежить профспілка. Вийти на 
дострокову пенсію можна не раніше 60 років. 
І пенсія буде виплачуватися з профспілково-
го пенсійного фонду. Дострокова пенсія при-
пиняється при переході на загальну пенсію.

КОНФЕДЕРАЦІЯ 
ПРОФСПІЛОК ДАНІЇ LO

Зустріч з віце-президентом LO Арне 
Гревсеном

У Данії є три різні національні об’єднання 
профспілок, які представляють: 1) академіч-
ний сектор; 2) працівників, які мають вищу 
освіту і працюють у громадському секторі; 3) 
кваліфікованих і некваліфікованих робітни-
ків. Найчисельніша з них – Конфедерація 

профспілок Данії LO. Вона об’єднує 17 профспі-
лок (у тому числі 3F) і представ-
ляє понад 1 млн членів. Ке-
рівництво: президент, ві-
це-президент і три за-
ступники за основни-
ми напрямами ді-
яльності, а саме: 
представництво і 
захист трудових 
прав, консультації 
для укладання ко-
лективних угод на 
галузевих рівнях, 
сприяння у створенні 
належної атмосфери на 
робочих місцях, гідних і 
безпечних умов праці, участь 
в управлінні та адмініструванні 
профспілкової пенсійної системи (в рамках, 
визначених колективними договорами). LO 
має угоди про співпрацю з двома іншими кон-
федераціями в питаннях вироблення спільних 
позицій на переговорах з урядом. LO входить і 
до міжнародних профоб’єднань, зокрема та-

ких, як Європейська (ETUC) та Міжнародна 
(ITUC) конфедерації профспілок. LO має міс-
цеві осередки по всій країні, які об’єднують 
місцеві осередки 17 галузевих профспілок – 
членів LO. Також Конфедерація має дві влас-
них профспілкових школи для навчання проф-
спілкових активістів і працівників апаратів 
профспілок – членів LO. За їх навчання 50% 
сплачують роботодавці, а 50% – профспілки.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Зустріч з Конфедерацією роботодав-
ців данської промисловості DI: Андерс 
Юст Педерсен

Було цікаво дізнатися від роботодавців, 
яким чином у Данії відбувається соціальний 
діалог на всіх рівнях. Петер Хельк та Андерс 
Юст Педерсен презентували свою організацію 
й ознайомили присутніх зі структурою DI. 
Вона заснована ще у 1836 році і має давні про-
мислові традиції та широкі зв’язки. Основна 
місія – всебічна допомога вітчизняним компа-
ніям як у Данії, так і всьому світі в ефективно-
му та законному веденні бізнесу. Більшість 
підприємств у Данії належать до малого та се-

реднього бізнесу з кількістю до 100 пра-
цівників. Соціальні партнери 

спільно проводять багато інфор-
маційних кампаній з охорони 

праці, які фінансує уряд 
(понад 10 млн євро на рік). 

Учасники зустрічі 
ознайомилися із систе-
мою взаємодії колегій з 
охорони праці, що ство-
рені на всіх рівнях. У 
Данії  налагоджена 

співпраця профспілок з 
роботодавцями від націо-

нального до локального рів-
ня. Якщо на підприємстві пра-

цює більше 9 осіб, роботодавець 
зобов’язаний створити групу з охорони 

праці, а якщо більше 19 – комітет (комісію) з 
охорони праці.

Система може працювати тільки тоді, 
коли є чітка співпраця по всій вертикалі. 
Тому в цьому плані надзвичайно актуаль-
ним є вивчення данського досвіду в умовах, 
коли в Україні розпочинаються процеси де-
централізації влади та делегування частини 
повноважень на місця.

У Данії існує традиція укладання колектив-
них договорів на 2 роки. Проте існує практика 
їх укладання на декілька років.

Конфедерація профспілок укладає Гене-
ральну угоду з відповідною Конфедерацією 
роботодавців. Це так звані основні норми для 
споріднених галузей виробництва, які пред-
ставляють ці об’єднання. Угоди містять нор-

ми, що регулюють тривалість праці і відпо-
чинку, заробітну плату, відпустку, охорону 
праці, права та обов’язки сторін.

Для певної галузі профспілка і роботода-
вець укладають галузеву національну угоду, 
норми якої є базовими для всіх підприємств 
галузі. В регіонах місцеві осередки укладають 
колективні договори безпосередньо з власни-
ками підприємств, де працюють члени проф-
спілки. За основу беруться норми національної 
угоди і в колективному договорі їх можна тіль-
ки покращити. Якщо власник підприємства 
відмовляється укладати колективний договір, 
місцевий осередок профспілки просто підпису-
ється під національною галузевою угодою і ав-
томатично приєднується до неї, тобто дія такої 
угоди на підприємстві виконує роль колектив-
ного договору, оскільки містить базові трудові 
і соціальні норми для певної галузі. Якщо і 
тоді роботодавець заперечує проти виконання 
умов колективного договору або категорично 
його не визнає, профспілки вдаються до мето-
дів тиску, зокрема «блокування» підприємства.

У Данії для вирішення трудових спорів 
або питань, пов’язаних з порушенням умов 
колективних угод чи договорів, існують спе-
ціальні трудові суди.

Якщо сторони не згодні з тлумаченням 
норм угод та договорів, питання вирішує спе-
ціальний арбітражний суд.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
3F – ОБ’ЄДНАНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

РОБІТНИКІВ ДАНІЇ 

Зустріч з міжнародним департамен-
том 3F: Б’ярне Ларсен, Йонас Деван-
тьєр, Дорота Йоргенсен

3F – найчисельніша профспілка в Данії. 
Вона об’єднує кваліфікованих і некваліфікова-
них працівників. Її чисельність становить по-
над 330 тис. членів профспілки. 3F була засно-
вана 1 січня 2005 року в результаті злиття проф-
спілок SID (профспілка кваліфікованих робіт-
ників) і KAD (профспілка жінок-робітниць), в 
2007 році до 3F долучилася RBF (профспілка 
працівників ресторанної галузі). Усі ці проф-
спілки проіснували понад 100 років, тому 3F 
має потужні профспілкові традиції та є впли-
вовим гравцем на ринку праці.

Структура 3F: представники профспілки на 
підприємствах (shop stewards – SS) та проф-
спілкові представники-інспектори з охорони 
праці (safety representative – SR) на підприєм-
ствах утворюють основну силу в діяльності 3F. 
Профспілка має широку програму навчання, 
яка дає її представникам оптимальну підготов-
ку для профспілкової діяльності.

Нещодавно у 3F відбувся з’їзд (найвищий 
орган), який збирається раз на 3 роки. На з’їзді 
обирають керівництво профспілки (президент, 

ВІЗИТ ДО ДАНІЇ: СПІВПРАЦЯ  
ТА ОБМІН ПРОФСПІЛКОВИМ ДОСВІДОМ

У рамках реалізації дансько-українського проекту 31 жовтня – 5 листопада відбувся плановий візит членів Ке-
рівного комітету до Данської профспілки 3F з метою обміну досвідом та розширення можливостей співпраці.СОЛІДАРНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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віце-президенти) та виконавчий комітет (107 
осіб). Виконком проводить засідання щоміся-
ця. Зі складу виконкому виокремлюють підко-
мітети за напрямами діяльності.

Члени 3F організовані в шість основних 
груп: працівники промисловості, транспортни-
ки, працівники бюджетного сектору, будівель-
ники, працівники сфери послуг приватного 
сектору, працівники «зеленого» сектору (АПК).

Основні напрями діяльності 3F: укладання 
колективних договорів (понад 90% членів 3F 
охоплені колдоговорами), страхування на ви-
падок безробіття, профспілкова освіта та під-
вищення кваліфікації дорослих, участь і 
контроль за створенням належного виробничо-
го середовища та соціальних умов праці, між-
народна діяльність та солідарність, інформа-
ційна діяльність та робота із ЗМІ.

Зустріч з віце-президентом 3F Тіною 
Крістенсен

Віце-президент 3F розповіла, яким чином 
розподіляються обов’язки між керівництвом 
профспілки. Особисто вона відповідає за сфери 
підвищення кваліфікації працівників 3F та на-
лагодження ефективної взаємодії між відділа-
ми та департаментами апарату. У головному 
офісі 3F в Копенгагені працюють понад 500 
осіб. Тому підвищення кваліфікації працівни-
ків і налагодження взаємодії між підрозділа-
ми здійснюється постійно й потребує особли-
вої уваги. Також пані Крістенсен розповіла про 
інші напрями своє роботи, що зацікавили укра-
їнську делегацію, а саме: механізми вироблен-
ня політики 3F з питань соціального захисту, 
співпраця з профспілками різних європей-
ських країн у сфері вдосконалення та застосу-
вання трудового законодавства, міжнародне 
співробітництво та солідарна підтримка проф-
спілок різних країн світу. Григорій Осовий 
ознайомив данських колег з особливостями ро-
боти за відповідними напрямами у ФПУ. Сто-
рони обмінялися думками про спільні пробле-
ми й виклики, з якими стикаються працівники 
та профспілки в Данії й Україні, а також про 
можливі механізми їх вирішення.

Учасники зустрічі обговорили складні пи-
тання, з якими сьогодні стикається 3F, зокре-

ма так званого соціального демпінгу. 3F на-
дає підтримку мігрантам за умови дотриман-
ня ними встановлених у Данії трудових прин-
ципів. Головне, щоб вони не «обвалювали» 
ринок праці і не демпінгували рівень зарпла-
ти данців. Це основна умова для роботодав-
ців, за дотриманням якої пильно стежить 3F.

МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ 3F. 
РОБОТА ПРОФСПІЛКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ
Зустрічі в 

осередках 3F: 
м. Ольборг,  
м. Сількеборг 
(голова Йєнс 
Свенінгсен та 
фіндиректор 
Кнуд Остер-
гард), керівник 
групи «Солідарність» Лайла Штітсборг

Данські колеги презентували структуру та 
роботу місцевих осередків 3F із захисту прав 
працівників та залучення нових членів. Ко-
жен осередок має 6–8 відділів і в середньому 
від 20 до 37 штатних працівників. Цікавою є 
система надходження і розподілу членських 
внесків між організаційними ланками 3F та 
Конфедерації профспілок Данії. Так, напри-
клад, із 100% внесків, які надходять від члена 
профспілки до місцевого осередку, 25% відра-
ховуються на головний офіс 3F, а 25% – на міс-
цевий осередок Конфедерації профспілок Да-
нії. Окрім того, данські профспілки мають 
власні фонди допомоги на випадок безробіття 
та пенсійні фонди, внески до яких сплачують-
ся окремо від членських. Місцеві осередки 
укладають локальні колективні договори та 
входять до місцевої ради з охорони праці.

Данські колеги навели цікаві приклади ме-
тодів тиску на роботодавців для укладення ко-
лективного договору на тому чи іншому під-
приємстві. Характерно, що профспілковці тут 
застосовують метод бойкотування, а саме: від-
кликають своїх членів профспілки з робочого 
місця і виплачують їм заробітну плату, припи-
няють транспортні поставки сировини через 
своїх колег-профспілковців у сфері перевезень 
та закликають інших роботодавців призупини-
ти співробітництво з цим підприємством до 
моменту підписання його власником колдого-
вору. Також місцевий осередок профспілки ак-
тивно залучає місцеві ЗМІ для формування 
громадської думки щодо підтримки дій 3F.

У м. Ольборг відбулася зустріч з українськи-
ми робітниками, що працюють в Данії та є чле-
нами 3F. У ході зустрічі наші земляки на влас-
ному прикладі довели, наскільки важлива під-
тримка та допомога профспілки 3F для робітни-
ків у Данії. Учасники обмінялися думками про 
необхідність змін та активного залучення мо-
лоді до профспілкового руху в Україні.

З діяльністю групи «Солідарність» озна-
йомила її керівник Лайла Штітсборг. Усе-
редині 3F є громадська ініціатива, учасни-
ки якої на волонтерських засадах допомага-
ють «офіційному» апарату профспілки опе-
ративно виявляти нагальні проблеми та 
потреби робітників. Вони консультують 
щодо обміну передовим досвідом профспіл-
кової діяльності, розширення міжнародної 
співпраці 3F з профспілками різних країн, 
налагоджують стратегічні зв’язки безпосе-
редньо з працівниками й членами профспі-
лок в інших країнах з питань профспілково-
го навчання, представництва й захисту, охо-
рони праці.

У м. Сількеборг група відвідала одне з 
найбільших підприємств деревообробної га-
лузі в регіоні – фабрику «Твілум», яка спеці-
алізується на виготовленні меблів. Україн-
ські профспілковці познайомилися з пред-
ставником 3F на підприємстві – Френком Ан-
дерсеном. Зустріч відбувалася у виробничих 
цехах, що дало змогу безпосередньо поспіл-
куватися з рядовими членами профспілки – 
працівниками фабрики «Твілум» і дізнатися 
про досвід та особливості роботи профспілко-
вих представників та інспекторів з охорони 
праці у Данії.

СИСТЕМА НАВЧАННЯ 
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДОРОСЛИХ

Зустріч з департаментом профспілко-
вого навчання 3F: Ребека Франческа

Тристороння система, за якою держава 
спільно з профспілками та організаціями 
роботодавців узгоджують зміст навчання, 
забезпечує його відповідність побажанням 
сторін і може, за необхідності, змінюватися 
відповідно до вимог і потреб ринку праці.

Безробіття серед членів 3F загалом вище, 
ніж серед інших працівників. Тому 3F спря-
мовує свої зусилля на те, щоб створити для 
членів профспілки можливість навчатися і 
підвищувати кваліфікацію протягом усього 
життя, аби якомога більше спілчан мали, 
як мінімум, професійно-технічну освіту. 
Тому в багатьох колективних договорах за-
кріплено право на навчання і підвищення 
кваліфікації.

Приблизно кожен третій учень в галузях, 
які охоплені колективними договорами 3F, 
не є членом профспілки. Тому 3F надає ве-
ликого значення створенню контакту з 
учнями технічних шкіл, щоб інформувати 
їх про свою роботу.

Зустріч з директором профспілкової 
школи 3F «Лангсохус» (м. Сількеборг) 
Яном Ас Крістенсеном та його заступни-
ком Йоргеном Хердегардом Крістенсеном

Ознайомлення делегації ФПУ із системою 
функціонування профспілкового навчання Да-
нії відбувалося безпосередньо в одному з про-
відних навчальних центрів Данської профспіл-
ки 3F «Лангсохус» (м. Сількеборг).

Окрім професійного навчання, 3F проводить 
і навчання профспілкових активістів. З них 
основну групу складають дві категорії осіб, які 
навчаються: представники Профспілки 3F на 
підприємствах (shop stewards – SS) та профспіл-
кові представники-інспектори з охорони праці 
(safety representative – SR).

Навчання фінансується в межах 0,40 данської 
крони (DK) із заробітної плати за кожну годину. 
Ці кошти сплачує роботодавець до спеціального 
профспілкового фонду. За рік сума складає понад 
400 млн DK для всіх профспілок, на частку 3F при-
падає понад 100 млн DK. За ці кошти проходять 
навчання близько 10 тис. осіб. Система навчання 
на сьогодні включає близько 400 різноманітних 
щорічних навчальних курсів і програм.

Загалом навчання відбувається за наступ-
ною схемою. Представники профспілок на під-
приємствах (SS) спочатку проходять двотижне-
вий базовий курс відповідно до своєї галузевої 
специфіки (транспорт, сільське господарство, 
будівельники, приватний сектор та громадська 
сфера послуг). Окремо двотижневий курс базо-
вої підготовки проводиться для профспілкових 
інспекторів з охорони праці (SR). Через 3–4 міся-
ці усі вони проходять спільне двотижневе на-
вчання з основних тем, що стосується власне 
профспілкової діяльності, співпраці профспілок 
з політичними партіями, муніципалітетами, 
психології, органайзингу тощо.

3F має дві власних школи в регіонах. Також 
профспілка залучає ресурси двох шкіл інших 
профспілок. 3F має близько 100 тренерів, 37 з 
яких працюють на постійній штатній основі, а 
решта долучаються, коли є потреба провести 
навчання за певними спеціалізованими курса-
ми. У навчальних групах нараховується, в осно-
вному, до 20 слухачів.

За період перебування в школі працівник 
отримує заробітну плату (за рахунок фонду 
для навчання). Також якщо він не має змоги 
залишити вдома дітей на час свого навчання, 
у школах існують спеціальні дитячі групи, 
де вихователі наглядають за дітьми.

Графіком проведення тижневих курсів на-
вчання та формуванням груп займаються міс-
цеві осередки 3F. А власне зміст навчальних 
програм координує департамент профспілко-
вого навчання в головному офісі 3F у Копенга-
гені. Система, структура, обсяги фінансування 
навчання у 3F, а головне – розуміння того, що 
це є запорукою стабільного розвитку профспіл-
кового руху загалом, а отже, сильних, впливо-
вих, ефективних профспілок, дійсно вражають.

Програма візиту була дуже насиченою, адже 
за 4 дні українські профспілковці провели по-
над 11 офіційних зустрічей. Гарні враження та 
дружня підтримка данських колег вселяють 
оптимізм та додають сил для проведення пози-
тивних змін і вдосконалення роботи в наших 
профспілках. А запозичений досвід допоможе 
зробити українські профспілки більш потужни-
ми, впливовими, солідарними та ефективними.

Центр з реалізації  
Дансько-українського проекту

-
-

-

-
-

-
-
-

-
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Пропозицією щодо звільнен-
ня працівників роботодавці 
намагаються уникнути до-
даткових фінансових ви-

трат підприємства, пов’язаних із 
виплатами працівникам у випадку 
його ліквідації чи реорганізації.

Частиною першою статті 104 Ци-
вільного кодексу України передбаче-
но, що юридична особа припиняється 
в результаті передання всього свого 
майна, прав та обов’язків іншим юри-
дичним особам – правонаступникам 
(злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення) або в результаті ліквідації.

За правилами трудових правовідно-
син, що регулюються Кодексом законів 
про працю України (КЗпПУ), звільнення 
працівників, згідно з п. 1 ст. 40 КЗпПУ, є 
розірванням трудового договору з ініці-
ативи власника або уповноваженого 
ним органу. Тому таке звільнення має 
здійснюватися з дотриманням відповід-
них гарантій, правил та порядку, вста-
новлених законодавством України.

Стаття 49 КЗпПУ передбачає, що про 
наступне вивільнення працівників персо-
нально попереджають не пізніше, ніж за 2 
місяці. Законодавство не містить заборони 
щодо попередження працівника про пере-
ведення на іншу посаду або про звільнен-
ня у зв’язку з неможливістю переведення 
на іншу посаду раніше двомісячного тер-

міну. Але в цьому випадку має бути вказа-
на точна дата майбутнього вивільнення.

У разі припинення трудового догово-
ру з підстав, зазначених у п.1 ст. 40 
КЗпПУ, працівникові, відповідно до ст. 
44 КЗпПУ, виплачується вихідна допо-
мога у розмірі не менше середнього мі-
сячного заробітку. При цьому відповід-
но до ст. 116 КЗпПУ виплата всіх сум, що 
належать працівникові від підприєм-
ства, установи, організації, провадиться 
в день звільнення. 

У разі несвоєчасного розрахунку при 
звільненні роботодавець зобов’язаний 
компенсувати працівнику середній за-
робіток за весь час вимушеного прогулу. 

Якщо працівник у день звільнення 
не працював, то зазначені суми мають 
бути виплачені не пізніше наступного 
дня після пред’явлення ним вимоги 
про розрахунок. У разі спору про роз-
мір сум, належних працівникові при 
звільненні, власник або уповноваже-
ний ним орган повинен у зазначений у 
цій статті строк виплатити не оспорю-
вану ним суму.

Відповідно до ст. 47 КЗпПУ власник 
або уповноважений ним орган 
зобов’язаний у день звільнення видати 
працівникові належно оформлену тру-
дову книжку та копію наказу про 
звільнення з роботи.

Чи може роботодавець 
звільняти працівників за 
згодою сторін у разі лік-
відації підприємства?

ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 
ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗІРВАННЯ  
УГОДИ НА  

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

Відповідно до п. 9 По-
рядку працевла-
штування випус-
кників вищих на-

вчальних закладів, підго-
товка яких здійснювалась 
за державним замовлен-
ням, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.1996 (із 
змінами та доповненнями), 
розірвання випускником 
угоди про працевлашту-
вання допускається з таких 
поважних причин:
– встановлення інвалід-
ності 1 або 2 групи, внаслі-
док чого випускник не 

може виїхати на роботу за 
призначенням;
– встановлення інвалід-
ності 1 або 2 групи у дру-
жини (чоловіка) випус-
кника, одного з батьків 
(або осіб, які їх заміню-
ють) випускника;
– якщо випускник – вагітна 
жінка, мати або батько, які 
мають дитину у віці до 3 ро-
ків, або дитину, яка згідно з 
медичним висновком по-
требує догляду (до досяг-
нення нею 6-річного віку); 
одинока мати або батько, 
які мають дитину до 14 ро-
ків або дитину-інваліда;

– проходження чоловіком 
(дружиною) військової 
служби (крім строкової), в 
тому числі за контрактом, 
на посадах рядового, сер-
жантського й старшин-
ського складу, прапорщи-
ків, мічманів та офіцерів 
у Збройних Силах, Націо-
нальній гвардії, Держав-
ній прикордонній службі, 
Службі безпеки, а також 
інших військових форму-
ваннях, створених відпо-
відно до законодавства 
України, та служби в орга-

нах внутрішніх справ 
поза місцем розташуван-
ня замовника;
– вступу до вищих на-
вчальних закладів III–IV 
рівня акредитації для ви-
пускників вищих навчаль-
них закладів I–II рівня 
акредитації.
Звільнення молодого фа-
хівця з ініціативи замов-
ника до закінчення термі-
ну угоди дозволяється у 
випадках, передбачених 
ст. 40 Кодексу законів про 
працю України.

З ПОВАЖНИХ ПРИЧИН  

З яких причин випускник вищого технічно-
го закладу освіти, що навчався за держав-
ним замовленням, може розірвати укладе-
ний договір про працевлаштування?

УКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ 
ПІД ЧАС ЩОРІЧНОЇ 

ВІДПУСТКИ

ДОКУМЕНТ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Хто має право підписувати документи, якщо 
керівник відсутній?

У разі відсутності керівника на робочому місці з по-
важних причин (відрядження, лікарняний тощо), 
документація може бути підписана особою, уповно-
важеною установчими документами підприємства 

виконувати обов’язки керівника на час його відсутності.

ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
ЗА ВІДСУТНОСТІ КЕРІВНИКА

ПОВНОВАЖЕННЯ

Чи дозволено підприємству укладати цивіль-
но-правові договори із своїми працівниками?

Законодавством не заборонено укладати між підпри-
ємством і його працівником цивільно-правовий до-
говір, приміром договір оренди, про надання послуг 
і т. ін. Додаткових умов щодо укладення цивільно-

правових договорів із працівниками не передбачено.

Чи можна укласти договір підряду на виконан-
ня деяких видів робіт з працівником, який пе-
ребуває у щорічній відпустці?

Цивільно-правові договори регулюються нормами 
цивільного права, і законодавство про працю на 
них не поширюється.
Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу за дого-

вором підряду одна сторона (підрядчик) зобов’язується на 
свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сто-
рони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й 
оплатити виконану роботу. Оплата виконаних робіт (по-
слуг) проводиться, як правило, після оформлення акта 
приймання-передачі робіт, послуг.
При укладанні трудової угоди (договору підряду) грома-
дянин не подає заяву про прийняття його на роботу, робо-
тодавець не видає наказ про зарахування його на певну 
посаду і запис до трудової книжки не вноситься.
На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюють-
ся правила внутрішнього трудового розпорядку підпри-
ємства, умови колективного договору, в тому числі соці-
альні пільги і гарантії, передбачені ним, і така особа не 
має права на щорічну відпустку.
Тобто, враховуючи вищезазначене, роботодавець може 
під час щорічної відпустки працівника укласти з ним ци-
вільно-правовий договір.

-
-
-
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Справу «Поновлен-
ня на роботі» слу-
хали за повною 
судовою процеду-

рою з усіма документами, 
приведенням свідків до 
присяги тощо. Представ-
ляв інтереси позивача за 
дорученням не адвокат, а 
голова профкому.
Справа за фабулою була 
абсолютно реальною – 
таку саму справу слухали 
в суді на початку цього 
року.
Інтрига щодо рішення 
трималася до останнього 
– воно було відоме лише 
судді.
У переповненому залі су-
дових засідань було чутно, 
як муха пролітала. Дійство 

виглядало настільки ре-
альним, що зал справжні-
ми емоціями переживав за 
долю незаконно звільненої 
прибиральниці.
І от знову лунає: «Встати, 
суд іде!». Рішення прослу-
хали, як годиться, стоячи, 
і раділи за те, що завдяки 
компетенціям голови 
проф кому суд працівни-
цю поновив на роботі.

Галина ДАНИЛЕНКО

Програма семінару 
містила чимало 
питань, тож завдя-
ки активності 

учасників вдалося отри-
мати максимальний на-
вчальний результат. Крім 
того, теоретичні частини 
вдало комбінувалися з 
практичними завдання-
ми, діловими іграми та 
дискусіями, що сприяло 
засвоєнню навчального 
матеріалу і стимулювало 
використовувати набуті 
знання.
Два навчальні блоки про-
вела досвідчений практич-
ний психолог і профспіл-
ковий тренер Ірина Глуш-
ко – «Компетенція проф-
спілкового лідера. Розви-
ток необхідних навичок» і 
«Управління стресами та 
стресостійкість». 
Далі освітяни розглянули 
тему «Правові основи ді-
яльності профспілок. Ін-
струменти захисту прав 
працюючих», яку виклав 

юрист Навчально-мето-
дичного центру Володи-
мир Ковальчук. 
Згодом він і керівник Цен-
тру освіти дорослих «Пер-
спектива» НМЦ профспі-
лок Віталій Копиш прове-
ли ще декілька міні-тре-
нінгів: «Особливості орга-
нізаційної та органайзин-
гової роботи в первинній 
профспілковій організа-
ції», «Мотивація проф-
спілкового членства. Ма-
теріальна та нематеріаль-
на мотивація», «Побудова 
ефективної команди 
профспілкової організа-
ції», «Сучасні форми і ме-
тоди інформаційної робо-
ти в профорганізації».

Вл. інф. НМЦ

Такими словами розпочалося заняття для голів 
профкомів Волині, що відбувалося у формі діло-
вої гри в залі судових засідань Луцького міськра-
йонного суду. Суддя Людмила Присяжнюк 
справді працює суддею, секретар суду Роман 
Стецюк справді обіймає таку посаду в суді. Ре-
шта присутніх – позивач, відповідач, представник 
профкому, свідки – працівники навчально-мето-
дичного центру профспілок Волинської області.

У навчальних закладах – осінні канікули. Саме 
час подумати про профспілкове навчання. Так і 
вирішили в Конотопській міській організації 
Профспілки працівників освіти і науки України. 
Як наслідок, 27–28 жовтня на базі Чернігівсько-
го НМЦ відбувся семінар для голів первинних 
профорганізацій.

ВОЛИНЬ  

ЧЕРНІГІВЩИНА  

ВСТАТИ – СУД ІДЕ!

ЗА ПАРТАМИ – 
ОСВІТЯНИ СУМЩИНИ

Із колись напіврозваленої оздо-
ровниці «Політехнік–2» тут 
створено зразкову установу для 
відпочинку з трьома спортив-

ними майданчиками, ставками для 
спортивної рибалки, медкабінета-
ми, добудовується центральний 
спальний корпус на 120 місць, пра-
цює сауна, літня естрада. Цього 
літа у закладі оздоровилися понад 
600 дітей спілчан із 6 тисяч на 
Львівщині загалом. Третій корпус 
на понад 20 місць «Політехніки–2» 
невдовзі функціонуватиме цілий 
рік. Володимирові Білодіду усьо-
го цього вдалося досягти завдя-
ки діловій співпраці та поро-
зумінню в досягненні мети 
з ректоратом Львівського 
Національного універси-
тету «Львівська політех-
ніка», який очолює Юрій 
Бобало, профкомами 
вишу, які здешевлюють 
путівки, обласною галу-
зевою профспілкою, що 
активно долучається до ор-
ганізаційної роботи – розпо-
всюдження путівок, коопера-
ції в цьому плані з іншими га-
лузевими громадськими організа-
ціями щодо виконанням Програми 
оздоровлення спілчан. 

«Це допомогло наочно переко-
нати голів обласних первинних ор-
ганізацій у значній ролі кадрової 
політики – креативного керівника 
у збереженні та розвитку в ниніш-
ніх складних умовах іміджевого 
для профспілок напряму – оздоров-
лення спілчан і їхніх дітей», – на-
голосив голова Об’єднання проф-
спілок Львівщини Роман Дацько. 
З основною доповіддю виступила 
завідувачка культурно-просвіт-
ницького відділу ОПЛ Лариса Акі-
мова, яка акцентувала на важли-
вій складовій літнього відпочинку 
дитини в таборі – продуманій, ці-
кавій і водночас прикладній ви-
ховній, пізнавальній програмі від-
починку дітей у Славську. Для 
прикладу, користуються популяр-
ністю майстер-класи з бізнесу до-
свідчених і авторитетних у краї 
підприємців. Для змагань і кон-
курсів у таборі вигадали виготови-
ти власні гроші. Відтак команда, 
яка заробила найбільше під час 

змагань, дістає право подовжити 
час перебування на дискотеці, а та-
кож додатково відвідувати екскур-
сії та ходити у походи.

У засіданні виконкому взяли 
участь представники профільних 
департаментів Львівської облдерж-
адміністрації Микола Немчук і На-
зар Сідницький. Їм поставили чима-
ло запитань із приводу скорочення 
фінансування дитячого літнього 

відпочинку, щодо пільг на кому-
нальні послуги і оплату дитячими 
оздоровницями податків за землю, 
непрозорості й некоректності умов 
тендерної політики в цій сфері. 

Голова обласної організації 
профспілки працівників АПК Ми-
хайло Тарнавський наголосив, що 
ще два роки тому галузевий проф-
спілковий оздоровчий табір 
«Дружба» у Свіржі за участі депар-
таменту сім’ї, молоді і спорту за 
повного завантаження оздоровлю-
вав дітей-сиріт, чорнобильців, ді-
тей зі шкіл-інтернатів, долаючи 
всі з цим пов’язані проблеми і ви-
клики. Однак цьогоріч усіма пере-
вагами оздоровниці й відповідною 
програмою соціальні партнери від 
влади нехтують. Профспілка вже 
вісім років судиться з владою Пе-
ремишлянського району, яка йде 
на поводку у так званих приватних 
інвесторів, які у власних інтересах 
хочуть забрати у дітей оздоровни-

цю. Голова обласної організації 
профспілки будівельників Марія 
Карвацька додала з цього приводу, 
що у свій час так само відняли в га-
лузевої профспілки дитячий оздо-
ровчий табір «Будівельник». 

Михайло Тарнавський, голови 
обласних організацій профспілки 
працівників споживчої кооперації 
Данило Климишин, комунальників 
та побутового обслуговування – 
Богдан Козло, працівників нафтога-
зової промисловості – Михайло 
Драбчук, працівників торгівлі – 
Богдан Пилюх запропонували звер-

нутися з листом до Кабінету Міні-
стрів, народних депутатів, міс-

цевої влади щодо необхідності 
вирішити питання цілодобо-
вої присутності медперсона-
лу в дитячих оздоровницях, 
вдосконалення прозорості 
тендерних процедур, визна-
чення балансу надання ко-
штів для відпочинку в об-
ласті й поза її межами, част-

кової компенсації з бюджетів 
оплат за комунальні послуги в 

дитячих оздоровницях, непри-
ватних зокрема, вдосконалити ме-

ханізми співпраці трьох соціальних 
партнерів – профспілок, роботодав-
ців і влади загалом, провести у дру-
гій декаді листопада з цього питан-
ня спільне засідання виконкому 
Об’єднання профспілок Львівщини 
за участі перших осіб виконавчої і 
законодавчої влади області. Заступ-
ник директора шахтарського оздо-
ровчого комплексу «Ровесник» Ва-
силь Карвацький акцентував на 
проблемі проходження працівника-
ми медогляду, який мав би бути для 
них, через часту необхідність, 
 безкоштовним.

Вирішено завчасно укласти уго-
ди профспілкових дитячих оздо-
ровниць із педагогічними виша-
ми, як це робить «Політехнік–2» із 
Дрогобицьким педуніверситетом, 
для скерування на літній період 
вихователів і вожатих, а також на-
лагодити міжгалузеву співпрацю 
в оздоровленні спілчан, коопера-
цію в цій справі з тими професій-
ними громадськими організація-
ми, які мають оздоровниці.

Ольга ЛОБАРЧУК

ДІЯТИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ 
ОЗДОРОВЧИХ СОЦСТРАХУ

Виконком Об’єднання профспілок 
Львівщини на запрошення голови 
обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки Марії 
Яцейко провів на оздоровчій базі 
Львівської політехніки в Славську 
(її директор Володимир Білодід на-
городжений нещодавно Грамотою 
ФПУ як кращий в Україні у своїй но-
мінації) підсумкове виїзне засідання 
з підбиття підсумків та аналізу літ-
нього оздоровлення дітей в області.

ОЗДО-
РОВЛЕННЯ ТА 

ЛІТНІЙ ЗМІСТОВНИЙ 
ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ МАЮТЬ 
СТАТИ ПРІОРИТЕТНИМИ ДЛЯ 

ДЕРЖАВИ. ЗА СТАТИСТИКОЮ, 80% 
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ 

МАЮТЬ ВАДИ ЗДОРОВ’Я. ТОЖ ДО ЧЕС-
ТІ ТРЬОХ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ 
– ПРОФСПІЛОК, РОБОТОДАВЦІВ І 

ВЛАДИ – РЕЗУЛЬТАТИВНО СПІВ -
ПРАЦЮВАТИ У ЦАРИНІ ОЗДО-

РОВЛЕННЯ МОЛОДОГО 
 ПОКОЛІННЯ. 

ПІДСУМКИ ВІДПОЧИНКУ
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СКАНВОРД

8 листопада у Міністерстві 
культури України, напере-
додні Всеукраїнського дня 
культури та аматорів народ-
ного мистецтва, відбулася 
робоча зустріч представни-
ків Профспілки працівників 
культури України з міністром 
Євгеном Нищуком, на якій 
обговорювалися проблемні 
питання галузі.

Як повідомляє Профспілка пра-
цівників культури України, 
профспілкова сторона акцен-
тувала увагу міністра на не-

припустимості в умовах проведення 
реформи децентралізації та створен-
ня спроможних об’єднаних територі-
альних громад закриття закладів 
культури та звуження передбачених 
на державному рівні трудових прав і 
соціальних гарантій працівників 
 галузі.

Профспілковці констатували, що 
сьогодні, в зв’язку з бюджетною де-
централізацією, значна кількість за-
кладів культури, особливо в сільській 
місцевості, примусово ліквідуються. 
Так, окремі керівники органів місце-
вого самоврядування приймають в 
підпорядкування приміщення бібліо-
тек, а їх працівників відправляють на 
біржу праці. І це тільки початок. При 
повній децентралізації, коли ресурс-
на база місцевих бюджетів може бути 
обмежена, заклади культури в створе-
них територіальних громадах опи-
няться під загрозою знищення. Адже 
голови новостворених громад не раху-
ються ані з думкою обласних управ-
лінь культури, ані з думкою Міністер-
ства культури, посилаючись на те, що 
на законодавчому рівні вплив мініс-
терства на культурну політику регіо-
ну нині носить здебільшого рекомен-
даційний характер.

У зв’язку з цим голова Профспілки 
Людмила Перелигіна наголосила на 
необхідності негайного розроблення 
змін до законів України «Про культу-
ру» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні» задля законодавчого забез-
печення взаємозв’язку між регіональ-
ними та центральними органами вла-
ди з питань розвитку культури. Крім 
того, було внесено пропозиції термі-
ново розробити та затвердити на дер-
жавному рівні мінімальні соціальні 
стандарти в галузі культури, які бу-
дуть діяти при повній децентраліза-
ції, запровадити виділення з держбю-
джету в перехідний період реформи 
децентралізації культурної субвенції 
задля уникнення повного знищення 
закладів культури тощо. Людмила 
Перелигіна, посилаючись на пропози-
ції учасників ІІІ пленуму ЦК Проф-
спілки, звернулася з проханням до Єв-
гена Нищука створити спільну робо-
чу комісію з проб лемних питань.

Насамкінець профспілковці подя-
кували за конструктивну зустріч, 
привітали очільника відомства і пра-
цівників апарату міністерства з про-
фесійним святом та висловили запев-
нення, що Профспілка й надалі буде 
надійним соціальним партнером у 
виробленні та реалізації соціально-
економічної політики щодо галузі.

ВИСТАВКА

ОСНОВА КОНСОЛІДАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА

-

-
-

ПОЗА МЕЖАМИ 
ПОЛОТНА
11 листопада в арт-просторі Second 
Floor Art Center, розташованому на 
другому поверсі будівлі Адміністрації 
Президента України, відкрилася ви-
ставка, присвячена найвідомішому в 
світі українцю – Казимиру Малевичу.

З моменту відкриття арт-центру в квітні 
2015 року виставка «Малевич. Поза межа-
ми полотна» стала вже шостим мистець-
ким проектом Second Floor Art Center. Тут 

представлені 16 полотен простої і водночас 
складної екосистеми. Кубики конструктора, з 
якого зібрано світ звичних нам речей, створю-
ють неймовірне враження всесвіту Малевича.
За словами автора проекту, співзасновника 
Українського кризового медіа-центру Геннадія 
Курочки, мета виставки – розшифрувати геном 
супрематизму: «Якщо ви подивитеся на ці робо-
ти під іншим кутом – побачите абсолютно нову 
картину. Вам відкриються нові сонячні системи, 
новий всесвіт! Насправді Казимир Малевич дав 
тільки поштовх. Справжні творці сьогодення – 
ми самі».
Казимир Малевич – один з найвидатніших мит-
ців ХХ століття, який докорінно вплинув на роз-
виток візуального мистецтва, архітектури та ди-
зайну. Він розділив історію мистецтва на «до» і 
«після». Створений ним «Чорний квадрат» – одна 
з найвідоміших картин сучасності, якою май-
стер започаткував супрематичний напрям у 
мистецтві. Він вважав, що художник повинен 
творити з власного творчого начала, а не копію-
вати зовнішній світ.
Виставка «Малевич. Поза межами полотна» екс-
понуватиметься більше 3 місяців, тож усі бажа-
ючі зможуть зазирнути в світ видатного митця в 
рамках арт-простору.

Фото: secondfloor.gallery

ЗУСТРІЧ
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17 листопада 2016СПОРТ Національна збірна України у заключному 
цього року матчі – у Харкові на стадіоні  
«Металіст» перемогла команду Сербії 2:0  
і з добрим настроєм пішла на зимові канікули.

ДІВЧАТА 
ПОЧИНАЮТЬ  
ІЗ ПЕРЕМОГ

27 листопада в шведському 
Остерсунді стартує біатлон-
ний сезон. Проте формально 
відкриття біатлонного сезону 
цьогоріч відбулося минулого 
вікенду у норвезькому Шуше-
ні. На цих представницьких 
змаганнях жіноча збірна 
України була представлена 
основним складом.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

У першій дисципліні – 
спринті наша Юлія Джи-
ма показала третій час. З 
одним промахом вона на 

36,6 секунди пропустила попе-
ред себе переможницю Жюстін 
Брезу з Франції (відстрілялася 
без промахів) і господарку зма-
гань Тіріл Екхоф, яка, попри два 
промахи, виявилася на 13,5 се-
кунди швидшою за українку. 
Пристойно виступила і багато-
річний лідер нашої збірної Оле-
на Підгрушна, яка з одним 
штрафним колом замкнула 
шістку кращих із відставанням 
від лідера +1:23,2. Наступні дві 
кращі з-посеред «синьо-жов-
тих» – Анастасія Мерку-
шина та Яна Бондар 
фінішували 15-ю і 
16-ю відповідно.

Натомість у ма-
с о в о м у  с т а р т і 
наші співвітчизни-
ці були поза конку-
ренцією. Найшвид-
ша у спринті Жюстін 
Бреза після трьох про-
махів на дистанції уже не 

претендувала на перемогу, нато-
мість боротьба за перше місце 
розгорнулася між Юлією Джи-
мою та Оленою Підгрушною.

Капітан української збірної 
ще не сягнула своїх оптималь-
них кондицій, особливо це стосу-
ється швидкості на дистанції. 
Адже на вогневих рубежах Під-
грушна відстрілялася просто 
відмінно, жодного разу не схи-
бивши. Однак при цьому у лиж-
ному ході вона помітно поступи-
лася своїй подрузі по команді. А 
Юлія Джима була просто не-
стримною, прямуючи до другої 
поспіль перемоги у мас-старті у 
Шушені. Киянка продемонстру-
вала неабияку швидкість ходу, 
при цьому і відстрілялася майже 
бездоганно – єдиної похибки 
припустилася лише в останньо-
му пострілі, який практично уже 
не впливав на розташування у 
підсумковому протоколі. 

Тож Джима зійшла на найви-
щу сходинку п’єдесталу поша-
ни, Підгрушна була другою 
(+18,5), замкнула чільну трійку 
Бреза (+37,3). Анастасія Мерку-
шина перетнула фінішний 
створ сьомою (+1:40,0), а Юлія 
Журавок із відставанням 2:38,3 
замкнула першу десятку.

Тепер чекатимемо від 
наших співвітчиз-

ниць (і співвітчиз-
ників!) перемож-

них результатів 
у прийдешньо-
му сезоні. Най-
ближчий етап 
Кубка світу, на-

гадаємо, при-
йматиме Остер-

сунд (Швеція) з 27 
листопада по 4 грудня.

БІАТЛОН

ЗБІРНА ШЕВЧЕНКА 
ПІШЛА НА ЗИМОВІ 

КАНІКУЛИ

У вівторок національна збірна України провела заключний 
цього року матч – у Харкові на стадіоні «Металіст» підопіч-
ні Андрія Шевченка виграли 2:0 у команди Сербії. Головний 
тренер «синьо-жовтої» дружини заздалегідь повідомив, 
що у цій товариській зустрічі важливо дати можливість ви-
ступити футболістам, які не мали достатньо ігрового часу 
в поєдинку відбору до чемпіонату світу 2018 року з коман-
дою Фінляндії, який відбувся у суботу в Одесі.  

Володимир ПОЛЄТАЄВ, 

спеціально для «ПВ»
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ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)

13

3

126

Деталі – у спецвипуску «ПВ»
–

ГІДНА

ПРАЦЯ

,,

2

5

5

ЄВРОПРОФСПІЛКИ 

ВИЗНАЧИЛИ 

ПОЛІТИКУ

У ПАРИЖІ ВІДБУВСЯ  

13-Й КОНГРЕС ЄКП
4ЛІКАРІ 

ЗАРОБЛЯЮТЬ 

МІЛЬЙОНИ НА 

ПОРОДІЛЛЯХ

І НЕ ЛИШЕ  

В СТОЛИЦІ

ЗУПИНИТИ РЕЙДЕРСЬКЕ 

ЗАХОПЛЕННЯ САНАТОРІЮ 

«ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ»

         h
ttps://petition.president.gov.ua/petition/4504

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ  

ЗА  РАХУНОК  СОЦСТРАХУ

       https://petition.president.gov.ua/petition/10961

ЗА ГАЗ 

ПЛАТИТИМЕМО 

У ЧОТИРИ  
РАЗИ  

БІЛЬШЕ

СУЧАСНИЙ СТАН 

БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ

ВЕРЕСЕНЬ 

– ЖОВТЕНЬ

2015

№ 9–10 

(189–190)

сті»

лови 
ого 
»

ОРГАНІЗУЙ ПЕРЕДПЛАТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ПРЕСИ НА 2017 РІК!

ПАРИПА Іван Васильович
Директор Туристичного комплексу  

«Прикарпаття»

-

-
-


