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ІЗ ЗАСІДАННЯ РАДИ ФПУ

ПОДЯЧНІСТЬ БІЙЦЯМ ЗА МУЖНІСТЬ І ВІДВАГУ

СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЗАХИСТ

Профспілкові вимоги до влади: забезпечити реальне реформування оплати
праці; встановити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні
послуги; розв’язати проблеми у сфері пенсійного забезпечення
Рада Федерації профспілок України запропонувала Президенту України
взяти під особистий контроль стан підготовки і проходження у Верховній Раді
України законопроекту про пенсійну реформу з метою недопущення порушення,
звуження змісту та обсягу існуючих пенсійних прав громадян України. Про це
йдеться у Вимозі до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо ситуації з оголошеною пенсійною реформою, яку було
ухвалено 25 квітня на засіданні Ради ФПУ. Вів засідання Голова СПО об’єднань
профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяли участь та виступили:
перший віце-прем’єр-міністр–міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів, міністр соціальної політики України Андрій Рева, представник ФПУ
у парламенті, народний депутат України Сергій Каплін, Голова Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України Валерій Матов.
«Вимагаємо від Кабінету Міністрів Ук- України з розробки оптимального варіанраїни негайно оприлюднити законопроект ту реформи в інтересах забезпечення
про пенсійну реформу, розпочати перего- справедливості пенсійної системи, відвори з профспілковими об’єднаннями найдення ресурсів для підвищення пенсій
в економіці країни, а не в кишенях пенсіонерів, — наголошується у документі. —
Звертаємось до народних депутатів України, парламентських фракцій із закликом
не приймати до розгляду і не голосувати
за законопроект, яким обмежуватимуться
пенсійні права громадян України».
У зверненні зазначається: як стало
відомо із преси, Урядом України готуються
законодавчі пропозиції щодо подальшого
реформування пенсійної системи в Україні.
У публічних виступах Прем’єр-міністра та
міністра соціальної політики України зазначається, що планується підвищення
найнижчих пенсій декільком мільйонам
пенсіонерів. При цьому не вказуються
джерела коштів. Відповідний законопроект, зміст і деталі реформи тримаються в
таємниці, що не дозволяє провести широке і прозоре обговорення в суспільстві.
(Закінчення на 2-й стор.)

Зустрічали короваєм, міцними обіймами
Бійці військової частини 3044 з охорони Южно-Української АЕС повернулися із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі. Десятеро
нацгвардійців провели в зоні АТО два
місяці.
Військовослужбовців зустрічали короваєм, міцними обіймами товаришів та щирими словами подяки за мужність і відвагу від
керівництва атомної станції, військової частини та профспілкового комітету.

Южноукраїнські бійці несли варту на
взводних опорних пунктах. Зі своїм завданням впоралися з честю. Після тижневого відпочинку у колі рідних та близьких на
них чекає основна робота: охорона важливого енергетичного об’єкта — Южно-Української АЕС.
Крім бійців, які повернулися, наразі 58
військовослужбовців частини 3044 мають
статус учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І ГАРАНТІЇ-2017

ПІДВИЩИЛИ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ
3 1 травня на 84 гривні планово зріс
прожитковий мінімум для працездатних
осіб — 1684 гривні. Підняли на кількадесят
гривень інші соціальні стандарти. Зокрема,
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 1624
гривні (збільшено на 80 грн), на дітей віком
до 6 років — 1426 гривень (на 71 грн), від 6 до
18 років — 1777 гривень (на 88 грн), для осіб,
що втратили працездатність, — 1312 гривень (на 65 грн).
ДЕЩИЦЯ Є І ПЕНСІОНЕРАМ
У зв’язку зі зміною прожиткового
міні-муму здійснено й перерахунок вип-

лат для 8,2 млн пенсіонерів. Відтепер мінімальний розмір пенсії інвалідам війни І, II та
III груп становить 3739 грн, 3345 грн та 2952
грн відповідно, учасникам бойових дій —
2164 грн. Мінімальні виплати інвалідам унаслідок аварії на ЧАЕС усіх груп — З739 грн,
3345 грн та 2952 грн, шахтарям — 3936 грн.
Збільшено доплату за наднормативний стаж
— тепер вона становить 251,51 гривні, та
мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника серед військовослужбовців — 2624 грн. Доплата до пенсії у зв’язку із
втратою годувальника на одного непрацездатного — 1312 грн, на двох непрацездатних
— 1574 грн, на трьох — 1968 грн.

ОФІЦІЙНО

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
24 квітня 2017 року

м. Київ

№П-8-8

Про проект Трудового кодексу України,
підготовлений до другого читання (реєстр. №1658)
На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Трудового кодексу України (далі — проект Кодексу),
внесений народним депутатом України Папієвим М.М.
(реєстр. №1658), зареєстрований 27 грудня 2014 року.
Цей проект розглянуто репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями — суб’єктами
Угоди про утворення Спільного представницького органу
об’єднань профспілок, які висловилися за можливість взяття зазначеного проекту Кодексу за основу з подальшим
його опрацюванням за участю сторін соціального діалогу.
За результатами роботи представників сторін соціального діалогу народними депутатами України Гройсманом
В.Б., Денісовою Л.Л., Папієвим М.М. до Верховної Ради
України за тим же №1658 20 травня 2015 року надано на
заміну доопрацьований проект Кодексу, схвалений
Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (далі — Комітет) і рекомендований
Верховній Раді України для прийняття у першому читанні.
Верховна Рада України 5 листопада 2015 року прийняла проект Кодексу України (реєстр. №1658 доопрацьований) у першому читанні за основу та доручила Комітету
доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

СПО об’єднань профспілок до проекту Кодексу висловлено 112 постатейних поправок, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 №27-1 і направлені народним депутатам
України — суб’єктам права законодавчої ініціативи.
Загалом до проекту Кодексу офіційно зареєстровано
майже 1 900 пропозицій від більш ніж 60 народних депутатів України, у тому числі й усі пропозиції СПО об’єднань профспілок.
Комітетом утворено робочу групу з доопрацювання
проекту Кодексу до другого читання, до складу якої увійшли народні депутати України, представники міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, організацій
роботодавців, три представники СПО об’єднань профспілок, незалежні експерти, науковці. Робоча група працювала відкрито і прозоро та провела 38 засідань.
Профспілкова сторона під час роботи робочої групи з
доопрацювання проекту Кодексу до другого читання
послідовно відстоювала профспілкові пропозиції, з яких
враховано або частково враховано 75.
На прохання Комітету проведено експертизу проекту
Кодексу щодо відповідності його положень міжнародним нормам і стандартам. У Меморандумі технічних
коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Кодексу експертами висловлено 59 рекомендацій, в
основному щодо регулюючого характеру проекту, інші —
конкретні рекомендації щодо регулювання трудових відносин, які практично враховані.
На сьогодні в Комітеті завершена робота з підготовки проекту Кодексу України до другого читання. Рішенням Комітету від 15.03.2017 проект Кодексу схвалений в цілому до другого читання Верховною Радою
України. Нині проект проходить юридичне та редакційне опрацювання тексту в апараті Верховної Ради
України.

Ураховуючи наведене, Президія Федерації профспілок України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію про результати роботи над проектом
Трудового кодексу України (реєстр. №1658) і підготовку
його до другого читання взяти до відома (додається).
2. Уважати запропоновані постатейні поправки СПО
об’єднань профспілок до проекту Трудового кодексу
України, затверджені його рішенням від 09.11.2015
№27-1, в основному реалізованими у підготовленому
проекті до другого читання у Верховній Раді України.
3. Голові ФПУ, керівникам членських організацій забезпечити проведення консультацій з народними депутатами
України, з якими налагоджена співпраця, з метою захисту
ними під час голосування у Верховній Раді України проекту
Трудового кодексу України норм, що гарантують трудові
права працівників та захисні можливості профспілок. У разі
ігнорування вимог СПО об’єднань профспілок — ініціювати
масштабні акції протесту на їх підтримку.
4. Голові ФПУ Осовому Г.В. запропонувати Голові
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики зайнятості та пенсійного забезпечення Денісовій Л.Л.
повідомити МОП про результати врахування висновків
експертів, наданих у Меморандумі технічних коментарів
МБП до проекту Трудового кодексу України, та ініціювати у
травні–червні ц.р. виїзд групи народних депутатів України,
національних експертів для проведення остаточних консультацій у Міжнародному бюро праці.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти
на Голову ФПУ Осового Г.В.
Голова ФПУ
Г.В. Осовий
(Додаток до постанови Президії ФПУ
від 24 квітня 2017 року №П-8-8
друкується на 3-й сторінці номера)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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АТОМНІ НОВИНИ
l Енергоатом пройшов І квартал 2017 року з коефіцієнтом
готовності 85,3%.
НАЕК «Енергоатом» в першому кварталі 2017 року збільшив коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження (Кг)
на 2,6% до 85,3%, порівняно з першим кварталом 2016 року.
Відпуск електроенергії за І квартал 2017 року становив 22477 млн
кВт/год, що склало 57,2% від загального відпуску в Україні. При цьому в
березні частка «Енергоатома» в загальному відпуску електроенергії в
Україні становила 62,0%.
Крім того, недовиробництво електроенергії через відсутність попиту
(балансові обмеження) в першому кварталі становило 1094 млн кВт/год.
Коефіцієнт використання встановленої потужності по НАЕК «Енергоатом» за І квартал 2017 року становив 79,6%, що на 4,0% більше, ніж за
І квартал 2016 року (75,6%).
За І квартал 2017 року зареєстровано 1 порушення у роботі АЕС, яке
було оцінено за шкалою INES «нижче шкали/рівень 0». За аналогічний
період 2016 року було зареєстровано 5 порушень.
Загальна сума сплачених «Енергоатомом» платежів до бюджету та
розрахунків зі страхування за І квартал 2017 року — 3032,5 млн грн.
l ДП НАЕК «Енергоатом» оголосило тендер на будівництво
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у
зоні відчуження (між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області). Відповідне оголошення розміщене у системі ProZzoro. Як зазначається, очікувана вартість проекту
становить 939,084 млн грн (з ПДВ). Тендерні пропозиції приймаються до
6 червня 2017 року. Очікується, що роботи повинні бути виконані протягом 24 місяців з моменту укладення контракту — тобто по 20 липня
2019 року.
l У Чорнобилі успішно завершилася дослідницька експлуатація інсинератора, що був побудований за фінансової підтримки
Європейської Комісії.
У першому кварталі 2017 року успішно пройшли роботи з дослідної
експлуатації експериментальної установки (інсинератора), що була
побудована у 2015 році за фінансової підтримки Європейської Комісії.
Основне завдання установки — вирішити проблему з безпечної утилізації радіаційно забруднених лісових масивів з лісництв зони відчуження.
«Це ще один приклад успішної співпраці ДАЗВ та ЄС. Після введення в промислову експлуатацію установки фінансові витрати на виробництво теплової енергії для системи теплозабезпечення м. Чорнобиль
зменшаться до 25% на рік, а використання природного газу — більш як
на 30% на рік», — повідомив голова ДАЗВ Віталій Петрук.
Дослідна експлуатація експериментальної установки полягала у:
спалюванні радіоактивно забрудненої подрібненої деревини; виробництві теплової енергії та передачі її в тепломережу м. Чорнобиль; переробці радіоактивних відходів, що можуть утворюватися в процесі дослідної
експлуатації експериментальної установки та ремонтних робіт її устаткування; визначенні найбезпечнішого та найоптимальнішого варіанту/режиму технології спалювання забрудненої радіонуклідами деревини, що знаходяться в зоні відчуження.
Під час проведення дослідної експлуатації контроль радіаційної
обстановки проводився на місцях виконання робіт та на території, що
прилягає до ділянки переробки деревини. Також радіаційний контроль
опромінення персоналу підприємства здійснював відділ індивідуального
дозиметричного контролю ДСП «Екоцентр». Контроль внутрішнього
опромінення персоналу здійснювався в межах визначення річного
надходження гамма-випромінюючих радіонуклідів в організм працюючих шляхом прямого виміру активності 137Cs в організмі на спектрометрі випромінювання людини (СВЛ).
У процесі дослідної експлуатації в основному інсинератор працював
у режимі 30%-40% потужності, використання тріски в такому режимі
роботи становило приблизно 10 м3–11 м3 за добу та утворювалось
близько 0,043 м3 золи, яка завантажувалась до контейнерів КТ-0.2. Після
повного завантаження контейнера золою проводилась характеризація з
визначенням радіонуклідного складу та питомої активності радіонуклідів, що містяться в золі та її належність до радіоактивних відходів.
За весь час експлуатації експериментальної установки контрольні
рівні для об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі повітря
м. Чорнобиль не були перевищені.
Результати проведення дослідної експлуатації експериментальної
установки для спалювання радіоактивно забрудненої деревини та їх
аналіз дають підстави на подальше використання такої установки для
безпечного спалювання радіоактивно забрудненої деревини лісів зони
відчуження та використання для передачі теплової енергії в систему теплозабезпечення м. Чорнобиль.
За словами голови ДАЗВ Віталія Петрука, промислова експлуатація
експериментальної установки для спалювання радіоактивно забрудненої деревини (інсинератора, на фото — внизу) дасть можливість зменшити об’єм радіо-активно забрудненої деревини шляхом спалювання та
отримання золи, більш ніж у 200 разів та привести радіоактивні відходи,
що знаходяться у вигляді радіоактивно забрудненої деревини, у відповідність до критеріїв для їх захоронення.
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ІЗ ЗАСІДАННЯ РАДИ ФПУ

СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЗАХИСТ
Профспілкові вимоги до влади: забезпечити реальне реформування оплати праці; встановити економічно
обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги; розв’язати проблеми у сфері пенсійного забезпечення
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Замість предметного соціального діалогу з профспілками як соціальними партнерами Уряду, оцінки
можливих ризиків, спільного знаходження позитивних для трудівників
рішень ведуться кулуарні консультації з Міжнародним валютним фондом, який послідовно проводить
лінію скорочення пенсійних видатків і
звуження пенсійних прав.
«Профспілки готові підтримати
пропозиції щодо відновлення соціальної справедливості у пенсійному
забезпеченні, зокрема, осучаснення
пенсій, посилення залежності розмірів пенсій від тривалості страхового
стажу та отримуваної заробітної
плати, заміни механізму відшкодування пенсій на пільгових умовах на
сплату роботодавцем підвищеного
розміру єдиного внеску, скасування
примусового вилучення частини
(15%) пенсій у працюючих пенсіонерів, — підкреслюється в документі.
— Цього чекають пенсіонери та працівники, які виходитимуть на пенсію,
оскільки зараз ситуація в пенсійному
забезпеченні критична: мінімальний
розмір пенсії є вдвічі нижчим від фактичного прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб; майже вдвічі
знизилось співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної
плати в країні — до 30%; утворився
трикратний розрив у розмірах пенсій, призначених за рівних умов у
різні роки; майже 90 % всіх пенсіонерів отримують пенсії нижче фактичного прожиткового мінімуму для
непрацездатних. Людям просто немає на що виживати».
Однак в умовах інформаційного
вакууму з боку офіційних джерел,
наголошується у зверненні, дедалі
більшу тривогу членів профспілок
викликають повідомлення, що підвищення низьких пенсій планується
провести за рахунок погіршення
умов призначення нових пенсій та
непідвищення пенсій значній частині пенсіонерів. Зокрема, може бути
зменшено коефіцієнт страхового
стажу з 1,35 до 1,0 (що не відповідає
положенням Конвенції МОП №102,
ратифікованої Україною, якою передбачено, що при стажі роботи 30
років пенсія не може бути менше
40% заробітку), збільшено тривалість стажу для встановлення мінімальної пенсії за віком, «заморожено» показник середньої заробітної
плати для обчислення пенсії, запроваджено встановлення розміру мінімальної пенсії у відсотках від мінімальної заробітної плати, а не від
прожиткового мінімуму, як базового
державного соціального стандарту.
Зазначені обмеження, у разі їх
впровадження, значно знижують
розміри пенсій в осіб, які виходитимуть на пенсію, а згодом негативно
позначаться і на рівні пенсійного
забезпечення тих, хто раніше вийшов на пенсію. Таким чином, загальний рівень пенсій знизиться.
При цьому слід пам’ятати, що
протягом останніх років до законодавства уже внесено зміни, якими
істотно обмежено пенсійні права
громадян: збільшено тривалість необхідного стажу роботи та підвищено вік для виходу на пенсію працівникам, зайнятим на роботах із
шкідливими та важкими умовами
праці та інші.
«Отже, у профспілок є всі підстави вважати, що автори реформи
збираються проводити її за рахунок
перекладення фінансової відповідальності за підвищення низьких
розмірів пенсій з роботодавців на
іншу частину пенсіонерів, — йдеться у зверненні. — Показово, що
обмеження проводяться під приводом скорочення значного дефіциту
бюджету Пенсійного фонду України. Нагадуємо, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду досяг гігантських розмірів у 71 млрд грн
тільки тому, що роботодавцям
зменшили розмір єдиного соціального внеску майже удвічі до 22%,
внаслідок чого втрати власних
надходжень Пенсійного фонду у
2016 році становили понад 96 млрд
грн. Натомість, усупереч обіцянкам, бізнес не забезпечив легалізацію «тіньових» зарплат та додатко-

вих надходжень ЄСВ навіть на 1%
від цієї суми».
Під час засідання Ради Федерації
профспілок України було обговорено низку актуальних питань, що
турбують сьогодні людину праці.
Зокрема, гостру дискусію викликало питання «Про виконання вимог
профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та пріоритетні завдання на 2017 рік».
У доповіді з цього питання Голови
ФПУ Григорія Осового (текст доповіді розміщено на сайті ФПУ), виступах
членів Ради зазначалось, що у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на
газ і тарифів на житлово-комунальні
послуги, неспівставним з рівнем
доходів громадян, рішеннями Ради
ФПУ від 23.06.2016 та Президії ФПУ,
резолюціями Всеукраїнських акцій
профспілок 06.07.2016 та 08.12.2016
було висунуто вимоги до Верховної
Ради України, Уряду, роботодавців,
спрямовані на захист соціально-економічних і трудових прав членів
профспілок. Завдяки активним діям
профспілок вдалось домогтися затвердження Кабінетом Міністрів
України 11.10.2016 оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп
населення, а також збільшення з
01.01.2017 розмірів основних державних соціальних стандартів та
гарантій:
— підвищено вдвічі мінімальну
заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму — до 3200 грн, обчисленого на основі нового споживчого
кошика відповідно до постанови
КМУ від 11.10.2016 № 780, що забезпечило зростання трудових доходів
майже для 4 млн працівників;
— збільшено на 10,1% розмір
прожиткового мінімуму;
— підвищено посадовий оклад
(тарифну ставку) працівника І тарифного розряду ЄТС на 19,85%
порівняно з груднем 2016 року та
встановлено його на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб
на 01.01.2017 (1600 грн). У Державному бюджеті України на 2017 рік
збільшено на 40 млрд грн видатки на
підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Також досягнуто домовленості з
міністром соціальної політики та Головою СПО роботодавців щодо забезпечення прийняття у ІІ кварталі
2017 року узгодженого з профспілками проекту постанови Кабінету
Міністрів України про внесення змін
до Списків №1 і №2 виробництв,
робіт, професій, посад та показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а
також сприяння прийняттю законодавчих пропозицій щодо заміни
механізму відшкодування пенсій за
віком на пільгових умовах на сплату
роботодавцем підвищеної ставки
єдиного внеску.
Разом з тим не виконаними залишаються вимоги щодо:
— забезпечення справедливого
реформування оплати праці. Навпаки, запроваджені Урядом законодавчі ініціативи в системі оплати праці,
якими змінено суть і структуру мінімальної заробітної плати, спровокували виникнення низки проблем під
час їх практичної реалізації, зокрема
щодо забезпечення міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці;
— визначення прожиткового мінімуму та, відповідно, І тарифного
розряду ЄТС із урахуванням оновленого споживчого кошика;
— погашення заборгованості з
виплати заробітної плати. Так, станом на 1 березня ц.р. сума зарплатних боргів становила 1995,3 млн грн,
з них 946,9 млн грн — борги економічно активних підприємств;
— зниження ціни на природний
газ та встановлення економічно
обґрунтованих тарифів на житловокомунальні послуги;
— вирішення проблем у сфері
пенсійного забезпечення, зокрема
щодо зростання більшими темпами
мінімального розміру пенсії за віком,
скасування обмежень при виплаті
пенсій працюючим пенсіонерам.
Верховною Радою України відновлено в законодавстві норму стосовно
щорічного підвищення пенсій, але не

визначено розмір і терміни такого
підвищення пенсій у 2017 році.
Затримується вирішення питання відновлення за рахунок страхових
коштів санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей. Серед основних причин
такого затримання — незавершення
процесу об’єднання фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і від нещасних
випадків на виробництві.
Водночас нові підходи щодо стипендіального забезпечення призвели до значного звуження кола стипендіатів. Ініційовані Міністерством
фінансів України зміни у системі
нарахування стипендій студентам
були абсолютно відірваними від
реального життя. Представники студентського середовища вимагають
внесення змін у систему нарахування стипендій.
В умовах реформ, що відбуваються в країні, профспілки мають
активізувати свою роботу з метою
захисту прав та інтересів працюючих, насамперед у сфері оплати
праці, пенсійного, медичного забезпечення тощо.
Профспілки розглядають підвищення мінімальної заробітної плати
лише як перший крок реформи
оплати праці, яка має бути запроваджена на засадах справедливого розподілу результатів праці з урахуванням міжнародних норм та стандартів
ЄС. Робочою групою ФПУ з питань
реформування оплати праці визначено можливі подальші шляхи реформування оплати праці.
Також з метою вирішення окреслених проблем профспілки мають
зосередити зусилля на удосконаленні законодавства щодо сприяння
створенню легальних високотехнологічних, гідно оплачуваних, безпечних робочих місць, забезпечення
балансу трудових ресурсів, удосконалення системи професійного навчання.
Рада Федерації професійних спілок України постановила:
Визнати, що під тиском профспілок відбулися певні позитивні зрушення, проте вони є недостатніми
для забезпечення гідного життя громадян.
Керівництву ФПУ, членським
організаціям продовжити роботу з
реалізації вимог профспілок, беручи
активну участь у проведенні реформ.
Схвалити Операційний план дій
на забезпечення виконання пріоритетних завдань на 2017 рік.
Керівництву ФПУ:
Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо проведення парламентських слухань, у ході
яких заслухати інформацію Уряду та
НКРЕКП щодо економічної обґрунтованості встановленої ціни на газ та
тарифів на житлово-комунальні послуги та достатності заходів соціального захисту населення.
Ініціювати слухання у Верховній
Раді України під час сьомої сесії парламенту щодо формування політики
оплати праці.
Звернутися до Мінсоцполітики
щодо прискорення розробки проекту Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості
населення.
Доручити Президії ФПУ внести
зміни до постанови Президії ФПУ
№П–18–8 від 13 грудня 2006 року
«Про звітність членських організацій
ФПУ», доповнивши форму 4 Звітом
про кількість страйків, акцій протесту, мітингів.
Профспілкам та профспілковим
організаціям всіх рівнів забезпечити
контроль за реалізацією законодавчих змін у частині мінімальної заробітної плати з метою недопущення
«зрівнялівки» в оплаті праці та скорочення працівників, а також домагатися обмеження у колективних договорах і угодах переліку доплат та
надбавок, компенсаційних та заохочувальних виплат, які можуть враховуватися до складу мінімальної заробітної плати, задля підвищення рівня
оплати праці.
Рада ФПУ обговорила також
низку інших актуальних питань діяльності Федерації профспілок України
на захист законних прав та інтересів
людини праці.

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!

11 травня 2017 року
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ДОДАТОК ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ФПУ від 24.04.2017 р. №П-8-8

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи над проектом
Трудового кодексу України (реєстр. №1658)
і підготовку його до другого читання
27 грудня 2014 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Трудового кодексу України, внесений народним
депутатом України Папієвим М.М. (реєстр. №1658).
Цей проект розглянуто репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями — суб’єктами Угоди
про утворення Спільного представницького органу об’єднань профспілок.
За результатами розгляду Робочою групою з опрацювання проекту Трудового кодексу, створеною рішенням СПО
об’єднань профспілок від 8.12.2014 №18-2 (далі — Робоча
група СПО об’єднань профспілок), Федерація профспілок
України, Федерація профспілок транспортників України,
Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність», крім Конфедерації вільних профспілок України,
висловилися за можливість взяття зазначеного проекту
Трудового кодексу України за основу з подальшим його
опрацюванням за участю сторін соціального діалогу.
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на своєму засіданні 5 лютого 2015
року розглянув проект Трудового кодексу України і рекомендував Верховній Раді України взяти його за основу за результатами розгляду в першому читанні. На підтримку цього
рішення крім СПО об’єднань профспілок висловилися також
СПО об’єднань роботодавців, Міністерство соціальної політики України.
За результатами роботи представників сторін соціального діалогу народними депутатами України Гройсманом В.Б.,
Денісовою Л.Л., Папієвим М.М. до Верховної Ради України
за тим же №1658 20 травня 2015 року надано на заміну
доопрацьований проект Трудового кодексу. Комітет на засіданні 20 травня ц.р. схвалив проект і рекомендував
Верховній Раді України для прийняття у першому читанні.
15.09.2015 проект включено до порядку денного 1 сесії
VIII скликання.
5 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла
проект Трудового кодексу України (реєстр. №1658 доопрацьований) у першому читанні за основу та доручила
Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення доопрацювати зазначений законопроект
з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
На виконання вказаного рішення 12 листопада 2015 року
Комітетом утворено робочу групу з доопрацювання проекту
Трудового кодексу України до другого читання, до складу
якої увійшли народні депутати України, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, організацій роботодавців, три представники СПО об’єднань
профспілок, незалежні експерти, науковці.
СПО об’єднань профспілок до проекту Трудового кодексу України, прийнятому в першому читанні, висловлено 112
постатейних поправок, що затверджені його рішенням від
09.11.2015 №27-1 і направлені народним депутатам України
— суб’єктам права законодавчої ініціативи.
Загалом до проекту Кодексу надійшло майже 1900
пропозицій від більше ніж 60 народних депутатів
України, у тому числі й усі пропозиції профспілкової сторони.
На сьогодні в Комітеті Верховної Ради України з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
завершена робота з підготовки проекту Трудового кодексу
України до другого читання. Робоча група провела 38 засідань і працювала прозоро і відкрито.
Із профспілкових пропозицій враховано або частково
враховано 75 пропозицій.
Робочою групою підтримано внесені профспілками пропозиції щодо додаткового розширення прав працівників
такими, як право на належні, безпечні умови праці, включаючи право на отримання інформації щодо умов праці та вимог
охорони праці на робочому місці; право відмовитись від
виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати у
встановлений строк або виплатою її не в повному розмірі;
право на відмову від виконання роботи у зв’язку з виникненням прямої загрози для життя чи здоров’я працівника.
Підтримано робочою групою і запропоновані профспілками нові норми, зокрема щодо встановлення обов’язку
роботодавця надавати інформацію про наявність вакансій,

що сприятиме переходу працівників, які працюють за строковим трудовим договором на безстрокову форму трудового договору та надання визначення «трудових відносин»,
«змін істотних умов праці», «робочого місця», «трудової дисципліни», «дисциплінарного проступку».
Слід зауважити, що надане профспілками визначення
«трудові відносини» підтримали у своїх висновках експерти МОП, воно дозволить протистояти підміні трудових
договорів цивільно-правовими угодами, статусом суб’єкта
підприємницької діяльності та іншими сурогатними формами, за допомогою яких працівник виводиться з-під захисної
дії трудового законодавства.
Завдяки принциповій позиції профспілок не підтримано
норми, якими пропонувалось запровадити безстроковий
локаут, поширити норми цивільного права на інститут матеріальної відповідальності у трудових відносинах, залишити
тривалість щорічної відпустки 24 календарні дні, замість запропонованої у проекті тривалості 28 тощо.
Крім того, у проекті збережено наявні випадки погодження рішень роботодавця чи врахування ним пропозицій
профспілкового органу, чи проведення консультацій (13 позицій), встановлено нові випадки погодження, консультацій
з профспілками, проведення спільної роботи чи інформування (26 позицій), також відбулася зміна статусності позиції профспілок — у 3 випадках (аналіз наведено у додатку
до інформації).
Проектом запроваджуються і певні новації: презумпція
правомірності (пріоритет) правової позиції, рішення чи дії
працівника. У разі, коли норма закону чи іншого акта законодавства, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних актів законодавства припускають неоднозначне
трактування прав та обов’язків працівника і роботодавця,
внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і
працівника, і роботодавця, рішення приймається на користь
працівника. Таким чином, шляхом наданням преференцій
працівникові буде забезпечено баланс інтересів працівника і
роботодавця.
Не можна залишити поза увагою і такі новації проекту, як
аналогія права, поширення законодавства про працю на
правовідносини у сфері охорони праці, законодавче визначення випадків укладення строкового трудового договору,
укладення трудових договорів виключно у письмовій формі;
обов’язкового надання компенсаційного відпочинку у разі
виконання надурочних робіт і роботи в надурочний час незалежно від сплати грошової компенсації.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 12 листопада
2015 року звернувся до Директора Групи технічної підтримки з питань гідної праці Регіонального Бюро МОП для країн
Центральної та Східної Європи Антоніо Граціозі з проханням
провести експертизу проекту Трудового кодексу України на
предмет відповідності його положень міжнародним нормам
і стандартам.
18-19 квітня 2016 року відбувся візит експертів МОП до
України, в ході якого проведено тристоронні зустрічі та представлення Меморандуму технічних коментарів МБП до проекту Трудового кодексу України.
Експертами висловлено 59 рекомендацій до проекту,
частина яких має загальний характер, в основному щодо
регулюючого характеру проекту, та наголошується на
необхідності зниження рівня деталізації деяких його положень; інша частина — конкретні рекомендації щодо основоположних принципів та прав у сфері праці — таких як свобода об’єднання та право на ведення колективних переговорів,
заборона дискримінації та гендерна рівність, скасування
примусово та заборона дитячої праці, а також конкретні
рекомендації щодо регулювання трудових відносин —
визначення трудових відносин та зміст трудового договору,
права та обов’язки сторін, призупинення та припинення трудових відносин, оплата праці та мінімальний її розмір, безпека та гігієна праці, інспекція праці, індивідуальні трудові
спори, відповідальність працівників, а також штрафні санкції
за недотримання роботодавцем трудового законодавства.
Під час роботи Робочої групи над підготовкою проекту до
другого читання (розгляд запропонованих народними депутатами України пропозицій) надані рекомендації МБП враховані у проекті.
Під час роботи над проектом враховані вимоги:
Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року
про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав службовців у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових
структур — у частині надання інформації представникам

службовців про передачу підприємств, бізнесових структур
або частин підприємств або бізнесових структур.
Директиви 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і
Ради від 4 листопада 2003 року про деякі аспекти організації
робочого часу — в частині надання визначення нічного працівника та нічної роботи.
Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року
про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у
доступі до товарів і надання послуг — в частині покладення
тягаря доказування на відповідача, коли представлено докази дискримінації.
Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000
року, що встановлює загальну систему рівного поводження у
сфері зайнятості і професійної діяльності — в частині недопущення дискримінації працівників на основі релігії або
віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку
або сексуальної орієнтації під час відбору, прийому на роботу та запровадження дієвих механізмів виявлення порушень,
посилення забезпечення ефективного доступу населення до
інформації.
Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 року про
наближення законодавств членів щодо колективного звільнення — в частині надання поняття масового звільнення.
Директиви Ради від 14 жовтня 1991 року про обов’язок
роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що
застосовуються до трудового договору чи трудових відносин (91/533/ЄС) — в частині надання працівнику письмової
інформації про умови трудового договору.
Робочою групою не були врегульовані деякі питання, які
мав вирішити Комітет, а саме:
Стаття 12. Нормативні акти роботодавця. Щодо самостійного прийняття та порядку погодження, проведення консультацій з представниками працівників.
Стаття 13. Акти нормативно-технічного характеру. В частині того, який характер мають Довідники кваліфікаційних
характеристик, державні стандарти та інші відповідні акти
нормативно-технічного характеру, що регулюють трудові відносини, рекомендаційний характер або обов’язковий.
Стаття 21 доповнена правом працівника 23) право відмовитись від виконання роботи у зв’язку з невиплатою
заробітної плати у встановлений строк або виплатою її не
в повному розмірі. Однак запропонований порядок реалізації цього права відхилений Робочою групою, стаття 264-1.
Стаття 30. Контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків.
Стаття 34. Форма трудового договору. Проект пропонує
тільки письмову форму трудового договору. Роботодавці
поряд з письмовою пропонують і усну форму трудового
договору.
Стаття 35. Типові та зразкові трудові договори Роботодавці пропонують взагалі виключити. Робоча група запропонувала залишити тільки типові трудові договори.
Стаття 37. Трудова функція працівника — визначення.
Стаття 52. Трудова книжка працівника. Дискусії щодо існування інституту трудової книжки. Пропонується відмовитися, але встановити перехідний період до утворення
Єдиного реєстру відомостей про трудову діяльність працівників.
Стаття 71. Призупинення трудових відносин. Пропонується відмовитися від введення до Трудового кодексу
інституту призупинення трудового договору. Його введення
не буде мати ніяких наслідків, крім плутанини у працівників та
кадрової служби.
Стаття 91. Переважне право на поворотне прийняття на
роботу. Профспілкова сторона пропонувала доповнити
частиною, де визначити механізм реалізації права працівника на повернення на роботу та встановити відповідальність
роботодавця за порушення цього права. Не підтримано.
Стаття 264-1. Додатковий захист права працівника на
своєчасне отримання заробітної плати.
З метою попереднього обговорення порівняльної таблиці до проекту Кодексу головою Комітету проведена зустріч з
співголовами робочої групи, за результатами якої вдалося
відстояти деякі позиції профспілок, що були надані як принципові (див.таблицю).
Комітетом проект Кодексу 15.03.2017 схвалений у цілому до другого читання Верховною Радою України. Нині
проект проходить юридичне та редакційне опрацювання в
апараті Верховної Ради України.
Таблиці стану врахування профспілкових пропозицій
додаються.
Департамент правової роботи і охорони праці
12.04.2016.

МІЖНАРОДНЕ ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ

В БРАЗИЛИИ БАСТУЮТ
ПРОТИВ РЕФОРМЫ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В Бразилии проходила 24-часовая
общенациональная забастовка, сообщает издание Telesur.
На улицы городов на демонстрации
вышло более 200 млн человек в 24 из 26
штатов Бразилии и столичном Федеральном округе. Это одна из самых масштабных
забастовок в истории страны.
В крупнейшем городе Бразилии СанПаулу работала только одна линия метро,
70 основных маршрутов были перекрыты,
как и доступ к основным аэропортам.
Южнее, в городе Сантос, полиция применила к протестующим слезоточивый газ в
попытке очистить дороги, ведущие к порту
города. В других городах ситуация была
похожая. Люди блокировали трассы, жгли
покрышки на улицах и скандировали «Фора
Темер!» (Долой Темер).
27 апреля нижняя палата парламента
Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенный
президентом страны Мишелем Темером.
Профсоюзы и левые партии требуют отмены этой реформы. Их поддержали и другие
общественные организации. В частности,
генеральный секретарь Национальной конференции бразильских епископов епископ

Леонардо Штайнер завил, что «реформы
такого значения не могут быть реализованы
без широкого общественного обсуждения».
Противники реформы полагают, что она
приведет к удешевлению рабочей силы,
увеличению продолжительности рабочего
дня и к другим ухудшениям условий труда. В
частности, потому, что положения трудового
контракта, заключаемого между работником и работодателем, будут превалировать
над нормами трудового законодательства.
Всеобщая забастовка проходила на
фоне чудовищного рейтинга неодобрения
(87%) администрации нынешнего президента Темера и рекордными цифрами
безработицы, которая достигла 13,5 млн
человек.
Консервативные лидеры по всей стране
осудили забастовку и угрожают профсоюзам и бастующим штрафами и снижением
заработной платы.
«МЕГА-ПРОТЕСТ» В ВЕНЕСУЭЛЕ
Десятки тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Каракаса в знак
протеста против внесения в Конституцию изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро.
Как сообщает ABC News, оппозиционеры направлялись к зданию парламента,
где Мадуро в тот момент подписывал указ
о запуске процесса изменения Консти-

туции. На подходах к зданию демонстрантов встретила вооруженная полиция, которая применила против них слезоточивый газ.
Уличные протесты в Венесуэле отметились по меньшей мере еще одним смертельным случаем, произошедшим 3 мая.
Таким образом, общее число людей, погибших за несколько недель беспорядков превысило 30 человек.
Выступая на первомайском митинге,
Николас Мадуро заявил своим сторонникам, что намерен изменить существующую
Конституцию Венесуэлы.
В прямом эфире на госканале Мадуро
подписал указ о созыве Учредительного
собрания, которое, согласно основному
закону, является главным инструментом
власти в стране и имеет полномочия
изменять существующий государственный строй.
Оппозиционные силы Венесуэлы, в
свою очередь, назвали действия Мадуро
«государственным переворотом» и выступили с призывом выходить на антипрезидентский «мега-протест».
Как известно, уже несколько месяцев
страна находится в политическом кризисе.
Так, консервативная и правая оппозиция
обвиняют главу государства в экономических проблемах и требуют проведения

референдума об отстранении Мадуро, чьи
полномочия истекают в 2018 году.
За время протестов были задержаны
почти 1600 активистов.
В ТУРЦИИ УВОЛЕНЫ
4 ТЫСЯЧИ ГОССЛУЖАЩИХ
В Турции были уволены почти 4 тысячи госслужащих и военных, сообщает
Reuters.
Новая волна массовых чисток прошла
после референдума о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Согласно его указу, причиной увольнения этих людей стали их «подозрительные
связи с террористическими организациями
и структурами, представляющими угрозу
национальной безопасности».
Под сокращение попали также жандармы, тюремные надзиратели, преподаватели и медики. Больше всего пострадавших
в министерстве юстиции — 1177 чиновников. Лишились работы также 484 академика и 98 сотрудников администраций университетов. Закрыты один телеканал, одна
местная газета, 18 фондов, 14 ассоциаций
и 13 клиник.
В ночь на 16 июля 2016 года в стране
была попытка госпереворота, после чего начались массовые чистки в армии и структурах госуправления. Суммарно за это время
было уволено уже около 70 тысяч человек.
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Медали южноукраинских гимнасток и пауэрлифтингистов
В Харькове проведен Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Надежда-2017». Команда
юных спортсменок ККСС «Олимп» Южно-Украинской
АЭС возвратилась домой с пятью наградами.

Золотий клинок

У місті-супутнику Хмельницької АЕС Нетішині
проходив Всеукраїнський
турнір з фехтування на
шаблях «Золотий клинок».
ІV етап Дитячої ліги зібрав
юних спортсменів із провідних спортивних шкіл
Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Вишневого,
Нетішина. Шаблісти змагалися у трьох вікових
категоріях.
Найкращий результат серед нетішинців показали: у
молодшій віковій категорії
Дмитро Загребельний та у
віковій категорії 2004–2005
років народження Дмитро
Калабаєв, які посіли перші місця. Третє місце у віко-

Среди девочек 2006 года рождения победительницей стала София Савранская. Серебряные медали в
своих возрастных группах
завоевали Алина Савранская и Марина Сироченко,
бронзовые — Алина Антоненко и Вероника Бровкова.
Еще более успешным
для воспитанниц секции
был Всеукраинский турнир
в Одессе, где юные южноукраинки завоевали десять
наград различного достоинства. Кроме уже названных
девочек, на пьедестал почета подымались — Анна Петриченко (золотая медаль),
Эрика Бронникова и Валерия Ермакова (серебряные
медали), Анастасия Пирон,
Диана Новик и Дарья Новик,
Анастасия Ющенко (бронзовые медали).
Готовили команду к соревнованиям Ирина Видина, Елена Бурцайло и Анна
Сироченко.
Открытый чемпионат Украины по пауэрлифтингу —
жим лежа и становая сила, в
котором приняли участие
атлеты двадцати областей
Украины, Румынии, Польши,
Молдовы, прошел в Луцке.

В соревнованиях приняли участие и спортсмены
ККСС «Олимп», работники
электроцеха ОП ЮУАЭС —
А. Мушинский и С. Гончарук
и оба возвратились домой с
наградами.
Александр стал чемпионом в упражнении становая
тяга в весовой категории
до 82,5 кг, покорив штангу
весом 215 кг. Сергей был
первым в жиме лежа (категория до 75 кг) и вторым
в открытой весовой категории.
Тренирует ребят А. Иванов. За свою более чем
двадцатилетнюю тренирскую карьеру он подготовил пять мастеров спорта
Украины международного
класса, одиннадцать мастеров спорта и более 130
спортсменов-разрядников.
На чемпионатах мира по
пауэрлифтингу его воспитанники завоевали семь
золотых, пять серебряных и
три бронзовые медали.
Екатерина СПАНЧАК,
заведующая отделом
развития детского
и юношеского спорта
ККСС «Олимп»
ОП ЮУАЭС

вій категорії серед юнаків
2006–2007 років народження
виборов Іван Косік.
Серед дівчат із міста-супутника Хмельницької АЕС
стабільні результати демон-

струє Софія Коваленко, яка
виборола срібну нагороду
турніру і впевнено посідає
другу сходинку в загальному рейтингу за підсумками
всіх етапів Дитячої ліги.

не — він про моральний вибір, про готовність сина цієї
землі захищати всіх громадян України — у тому числі й
обманутих. Їх всіх потрібно
захищати від війни, бо це —
одна країна».
З огляду на це, і новий
фільм готуються знімати
максимально реалістично,
для чого і потрібні такі тренування, причому вони настільки серйозні, що актори
готові не згірше, ніж професійні військові. Сценарій
пройшов експертне рецензування з боку учасників
бойових дій, які внесли свої
корективи.
Те, що українське кіно
виходить на новий рівень,
підтвердив і головний продюсер фільму Сергій Баранов.
Для зйомок навмисне
залучили «не розкручених»
акторів, які працюють в різних театрах — корифеїв серед них немає, оскільки відоме обличчя знижує рівень
довіри до подій на екрані.
Головний герой, актор
Олег Шульга, офіцер запасу,
воював з вересня 2014 по
вересень 2015 року в Луганській області, і саме в
цей період розпочалися бої
за Донецький аеропорт, де

відзначилися кіровоградські
бійці 3-го полку спецпризначення, їх пізніше назвали
«Кіборгами», а 14 вересня
2014 року там загинув капітан Збройних Сил України, начальник дільниці Інгульської уранової шахти

Детские сказки Ольги Магид
Недавно вышел сборник детских сказок «Подари себе
мечту». Автор этой книги — старший инспектор по радиационной безопасности службы ведомственного надзора и
пожарной безопасности Запорожской АЭС Ольга Магид.
Ольга Магид с детства И каждая заканчивается опрелюбит книги, часто записыва- деленным выводом. Так, из
ет свои мысли на бумагу. Был книги можно узнать, почему
период, когда она активно обман может обернуться прописала стихи. Но первыми ее тив тебя самого, как не растечитателями стали дети. На рять своих друзей, почему так
вопрос, почему именно детс- важно верить в мечту и стоит
кая книга, Ольга Валерьев- ли прилагать усилия для досна ответила так: «Все самое тижения цели.
важное в нашей жизни мы
Кроме того что книга инпостигаем в раннем воз- тересная, полезная и легкая
расте, когда закладываются для восприятия, в ней много
нравственные и духовные ас- ярких, красивых иллюстрапекты. Именно сказки, кото- ций. За это автор благодарна
рые проникают в душу ребен- молодой талантливой энерка, способны подготовить его годарской художнице Анне
к взрослой жизни, помочь ему Маевской, которая создала
стать успешным и счастли- таких непосредственных гевым. И мне очень хотелось роев с живыми эмоциями.
написать книгу, которая не
Судя по отзывам, можотрывала бы детей от реаль- но сказать, что автору своим
ного мира, а наоборот, учила творчеством удалось покожить в нем, настраивала на рить и маленьких читателей,
размышления, зарождала в и их родителей. Уже спрадуше маленькое зернышко, шивают, когда будет продолкоторое со временем обяза- жение.
тельно бы дало ростки добра,
Оно, конечно, будет. По
любви и света».
словам Ольги Магид, сейчас
Действительно, книга по- готовится вторая книга, в колучилась очень поучительная. торой будет уже десять скаЧетыре сказочных истории, зочных историй, с теми же
объединены общими героями героями.
— это животные, которые
А приобрести детские
попадают в такие ситуации, в сказки «Подари себе мечту»
которые может попасть каж- можно непосредственно у
дый ребенок и даже взрос- автора.
лый. Все истории со смыслом.
Лариса ЛЕВИЦКАЯ

МИТЦІ ПРО ВОЇНІВ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ

На одному з військових полігонів десь між
Кропивницьким і Олександрією проходять тренування, а насправді — справжня військова підготовка акторів, які знімаються в гостросюжетному фільмі «Позивний Бандерас» про війну на Сході України. Режисер
фільму — Заза Буадзе, продюсер — Сергій Баранов.
Те, що тренування ідуть бійців, знімається з вогневої
надзвичайно серйозно, було позиції.
видно неозброєним оком.
Після того, як було надаХлопці, які будуть грати бій- но допомогу і пораненого
ців українського підрозділу, бійця під прикриттям автоживуть життям справжніх матників евакуйовано, актовійськових, тобто, практич- ри пішли на перепочинок, а
но, за статутом. Виконують на передову, тобто до журкоманди командирів-інст- налістів, вийшли режисер
рукторів, — виходять на по- З. Буадзе, продюсер С. Базицію, стріляють, надають ранов і актор О. Шульга.
допомогу та евакуюють поЗаза Буадзе сказав, що
ранених, заряджають зброю, фільм є, можливо, першою
відпрацьовують навики ру- ластівкою позитивних змін,
копашного бою.
які настали в українському
…Звучить команда і на кінематографі в результаті
позицію виїжджає оснаще- затвердженої програми розний кулеметом справжній витку українського кіно. Сцебойовий «Джип» з десантом нарій отримав державне зана борту. Потужний звук ку- мовлення, за жанром — це
леметної черги змушує від- військовий детектив, який
чути якийсь острах, і мимо- розповідає про події вересволі думається, наскільки ж ня 2014 року, під час так звастрашно і важко буває під ного першого Мінського певорожим обстрілом на пере- ремир’я. Противник готує
довій чи в українських на- провокацію, яку розслідує
селених пунктах, які обстрі- український розвідник з полюють бойовики?! Ще одна зивним Бандерас: «У фільмі
черга і «Джип», прикриваючи багато пластів, але голов-

Олег Кулигін. Актор згадує:
«Про кіборгів ми, звичайно,
знали і дуже хотіли потрапити добровольцями саме в
Донецький аеропорт», а на
запитання, чому позивний
головного героя Бандерас,
посміхнувся: «Можливо, за

співзвучністю з Бандерою, а
взагалі, фільм україномовний, бо відбувається активний і природний перехід на
українську мову і саме на
фронті, хоча жодних мовних
проблем там не існує».
Сергій ПОЛУЛЯХ

Відсутність інформації про зроблену профспілковою організацією справу — це відсутність самої справи!
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