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23 СІЧНЯ 1992 РОКУ — ДЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Олександр ДЕМИДЕНКО

ГІМН АТОМПРОФСПІЛКИ

БЕЗ АТОМПРОФСПІЛКИ
АТОМНОЇ ГАЛУЗІ НЕ БУЛО Б
Дорогі друзі!
З нагоди 28-ї річниці від дня народження Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України прийміть найщиріші вітання! У день своєї
офіційної появи, згідно з постановою I З’їзду 23 січня
1992 року, Профспілка, зокрема, проголосила «звернутися до Верховної Ради України з вимогою прискорити
прийняття законів про атомну енергетику, профспілки
України та інші закони, які забезпечують соціально-економічний захист прав трудящих», продемонструвавши
цим справжню підтримку ядерній галузі, свою відданість
профспілковим і людським цінностям.
За період свого існування Профспілка доклала величезних зусиль, у межах своїх прав і можливостей, для
того, щоб не допустити погіршення становища працівників, стабілізувати діяльність трудових колективів і галузі
загалом. Саме крізь призму такої спільної роботи, що
потребувала згуртованості, рішучості і сили духу спілчан
— від Центрального комітету й виконавчого апарату
Профспілки до первинок, минув для нас 2019 рік. Відбувся, що називається, під знаком боротьби Профспілки
проти антиатомної політики діючої влади, її намірів відмовитися від підтримки та розвитку галузі у майбутньому.
Таким згубним планам і діям/заявам дали відсіч рішення
IV і V пленумів ЦК, категоричні позиційні звернення до
вищих гілок влади з вимогою негайного врегулювання
проблемних питань поточної роботи та перспектив атомно-промислового енергокомплексу, гарантування його
безпеки, забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення життєвого рівня працівників і членів їхніх сімей. На
такій громадянській позиції, коли урядовці «не помічають» проблем галузі і не відповідають на запити її працівників, Профспілка оголосила наприкінці року безстрокову
акцію протесту у Києві і в місцях розташування атомних
підприємств. Дві потужні хвилі маніфестацій і мітингів
змусили профільне міністерство й уряд піти назустріч
профспілковим вимогам, активізувати діалог. Влада ще
має довести свою спроможність розв’язувати всі заявлені
Профспілкою гострі проблеми галузі, проте ми не здали

патріотичних позицій українських атомників, які неперервно і безпеково постачали електроенергію країні і її
громадянам, добилися істотного підвищення їм рівня
заробітної плати як головної умови. Ми також запобігли
руйнуванню/зупиненню державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», здолали багато
інших труднощів. Так, це перемога, соціальні завоювання
у дусі захисних монолітних колективних дій наших попередніх поколінь профспілковців. Хочу подякувати усім
спілчанам, ветеранам і молодим профактивістам, за
діяльну, свідому участь у масових заходах профспілки з
обстоювання честі і гідності працівників.
Певною мірою пом’якшенню негативних тенденцій ми
завдячуємо конструктивному діалогу Профспілки, побудованому на рівні НАЕК «Енергоатом», Державного агентства України з управління зоною відчуження, народних
депутатів з «атомних» регіонів, посадовців колишнього
Мінприроди.
Вітаю наші міжнародні профспілкові структури, які побратськи постійно тримають руку на пульсі Профспілки,
надають авторитетну солідарну підтримку нашій роботі.
З початком нового 2020 року «посипалась» низка законодавчих нововведень, прийнятих наприкінці минулого
року. Найбільш резонансним став законопроєкт «Про
працю», який викликав масовий протест профспілок, у їх
числі й Атомпрофспілки України, проти таємних спроб
влади дискримінувати права найманих працівників, знищити по суті соціальні гарантії, встановити соціальну нерівність у сфері трудових відносин, оплати й охорони праці.
Дорогі спілчани! Ще раз дозвольте подякувати кожному
з вас за щоденну і невтомну працю. Ми пройшли торік багато
випробувань, що роблять нас більш діяльними, відповідальними і сильними. Щиросердно бажаю всім вам міцного здоров’я, особистого щастя і родинного достатку. Нехай цей
День народження профспілки ще тісніше об’єднає нас задля
блага людини праці, в ім’я розвитку Профспілки і процвітання всієї України!
З глибокою повагою
Голова Атомпрофспілки України
Валерій МАТОВ

«STOP!» ТРУДОВОМУ РАБСТВУ

ПРОТИ антинародного законопроєкту «Про працю»
15 січня 2019 року майже тисяча членів профспілок,
у тому числі й Атомпрофспілки України, взяли участь у
пікетуванні будинку Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,
де цього дня розглядався законопроєкт «Про працю».
Проєкт суперечить національному законодавству,
Конституції України й основним міжнародним трудовим
нормам, включаючи конвенції Міжнародної організації
праці №87,131 і 98. Голова Атомпрофспілки України,
член виконкому Глобального союзу IndustriALL Валерій
Матов заявив, що профспілки вимагають відкликати
антинародний законопроєкт «Про працю» і вступити у
паритетні перемовини з питань реформи трудового
права.

Профспілкове Віче вимагає відставки Милованова і Третьякової
16 січня до Києва на Всеукраїнське профспілкового віче з’їхались представники понад 60 тисяч
первинних профспілкових організацій, яких делегували 7 млн членів
професійних спілок з усієї України.
Представники трудових колективів
підприємств, установ і організацій усіх

сфер економіки донесли до суспільства та керівництва держави тривогу і
обурення через проведення владою
так званих «економічних і соціальних
реформ».
Спілчани вимагають від керівництва держави зупинити процеси законодавчого руйнування трудового зако-

нодавства і трудових прав, що намічено у законопроєкті «Про працю»
(№2708), законопроєктах щодо змін
у діяльності професійних спілок
(№2681) та системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (№2275).
(Закінчення на 3-й стор.)

Як під вікном казковий цвіт калини,
Чарує світлі мрії та серця
Атомпрофспілка неньки України —
Наш рідний дім й потужна сила ця.
Приспів:
Атомпрофспілка — це одна сім’я,
Це ми і ви, це поруч ти і я,
Ми захищаємо права свої
В енергетичній атомній сім’ї.
Атомпрофспілка — наш святий оплот
У повній чаші правди і турбот,
Ми енергетиків наповнимо добром,
Нехай живе і процвітає Атоменергопром!
У нашій сфері всі ми, як родина,
Єднають нас любов і почуття,
Атомпрофспілка й рідна Україна —
Це два крила у долі і життя.
Ми за безпеку й гідну перспективу
Енергоблоків та працівників,
Бажаєм щастя і здоров’я колективам,
І бути вершниками світлих днів!

Акценти Атомпрофспілкового року-2019
23 січня 2020 року Професійній спілці працівників атомної енергетики та промисловості України виповнилося 28
років. Оберігати і забезпечувати інтереси спілчан, підвищувати авторитет (імідж) профспілки, зміцнювати її солідарність і єдність — це основа і сила буття профспілки за весь
період життєдіяльності. Яким видався у цьому плані 2019
рік, які головні/знакові події довелося пережити, долати
організації — про це хронологічно.
У січні Атомпрофспілка спілки» Молодіжна рада ФПУ,
України запропонувала Спіль- «Трудові ініціативи» і місцевий
ному представницькому ор- Центр солідарності. Від Атомгану об’єднань профспілок профспілки участь у навчанні
не погоджувати надісланий взяли організації молоді ППО
проєкт наказу Мінсоцполі- ЧАЕС, ППО РАЕС, СООП і
тики України про встановлен- ЧООП.
ня/визначення мізерної гроНа початку лютого Київ
шової компенсації замість відвідав з візитом представпутівки на санаторно-курорт- ник Європейської федерації
не лікування у 2019 році чор- профспілок громадського обнобильцям 1 категорії та ді- слуговування (EPSU), відповітям-чорнобильцям у зв’язку дальний за сектор енергетиз браком коштів у державно- ки Гійом Дуріво. Він зустрівся
му бюджеті. СПО об’єднань з представниками членських
профспілок врахував думку організацій ФПУ та EPSU,
Атомпрофспілки та надіслав щоб ознайомитися з їх діяльвідповідного листа до Мін- ністю, зокрема й Атомпрофсоцполітики з пропозицією спілки України, а також з
доопрацювати проєкт наказу метою поглиблення співпрата встановити справедливий ці українських профспілок з
розмір компенсації чорно- профспілками ЄС у зв’язку з
бильцям замість путівки.
євроінтеграційними процесаСічень. Перед тим, як від- ми в Україні та зміною моделі
крити перше у 2019 році засі- енергоринку в Україні.
дання Президії Центрального
На вимогу Атомпрофспілкомітету профспілки, її Голова ки України у програму робочої
Валерій Матов радо зазна- поїздки заступника міністра
чив, що на 27 році від дня енергетики та вугільної проутворення профспілки вико- мисловості України Юлії Піднавчий апарат ЦК знову пере- коморної на ДП «СхідГЗК»
буває, майже після п’яти- була включена зустріч з профрічної паузи (лютий 2014 — спілковим активом державлистопад 2018 року), у Бу- ного підприємства. Захід, у
динку професійних спілок Ук- якому взяли участь члени дераїни, обживає усім потрібним легації міністерства, перші кедля роботи, завдяки солідар- рівники комбінату і ДК «Ядерній підтримці організаційних не паливо», відбувся 14 лютого
ланок профспілки, кабінетні у приміщенні профкому підприміщення. На поважному приємства. Зустріч було прозібранні було ухвалено голов- ведено у форматі розширеноне рішення — про скликання го засідання профкому ДП
IV Пленуму ЦК профспілки 21 «СхідГЗК» за участю Голови
березня у м. Київ і затвер- Атомпрофспілки України Вадження основного порядку лерія Матова. Профспілковці
денного пленарного засідан- по-діловому і відверто акцення «Про виконання галузевих тували увагу заступника мінісугод». Уже традиційно, з огля- тра на болючих проблемах
ду на початок календарного структурних підрозділів, таких
року, було обговорено і схва- як невиправдані зміни в орлено проекти бюджетування га-нізації праці та виробницАтомпрофспілки загалом і її тва, продовження тенденції до
головних напрямів діяльності зменшення чисельності празокрема. Члени Президії ЦК цюючих, ігнорування двостомайже з усіх винесених на ронніх умов адміністрацією
розгляд 18 питань ухвалили підприємства про підвищення
відповідні постанови.
заробітної плати персоналу,
У січні на базі Чернігівсь- фінансування добудови Нокого науково-методичного во-костянтинівської шахти тоцентру профспілок відбувся що. Під час розмови було
семінар. Активну профспіл- висловлено позицію і пропокову молодь зібрали на нав- зиції профспілки щодо врегучання у «Зимовій школі» на лювання кризової ситуації на
тему «Розвиток компетенції стратегічно важливому дермолодих профспілкових ліде- жавному підприємстві.
рів та базові цінності проф(Далі буде)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Мінекоенерго України, Мінохорони здоров’я України тощо
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ЩИРІ ВІТАННЯ
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«STOP!» ТРУДОВОМУ РАБСТВУ

17 січня відсвяткувала
свій ювілейний день народження заступник головного
бухгалтера ЦК профспілки
Олена Володимирівна
ЖЕЛУДКОВА!
Друзі, колеги по роботі
шлють найщиріші вітання іменинниці. Нехай ваша сумлінна
праця буде легкою і радісною
від людської вдячності. Нехай
буде прихильною доля і пошле щастя, здоров’я і добро.
Нехай ще багато років ви насолоджуватиметесь спілкуванням з найріднішою людиною у
світі — вашою мамою. Нехай
світлі усмішки ваших дітей,
онуків радують вас у будні і
свята.

19 січня відзначив свій
50-й день народження член
Президії ЦК профспілки,
голова первинної профспілкової організації ДСП
«Чорнобильська АЕС»
Максим Іванович
ОРЛОВ!
Колеги, друзі, чорнобильські побратими щиросердно вітають іменинника,
людину з активною життєвою
позицією, компетентну і принципову, із «золотим» ювілеєм
та бажають йому невгасимої
енергії, душевного тепла, родинного достатку, щастя, довголіття й численних успіхів на
профспілковій ниві.
ОФІЦІЙНО

РЕЗОЛЮЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВІЧЕ
професійних спілок на захист трудових
і соціально-економічних прав людини праці
(Витяг)
16 січня 2020 року
м. Київ
Учасники Всеукраїнського віче профспілок
І. ЗАЗНАЧАЮТЬ:
1. Так звана «трудова реформа» Кабінету Міністрів України, Міністра економіки Милованова Т.С., голови Комітету
ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Третьякової Г.М. і частини інших народних депутатів України —
це брутальне порушення трудових прав людини, руйнування
збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій,
ігнорування норм Конституції України, європейського і міжнародного права.
2. Поспішними та невиваженими змінами законодавства
про працю, про професійні спілки, соціальне страхування і
соціальний діалог Кабінет Міністрів України провокує до
загострення ситуації в суспільстві, протистояння між працівниками і роботодавцями, до стихійної зупинки роботи,
змушує профспілки до вжиття різних форм протестних дій,
аж до організації страйків, що не сприятиме ні залученню
іноземних інвестицій в українську економіку, ні її сталому
розвитку.
ІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Президента України Зеленського В.О.,
Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. з вимогою:
— негайно зупинити процеси законодавчого руйнування
представниками їх політичної сили трудового законодавства і трудових прав (законопроєкт №2708), законодавства
про гарантії діяльності професійних спілок (законопроєкт
№2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (законопроєкт
№2275);
— відкликати з Верховної Ради України проєкт Закону
України «Про працю» (реєстр. 2708 від 27.12.2019), проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо окремих питань професійних спілок)»
(законопроєкт № 2681).
2. Вимагати від Уряду:
2.1. Запросити технічну місію експертів Міжнародної
організації праці з метою надання консультативної допомоги в опрацюванні законодавства про працю, про профспілкову діяльність та законів щодо соціального забезпечення.
2.2. Розпочати у форматі тристороннього соціального
діалогу роботу над справедливою трудовою реформою
спільно з всеукраїнськими репрезентативними об’єднаннями профспілок і об’єднаннями роботодавців у повній відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань
держави щодо євроінтеграційного курсу за участю експертів Міжнародної організації праці. Після підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і внести
на розгляд парламенту тільки після схвалення українським
народом.
2.4. Невідкладно приступити до виконання зобов’язань за
тристоронньою Генеральною угодою про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки.
5. У разі нереагування:
— мобілізувати весь арсенал протестних заходів щодо
захисту трудових прав людини праці (збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо) перед будівлею Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України;
— провести попереджувальні протестні акції у дні розгляду антизаконних проєктів стосовно законодавства про
працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності з висуненням вимоги про їх відхилення;
— організувати щоденні протестні акції.

Влада затягує петлю на шиї працівника
Із промови на профспілковому Віче заступника Голови Атомпрофспілки України Павла ПРУДНІКОВА
Шановні учасники Всеукраїнського
профспілкового віче!
Я доповідаю від робочої групи
юристів, створеної Спільним представницьким органом об’єднань профспілок для експертної оцінки урядового
законопроєкту «Про працю» під номером 2708. Завдання перед нами стояло
непросте: проаналізувати документ із
98 статей, в який автори спробували
втиснути всю складність, багатогранність та збалансованість правового
регулювання трудових відносин.
Скажу прямо — спроба провалилась. Тепер детально. Законопроєкт
неприйнятний тому, що порівняно з
чинним Кодексом законів про працю
знищує найважливіші правові та соціальні гарантії:
— Скасовується державна гарантія
мінімальної заробітної плати на рівні не
нижче прожиткового мінімуму та індексація заробітних плат в умовах інфляції;
— Знижується до 4 відсотків підвищений розмір заробітної плати на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці (зараз за
умовами Генеральної угоди розмір
встановлюється за результатами атестації на рівні від 4% до 24%);
— Скасовуються, зокрема, додаткові відпустки за роботу з важкими та
шкідливими умовами праці, за особливі умови праці, додаткова відпустка на
10 днів матерям, які мають дітей до
15 років;
— Скорочується майже удвічі гарантований щотижневий безперервний
відпочинок до 24 годин, замість існуючих 42-х, що дає можливість впровадити один вихідний день замість двох;
— Знято граничну межу надурочних
робіт (зараз 120 годин), тобто працівника за умовами трудового договору
можна змусити працювати скільки
завгодно, з щоденним (міжзмінним)
інтервалом лише 12 годин;
— Зменшується у 5 разів оплата за
надурочну роботу та роботу у вихідні та
святкові дні до рівня 20%, замість подвійної оплати, як зараз;
— Скасовується заборона залучати
до роботи в нічний час жінок з дітьми
віком до трьох років та на роботи зі
шкідливими та небезпечними умовами
— вагітних жінок;
— Повністю скасовується захист
працівників з інвалідністю.
Водночас вводиться нібито позитивна норма захисту від психологічного
насильства та мобінгу працівника, але
статтею 35-ю цього ж Закону (виключне
право роботодавця на звільнення) вона
зводиться нанівець.
Трудовий договір буде укладатися в
письмовій формі. І в цьому документі
має бути прописано все: права та
обов’язки сторін, характеристика виконуваної роботи, тривалість відпустки й
умови її поділу, умови оплати праці, тривалість робочого часу та часу відпочинку, строки повідомлення про розірвання
трудового договору та грошові компенсації тощо.
Також договір передбачатиме ще й
ДОДАТКОВІ умови звільнення. Хіба
буде працівник, який не має на що жити
і шукає роботу, сперечатись чи підпише
все, що йому додатково нав’яже роботодавець? Звичайно, підпише. Якщо
зараз більшість гарантій захисту йому
забезпечує Закон, то в нових реаліях
діятиме лише підписаний трудовий договір, зведений до рангу Закону. Причому, якщо роботодавець наполягає на
зміні істотних умов праці, а працівник з
цим не погоджується, роботодавець
просто такого працівника звільнить.
Законопроєкт встановлює такі види
Трудових договорів: безстроковий,
строковий, короткостроковий, сезонний, з нефіксованим робочим часом,
учнівський, трудовий договір з домашнім працівником.
На окремих видах потрібно зупинитись детальніше.
СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР.
У проєкті є перелік випадків, коли строковий трудовий договір має укладатися
обов’язково. Але включено таку підставу для укладання, як «за згодою сторін».
А це відкриває можливість масового використання таких договорів без
будь-яких обмежень. Усі працівники
потраплять на гачок невизначеного
майбутнього та обмеженої в часі зайнятості.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ. Це взагалі
безцінний подарунок роботодавцеві.
Якщо робота є, працівника викликають,
причому у будь-який день, у будь-який
час, якщо роботи немає — сиди вдома.
Оплата праці здійснюється за фактично
відпрацьований час. Якщо роботи немає місяць — оплачується 8 годин. Це
абсолютне безправ’я, оскільки робото-

давець не несе жодної відповідальності
за таких працівників, не надає відпусток, не гарантує навіть мінімальну зарплату, не сплачує лікарняні, ЄСВ та
податки. І таких працівників на підприємстві може бути до 10%. Як може забезпечити сім’ю батько, який начебто
офіційно працює, а зарплату приносить
500 гривень на місяць. Такі трудові відносини інакше ніж фальшивкою не
назвеш.
Слід вказати ще на одне так зване
«нововведення» Уряду: відповідальність
за майнову шкоду. Тепер працівник
буде нести відповідальність не лише за
пошкоджене майно, а й за не отримані
роботодавцем прибутки, тобто законно
працювати безоплатно до кінця життя.
Докладніше про звільнення.
Розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця.
Стаття 35 проєкту Закону «Про
працю» означає тільки одне — звільнення працівника на підставі одноосібного
бажання роботодавця, без мотивації,
без обґрунтувань, без підстав і доказів,
без можливості працівнику звернутися
до суду. За все це передбачена компенсація в «три копійки», враховуючи рівень
офіційних (світлих) зарплат на переважній більшості підприємств. І якщо у світі
ця норма здебільшого застосовується
лише для керівників, в українському
варіанті вона буде застосовуватися
масово, знищуючи будь-які гарантії трудових прав.
Додайте до цього свавілля ще й
такий перелік «новацій» від влади,
які закладені в цей та інші пакетні
законопроєкти:
— Роботодавець зможе звільнити
працівника «за втрату довіри» без жодних обґрунтувань;
— Захист від звільнення для жінок
обмежується строком використання
відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами (70 днів до і 56 днів після пологів);
— Відсутність в законопроєкті заборони на звільнення одиноких жінок з
дітьми віком до 14 років або дитиною з
інвалідністю;
— Роботодавець зможе попереджати про розірвання короткострокового трудового договору за 3 календарних дні смс-кою;
— Працівника можна буде звільнити
в період тимчасової непрацездатності.
Далі. Відсторонення профспілок
від процедур звільнення.
Сьогодні погодження звільнення
працівника з профкомами відбуваються мало не щодня і тисячі працівників
щороку уникають незаконних звільнень.
У проєкті закону «Про працю» профспілки взагалі не згадуються. Тому профспілка вже не зможе блокувати незаконні звільнення працівників з будь-яких
підстав. Замість профспілок з’являються якісь «представники працівників»,
уповноважених не зрозуміло на що.
Будь-які гарантії діяльності профспілок та працівників підприємств,
обраних до профспілкових органів, у
законопроекті відсутні. Право профспілок на поширення інформації, право на
запитування відомостей про залишки
коштів на рахунках, право на приміщення тощо виключені. Сама можливість
створення профорганізації на підприємстві під великим сумнівом.
При повному обмеженні прав та
гарантій працівників, вводиться додатковий бонус для роботодавців у вигляді
вкрай обмеженого набору санкцій та в
рази зменшених штрафів за порушення трудового законодавства. Скасову-

ються КЗпП України, закони «Про оплату праці» та «Про відпустки».
Це лише декілька основних загроз
від проєкту закону «Про працю».
Недопустимо, що взагалі відсутній
діалог на вищому рівні. Чи даний нам
Уряд настільки розумний, що не потребує думки ні науковців, ні експертів, ні
профспілок? І тепер з цим підпільним
проектом міністр Милованов на всіх
каналах сам собі вигадує міфи про чинний кодекс, сам їх боїться і лякає всіх
профспілками, паралельно розповсюджуючи інформацію про те, який новий
Закон буде гарний та яких небувалих
висот досягне економіка.
Ось деякі зразки фейків та маніпуляцій від влади:
1. Звільнення за власним бажанням
роботодавця — встановлення справедливого рівноправ’я, «дзеркальна» норма до звільнення працівника за власним
бажанням. Але в результаті цієї процедури працівник втрачає робоче місце
та джерело доходу, а роботодавець —
не втрачає нічого. Грошова компенсація
не рятує становища в умовах безробіття, особливо в малих містах та селах.
Недарма чинне законодавство й передбачає для роботодавця обов’язкові
обмеження, що захищають працівника
від беззаконня.
2. Владе запевняє, що безстрокові
договори не зникнуть. Але без сумніву
дуже швидко вони будуть витіснені
строковими та іншими. Недобросовісний бізнес чекає цього з нетерпінням.
Що повинно мотивувати роботодавця
укласти з працівником саме безстроковий договір? Таких стимулів немає.
3. Робочий тиждень має бути 40
годин. Але в трудовому договорі може
бути прописана будь-яка тривалість
робочого часу. Час відпочинку між змінами встановлюється не менше 12 годин (зараз подвійна тривалість зміни).
Тобто й тривалість робочого часу може
бути 12 годин.
4. Закон не дозволяє звільнити
жінку, яка перебуває у відпустці та у
зв’язку з вагітністю та пологами та для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Але якщо жінка вже
вийде на роботу, її можуть звільнити на
загальних підставах. Чинний КЗпП це
категорично забороняє (ст. 184).
Шановні колеги, робоча група
стверджує: проєкт Закону «Про працю»
і віддалено не відповідає задекларованій меті — створенню умов для легкого
працевлаштування, комфортної праці
та збільшення доходів працівників.
Навпаки. Детальний аналіз, з яким ви
можете ознайомитись у матеріалах,
свідчить про зовсім протилежне.
Прийняття цього закону буде мати
катастрофічні наслідки для працівників
та української економіки. Він не сприятиме залученню іноземних інвестицій,
зробить декваліфікацію підприємств
незворотною, не поверне з-за кордону
наших співгромадян. Навпаки, в рази
посилить трудову міграцію, особливо
молоді до сусідніх країн, де законні
гарантії захисту праці на порядок вищі.
Прийняття закону знищить профспілки
— єдиних захисників працівників.
Загальна оцінка — це не проєкт закону, а безсистемний та однобокий
вінегрет без гарантій захисту для працівника, але з безмежними можливостями для свавілля роботодавця. Понад
17 мільйонів українців працездатного
віку та 2,5 мільйона працюючих пенсіонерів будуть приречені на узаконену
рабську працю.
З юридичної ж точки зору так звана
«ліберальна трудова реформа» Кабміну
— це повна непрофесійність, відвертий,
якщо хочете — нахабний правовий нігілізм, тотальна ліквідація трудових прав
українців, розвал збалансованої системи законодавчих прав і гарантій, безпардонне ігнорування норм Конституції
України, Європейського і світового міжнародного права.
Прошу Всеукраїнське профспілкове
віче звернутися до Президента України
Зеленського, Голови Верховної Ради
України Разумкова, Прем’єр-міністра
України Гончарука з вимогою не ганьбити Україну перед світом, згадати, що їх
обирали мільйони трудівників, і негайно
зупинити процеси руйнування трудового законодавства.
Вимагати від Кабінету Міністрів відкликати з Верховної Ради України проєкт Закону України про працю (№2708) і
розпочати роботу над проєктом Трудового кодексу України спільно з всеукраїнськими репрезентативними об’єднаннями профспілок і об’єднаннями
роботодавців у повній відповідності до
Конституції України, Конвенцій МОП та
за участю експертів Міжнародної організації праці.
Дякую за увагу!

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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«STOP!» ТРУДОВОМУ РАБСТВУ

Профспілкове Віче вимагає відставки Милованова і Третьякової
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Учасниками Всеукраїнського профспілкового віче прийнято Резолюцію, яку відразу передано до Офісу Президента
України В. Зеленського, Верховної Ради України і КМУ.
У ній зазначено, що так звана «трудова реформа» Кабінету
Міністрів України, міністра економіки Милованова Т.С., голови
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики
та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М. і частини інших
народних депутатів України — це брутальне порушення трудових прав людини, руйнування збалансованої законодавчої
системи трудових прав і гарантій, ігнорування норм Конституції України, європейського і міжнародного права.
Учасники єдиноголосно висловили вимогу відставки міністра економіки Т. Милованова і відкликання з посади голови
парламентського комітету соціальної політики Г. Третьякової.
Вони вимагають відкликати з Верховної Ради України
проєкт закону України «Про працю», розпочати спільно з
профспілками і роботодавцями роботу над справедливою
трудовою реформою відповідно до Конституції України за
участю експертів Міжнародної організації праці.
До профспілок на Віче приєднались Президент Українського союзу промисловців і підприємців, співголова НТСЕР зі

сторони роботодавців Анатолій Кінах, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання
соціальних та економічних прав Олена Степаненко.
Віче звернулось до всеукраїнських профспілок, первинних,
територіальних профспілкових організацій та об’єднань із
закликом підтримати Резолюцію та невідкладно обговорити
ситуацію, що склалась із наступом на трудові, соціальні і профспілкові права та розгорнути в трудових колективах інформа-

ційну кампанію через ЗМІ, Інтернет-видання, соціальні мережі
щодо так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну діяльність профспілок.
Прес-центр ФПУ

Профспілки України — за справедливу трудову реформу!
17 січня в Інформагенції УНІАН журналістам був представлений
детальний аналіз урядового законопроєкту «Про працю» та оголошена непримиренна позиція профспілок стосовно послідовного захисту
трудових прав працюючих.
Головою ФПУ Григорієм Осо- хівцями у сфері трудового права
вим було наголошено, що проф- та в дусі соціального партнерства
спілки, попри ствердження окре- займаються вже не один десяток
мих можновладців та чиновників, років поспіль. Тому ми впевнені:
не проти реформ, зокрема, у сфе- трудове законодавство потребує
рі праці. А навпаки, вдосконален- подальшого розвитку, але не зниням системи трудових відносин в щення всього, що вже було наУкраїні профспілки разом з фа- працьовано і досягнуто нашою

країною, зокрема за роки незалежності.
На переконання профспілок,
Трудовий кодекс — це конституція
для мільйонів українців, які мають
працездатний вік, тому зміни до
законодавства про працю мають
відбуватись зі знаком «плюс» та
забезпечувати людині гідні умови
праці.
На жаль, те, що запропоновано
діючим Урядом у законопроєкті
«Про працю», є не прийнятним.
Численні експерти з трудового
права та фахівці міжнародних організацій вже охрестили цей документ
антинародним. Чому? Здебільшого
через те, що він робить працівника
повністю беззахисним і безправним
перед роботодавцем та перетворює
його роботу фактично на рабський
труд.
Заступник Голови Атомпрофспілки України, член робочої групи з
підготовки проєкту нового Трудового кодексу Павло Прудніков зробив
ретельний аналіз урядового законопроєкту про працю, висновком чого
стала необхідність відкликання зазначеного документа з Верховної
Ради та розробка нового. Окремо
зазначалось, що згаданий законо-

проєкт суперечить ратифікованим
Україною конвенціям МОП та фактично порушує права людини. Він є
відходом від європейських цінностей та практики, що існує у сфері
трудових відносин.
За оцінкою Голови Федерації
професійних спілок транспортників
України Вадима Бубняка, законопроєкт «Про працю» розроблений
непрофесійно та загрожує працівникові позбавленням трудових
прав. Профспілка, як правозахисна
організація, не може цього допустити. Тому ми пропонуємо — перемо-

вини з соціальними партнерами
задля удосконалення трудових відносин в Україні. У протилежному
разі — профспілки рішуче налаштовані не допустити знищення трудового потенціалу країни й надалі
захищати права працюючих.
На брифінгу було оголошено
про наміри 30 січня ц.р. в усіх трудових колективах провести зібрання у форматі Віче, де буде
обговорено подальші дії у разі просування негативних законодавчих
змін та ігнорування прав працюючих.
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

Історично профспілка є базовою громадською структурою по захисту людини праці
Що про незалежність профспілок та реакцію на спроби втручання в їх діяльність з боку державних органів говорить вітчизняне законодавство?
Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни
мають право на участь у професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на
основі вільного вибору їхніх членів.
Статтею 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» визначено, що дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у
межах їх повноважень, на роботодавців, їх об’єднання, а також
на державні органи та органи місцевого самоврядування.
Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні
від державних органів та органів місцевого самоврядування,
роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій,
їм не підзвітні і не підконтрольні (стаття 12 Закону).
Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними
органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань.
Згідно з положеннями статей 14, 15 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки
та їх об’єднання діють відповідно до законодавства та своїх статутів.
Зазначаємо також, що статтею 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що
особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на
об’єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в
порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або
бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок,
їх об’єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.
Так, статтею 170 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне перешкоджання
законній діяльності професійних спілок або їх органів — виправні
роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади, чи
займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Перешкоджання законній діяльності профспілок або їх
органів може виразитися, зокрема, в незаконному втручанні в
організацію та порядок проведення зборів, конференцій, інших
заходів, які проводяться профспілками відповідно до закону;
примусовому створенню профспілкових організацій та їх об’єднань тощо.
Є такий латинський вислів «cui prodest?» — «кому вигідно?»
Коли не відразу видно, які політичні або соціальні групи, сили,
величини обстоюють відомі пропозиції та заходи.

Це правило, цей закон діють і спрацьовують у детективах,
коли розслідуються злочини. Вони також не раз виправдали
себе в аналізі подій політичного, економічного і суспільного
життя.
Сьогодні багато ЗМІ, народні депутати, експерти, юристи та
профспілкові активісти аналізують — хто емоційно, хто, як-то
кажуть, «з холодною головою», — законопроєкти, які викликали
бурю обурення в українському суспільстві. Йдеться про законопроєкт «Про працю» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних
спілок)» (законопроєкт № 2681).
Про перший законопроєкт вже написано чимало. Але річ у
тім, що проєкт, який стосується змін у статусі та правах професійних спілок, безпосередньо пов’язаний із законопроєктом
першим. Більше того, в пояснювальній записці автори цього
опусу так і вказали, що «він передбачає внесення низки змін до
Кодексу законів про працю України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Отже, кому потрібна, кому вигідна ця шалена кампанія проти
народу, працівників і тих, хто може захистити їхні права?
Здається, замовники наступу на права й інтереси народу, переважна більшість якого, до речі, віддала на президентських і парламентських виборах голоси за нинішню владу, очевидні. Це
саме ті, хто замовив земельну реформу, потім реформу у сфері
праці і виробничих відносин, які роблять повноправними господарями життя роботодавців, а працівників позбавляють найелементарніших прав і ставлять їх перед вибором: йти в «тінь» або
залишати країну в пошуках нормальної роботи, нормальної
оплати і врешті-решт нормальних виробничих відносин.
Безумовно, час не стоїть на місці і трудове законодавство
потрібно оновлювати. Що, до речі, за участю представників працівників — профспілок і відбувалося вже в роки незалежності
України. Тому всі розмови про те, що ми сьогодні живемо, мовляв, за нормами радянського трудового законодавства, не витримують жодної критики. Так само, як і кричущі спроби законодавчо обмежити права працівників. На що вже вказали і впливові
міжнародні організації та авторитетні експерти в Україні та за її
межами.
А найпершими, нагадаємо, забили на сполох профспілки,
насамперед СПО об’єднань профспілок і Федерація профспілок
України. Саме вони відразу ж заявили про те, що будуть рішуче
обстоювати права людей праці, боротися проти антинародних
законопроєктів.
Відчувши загрозу своїм далекосяжним планам, замовники і
виконавці реформ, що б’ють прямою наводкою по звичайних
людях, стали діяти відомим методом: «Якщо ворог не здається,
його знищують». І зовсім безпідставно і нахабно вирішили розправитися з тими, хто найбільш ефективно може захистити інтереси народу від рабства і кріпосного права, хто може зруйнувати
їхні плани з перетворення України на країну третього світу з
дешевою і безправною робочою силою.
Не будемо детально розписувати ноу-хау від розробників
«законопроєкту про знищення профспілок». Це вже зробили

Для профспілки людський фактор, працівник є і будуть пріоритетом завжди

фахівці, у тому числі Федерації профспілок України. Вони, зокрема, зазначили, що законопроєкт передбачає суттєве обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушуються
норми Конституції і окремих законів України, низки ратифікованих Україною фундаментальних конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної декларації прав людини, міжнародних
пактів про економічні, соціальні і культурні права, та про громадянські і політичні права.
Звичайно ж, аналіз того, що пропонують ці горе-реформатори, просто вбивчий для них. Але головне сьогодні — не
допустити узаконення трудового рабства і шаленого наступу
на профспілки як головних захисників прав та інтересів працівників.
Історичний досвід показує: коли приходить суворий,
небезпечний час, наш народ об’єднується. Зараз саме такий
час.

До часів кріпосного права мають наміри повернути нас з
вами міністр Милованов і Ко. Їх законопроєкти і висловлювання
про умови праці та професійні спілки в народі вже встигли назвати «милованщіной».
Хотілося б, звичайно, щоб ця «милованщіна» врешті-решт
виявилася звичайною «манилівщиною», тобто відірваними від
реальності мріями і прожектами.
Однак серйозність і небезпека шаленого наступу на права
людей праці і на профспілки — наймасовішу і організовану організацію, яка ці права активно і ефективно захищає, — змушує
всіх, хто думає не тільки про своє сьогодення, а й про майбутнє
своїх дітей, об’єднуватися і надавати опір.
Адже автори цих законопроєктів самі відстали від часу років
так на сто і нашу країну хочуть туди ж відкинути. При цьому зазіхають не просто на трудові права і права громадських організацій, а й на норми Основного Закону України — Конституції! А
зрештою загрожують національній безпеці України, якщо врахувати перспективи міграції тих, хто становить трудовий потенціал
нашої держави.
Усі, хто розуміє всю масштабність загрози, всі, хто говорить
сьогодні: «Ми — не раби, раби — не ми» і «Я не віддам своїх дітей
в рабство», повинні піднятися на боротьбу за права працівників і
профспілок.
Упевнений, якщо нас буде багато — не сотня, не тисяча, а
сотні тисяч і мільйони — ми зможемо домогтися справедливості. Історія наших майданів — тому свідчення.
Звичайно ж, акції протесту і страйки — це ефективний, але
крайній захід впливу. Профспілки вважали і вважають, що поки
є хоч один шанс на діалог, переговори, його необхідно використовувати. Про це, до речі, говориться і в зверненні від імені 7
мільйонів громадян України Спільного представницького
органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні до Глави держави Володимира
Зеленського як гаранта Конституції із закликом захистити конституційні, трудові права працівників та діяльність профспілок
в Україні.
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Олександр ДЕМИДЕНКО
СВОБОДО, МАРШІ ГРАЙ!
Цей День Соборності, День Єдності й Свободи —
Безцінний скарб для українських всіх людей,
Бо незалежність хочуть мати всі народи,
Це ж для держав — основа честі та ідей.
І це для України теж першооснова,
В віках омріяна й освячена навкруг,
Ми пам’ятаємо від Києва до Львова
Соборності і єдності живий ланцюг.
Давайте ж разом, друзі, візьмемось за руки —
Як символ дружби і державності повік —
І пронесемо жовто-синій стяг в День Злуки
Й щоб присягнувсь на вірність кожний чоловік.
Як гідно захищають наш кордон герої,
Щоб незалежність не стоптали вороги,
Тож слава всім бійцям з передової,
Всім кіборгам живим й що полягли!
Оце і є славетний шлях патріотичний,
Що кличе мужністю до зоряних висот,
Тож кожний будь до цих святинь дотичним,
Якщо душею ти і серцем патріот.
Вітаєм в День Соборності всю Україну —
Наш оберіг і батьківський чарівний край,
Хай квітне свято це в ясну й святу хвилину,
Співай же, радосте! Свободо, марші грай!
ЗНАЙОМСТВО З АТОМНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ

Факультативні заняття
в Острозькому ліцеї

ЗАЕС: РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Центр з унікальними можливостями
30-річний ювілей святкує санаторій-профілакторій Запорізької АЕС —
сучасний лікувально-оздоровчий центр з унікальними можливостями. За
роки роботи він став кращим об’єктом соціальної
інфраструктури Запорізької атомної електростанції, виконуючи всі поставлені перед ним завдання,
основне з яких — реабілітація та оздоровлення
персоналу.
Протягом календарного
року профілакторій приймає
до двох тисяч відпочивальників. Переважна більшість
— це працівники ЗАЕС, які
залюбки користуються можливістю пройти курс оздоровчих і лікувальних процедур.
У санаторії-профілакторії також можна зробити
діагностику, отримати консультацію терапевта, лікарів
вузької спеціалізації. Тут чудовий басейн, тренажерний
зал, вуличні спортивні майданчики та корти.
У 2020 році санаторійпрофілакторій ЗАЕС вже
вкотре буде проходити чергову акредитацію, аби підтвердити професійний рівень та відповідність всім

існуючим в Україні вимогам,
а віднедавна — і міжнародним. «Це досить клопітка
робота, яка пов’язана не
лише з підготовкою звітних
документів, — розповідає
головна лікарка санаторіюпрофілакторію Ірина Зубарєва. — До нас також приїде спеціальна комісія, яка
тут, на місці, перевірятиме
на відповідність наказам
Міністерства охорони здоров’я лікувальний заклад,
лабораторії, їдальню, спальні корпуси тощо. Вони
дивляться не тільки оснащення, медичну базу, а й
оцінюють багато інших нюансів. Акредитація — це
підтвердження певного ста-

тусу нашого закладу. І
ми пишаємося тим, що
завжди ця оцінка була високою. Сподіваємося, й цього разу вона залишиться
такою».
Попереду — оновлення
матеріально-технічної бази
профілакторію. У планах —
капітальний ремонт в спальних корпусах. Крім того, є
потреба оновити і медичне обладнання. Така робота
потроху ведеться, частина
обладнання вже надійшла.
Це, наприклад, новий спірограф (пристрій для визначення функції дихання).
Окрема гордість — новий
імуноферментний аналізатор для лабораторії, що

розширить спектр біохімічних показників аналізу
крові.
Також нещодавно поповнився новим інвентарем
і тренажерний зал профілакторію. Інструктори майстерно вдосконалюють вже
наявне обладнання. А найближчим часом тут планується відкрити окрему групу
реабілітації для людей з проблемами опорно-рухового
апарату.
Профілакторій ЗАЕС —
яскравий приклад наполегливості і послідовності у
вирішенні питань соціальної
політики, якій керівництво
Запорізької АЕС приділяє
величезну увагу.

ЮУАЕС: ТУРНІР З БОКСУ ЗА СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

На базі Острозького
обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
Костянтина Острозького
відбулися факультативні
заняття «Знайомство з
атомною енергетикою».
Цьогоріч інформаційним
центром Хмельницької
АЕС введено нову форму роботи — виїзні факультативні заняття у
школах, розташованих у
зоні спостереження підприємства. Отож старшокласники не лише
міста-супутника, а й інших міст та сіл отримали можливість дізнатися
більше про атомну енергетику та АЕС.
Фахівці Хмельницької
АЕС презентували лекції для
курсантів ліцею про види
електростанцій та перспективи розвитку атомної енергетики, світові тенденції розвитку ядерної енергетики,
організацію виробництва
електроенергії на ХАЕС, основи радіаційної та екологічної безпеки.
Після теоретичних занять студенти разом із спеціалістом цеху радіаційної
безпеки Хмельницької АЕС
заміряли радіаційний стан
на території ліцею, ознайомились із вимірювальни-

Високий рівень підготовки та популярності
ми приладами, отримали
вичерпні відповіді на питання щодо радіації та її
впливу на навколишнє середовище.
Розширення, систематизація і поглиблення знань
з природничих дисциплін,
розкриття закономірностей процесів і явищ, що
відбуваються при отриманні електричної енергії; знайомство з основами екологічного контролю зони
впливу атомної станції, перетворення теоретичних
знань у стійкі переконання,
формування в учнів активної життєвої позиції та морально-етичних правил щодо поведінки в природному
і соціальному оточенні —
основна мета таких факультативних занять.

У Южноукраїнську наприкінці минулого року відбувся VIII міжнародний
турнір з боксу серед юнаків на призи
профспілкового комітету НАЕК «Енергоатом». Участь у змаганнях взяли
понад 150 спортсменів з України та
Молдови.
Участь в южноукраїнському боксерському турнірі брали тридцять команд. 25
з них представляли Україну, у тому числі
збірні Южноукраїнська, Рівненської та
Запорізької АЕС, 5 — Молдову. За словами тренера з боксу ККСС «Олімп» Миколи
Борця, міжнародне представництво обіцяло бути куди ширшим. Турніром цікавилися спортсмени з Литви, Угорщини,
Німеччини, Ізраїлю. Однак через низку
об’єктивних причин (відсутність місць для
поселення та підготовка до католицького
Різдва) боксери цих країн не змогли взяти
участь у змаганнях.
«Усі організаційні моменти обов’язково будуть враховані під час підготовки до
наступного турніру, — зазначив голова
профкому Южно-Української АЕС Сергій
Снітков під час урочистого відкриття турніру. — Сподіваємось, що за два роки —
на 10 ювілейні змагання приїде значно

більше спортсменів з інших країн. Цього ж
року ми раді зустрічати в нашому місті та
на Южно-Українській АЕС усіх учасників
турніру, що вже став традиційним. Хочу
висловити подяку людині, яка не уявляє
свого життя без боксу і є одним з організаторів цих змагань — тренеру Миколі Борцю. До нього приходять звичайні
хлопчаки з вулиці, які потім досягають
великих результатів і стають справжніми
чоловіками».
Взагалі, учасники VIII южноукраїнського турніру — це хлопці віком від
11-ти до 14-ти років. Бої старших боксерів
складалися з трьох раундів по півтори
хвилини, молодші билися також три раунди, але по одній хвилині. Поєдинки в
Южноукраїнську судила бригада арбітрів з 10 фахівців. Серед них судді міжнародної категорії та заслужені тренери
країни.
Турнір тривав три дні. Южноукраїнськ
представляли спортсмени відділення
боксу ККСС «Олімп», які у підсумку завоювали 6 золотих та 4 срібні медалі. Команда
ЗАЕС у доробку має 5 перших місць та
одне друге, збірна РАЕС здобула два
золота та одне срібло.

В організаційному комітеті міжнародних змагань підкреслили: такий турнір є унікальним для міст-супутників
АЕС. Велика заслуга в його підтримці та
високому рівні підготовки належить
генеральному директору Южно-Української АЕС Володимиру Лісніченку, голові профспілкового комітету ДП НАЕК
«Енергоатом» Олексію Личу та голові
профкому Южно-Української АЕС Сергію Сніткову.
Ірина ПАВЛОВА

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