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Профспілковці зустрілись з Першим
віце-прем’єр-міністром України
Це була попередня
робоча зустріч
керівництва ФПУ та
галузевих профспілкових
організацій
промислового і
оборонного секторів
економіки із чиновником
такого високого рангу
для обговорення
питань пов’язаних
із налагодженням
діалогових відносин
урядовців з
профспілками і
роботодавцями з питань
розвитку вітчизняного
виробництва, стабілізації
роботи трудових
колективів, подолання
заборгованості з
заробітної плати,
спрямування інвестицій
на модернізацію і
оновлення основних
виробничих фондів
підприємств, подолання
проблем у соціальнотрудовій сфері та
створення умов для
продуктивної гідної
праці.
Потрібно зазначити, що цій
зустрічі за ініціативи профспілок передувало доручення
віце-прем’єр-міністра України
Павла Розенка про проведення робочих зустрічей центральними органами виконавчої влади з представниками
профспілок щодо визначення
проблемних питань розвитку
провідних галузей економіки
та напрацювання шляхів їх вирішення, необхідності дотримання принципів соціального
діалогу і відповідних норм
регламенту КМУ при підготовці до розгляду на засіданні
Уряду проектів нормативних
актів стосовно соціально-трудової сфери, зокрема щодо їх
попереднього погодження з
профспілками.
У рамках виконання зазначеного доручення вже відбулися зустрічі в Мінсоцполітики,
М і н м о л о д ь с п о р т у,
Міністерстві культури, готуються зустрічі в міністерствах інфраструктури, агропромислового комплексу і
продовольства.
Під час зустрічі з Першим
віце-прем’єром Голова ФПУ
Григорій Осовий наголосив,
що у профспілок для вирішення проблемних питань напрацьовано чимало пропозицій,
які потребуватимуть їх подальшого просування в т.ч. і за

участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також врахування у відповідних
законодавчих актах та нормативних документах Уряду.
Для подальшого проведення
такої системної роботи профспілки запропонували створити при Мінекономрозвитку
тристоронню соціально-економічну раду, як це передбачено законом про соціальний
діалог в Україні.
Пропозиція
профспілок
була підтримана. Сторони вирішили розпочати роботу над
проектом Положення про раду
та делегувати своїх представників до її складу.
Також було порушено питання про необхідність завершення
переговорів
з
укладення галузевих угод з
Профспілками.
— Укладення таких угод
стане імпульсом для вироблення узгоджених на тристоронній основі позицій стосовно нормативних документів,
- зазначив Г.Осовий, - що значно прискорить їх ухвалення
Урядом і парламентарями.
Це також віднайшло сприйняття Першим віце-прем’єрміністром, який повідомив,
що вже опрацьовується пропозиція профспілок щодо
необхідності створення при
Міністерстві економрозвитку окремого підрозділу з питань розвитку промислової
політики.
Важливе питання, яке порушив під час зустрічі профспілковий лідер стосувалося шокового підвищення
цін і тарифів на газ для
населення.
Голова ФПУ зазначив, що
позиція Уряду профспілкам
відома: це необхідність покінчити з корупцією в енергетичному секторі, створити
передумови для енергетичної
незалежності країни в газовому секторі, а також прагнення

до раціонального використання природних ресурсів, але
шокове підвищення ціни на
газ, запропоноване Урядом, у
більшості громадян викликало
неприйняття і обурення.
Через це, зазначив Григорій
Осовий, профспілки вважають, що в умовах, коли у більшості трудящих аж занадто
низькі зарплати, зростають
борги по зарплатах, реальна
зарплата вже два роки поспіль
знижується, - не можна вдаватись до таких різких кроків,
які абсолютну більшість працівників поставлять в позицію
тих, хто вимушений просити
допомоги у держави.
Лідер профспілок нагадав,
що наразі питання підвищення ціни на газ і комунальних
тарифів для населення активно обговорюється у трудових
колективах, триває всеукраїнський збір підписів за відміну
такого рішення. Тому профспілки закликають Уряд до
конструктивного обговорення
шляхів пом’якшення наслідків підвищення комуналки для
людей.
Григорій
Осовий
запропонував, — як варіант
пом’якшення цінового удару через зростання доходів
населення, зокрема, підвищення мінімальної зарплати, пенсії та приведення їх у
відповідальність до закону
про прожитковий мінімум –
тобто потрібно вдвічі підвищити мінімальні соціальні
стандарти, щоб не допустити зниження життєвого рівня, - наголосив представник
профспілок. Також профспілки пропонують інший, так
званий комбінований варіант
вирішення цього – часткове
підвищення зарплати і одночасне зменшення ціни на газ.
— Визначальним фактором нашої спільної роботи
у цьому напрямку має стати недопущення зниження

життєвого рівня людей, - наголосив Голова ФПУ.
У свою чергу Перший
віце-прем’єр-міністр України
Степан Кубів запевнив, що
він розуміє позицію профспілок з цього питання. Він
висловив впевненість, що заходи ефективного соціального захисту населення мають
стати темою для подальших
перемовин Уряду із соціальними партнерами і особливо
профспілками.
Голова ФПУ Г.Осовий поінформував, що 16 червня до порядку денного засідання СПО
об’єднань профспілок включено питання обговорення щодо
адекватності дій Уряду в умовах підвищення цін на газ і комунальних тарифів. І до участі
в ньому запрошено Міністра
соціальної політики України
Андрія Реву.
Також було акцентовано
увагу Першого віце-прем’єрміністра на тому, що профспілками напрацьовано та
передано до парламенту законопроект щодо пом’якшення
наслідків підвищення цін і тарифів у розрахунку на подальшу співпрацю з владою для
нормалізації ситуації.
Від галузевих профспілок прийняли участь у зустрічі: Ярема Жугаєвич
–
Профспілка
авіабудівників України, Анатолій
Кубраченко – Профспілка
машинобудівників та приладобудівників України, Григорій
Ольховець – Профспілка працівників радіоелектроніки та
машинобудування України.
Ярема Жугаєвич підняв
питання щодо завершення
укладення Галузевої Угоди
авіаційної промисловості та
Міжгалузевої Угоди профспілок оборонно-промислового
комплексу, а також передав
пропозиції Профспілки авіабудівників України.

6 ЛИПНЯ у м. Києві
відбудеться
Всеукраїнська
акція
протесту
профспілок
проти урядової
політики
підвищення цін
і тарифів!
У марші протесту братимуть участь
представники професійних спілок усіх регіонів
нашої країни. Акція протесту проходитиме біля
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України.
Запрошуємо усіх свідомих і небайдужих громадян приєднуватися до ініціативи профспілок!
Тільки спільними зусиллями ми можемо
відстояти свої права!

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА
УКРАЇНИ
На адресу Прем’єр-міністра України В. Гройсмана
Профспілкою авіабудівників України та Об’єднанням
організацій роботодавців авіаційної промисловості
України було направлено спільний лист щодо ситуації
в галузі.
«Своєю спроможністю створювати і виробляти
сучасні літаки, двигуни, обладнання та озброєння
високотехнологічна наукоємна авіабудівна галузь
постійно сприяє формуванню в світі іміджу України
як розвинутої індустріальної держави» - говориться в
листі.
В листі пропонується:
— призначити в Уряді посадову особу (на рівні віцепрем’єр-міністра), відповідальну за координацію роботи авіаційної промисловості та зробити регулярними
(один раз на квартал) наради у віце-прем’єр-міністра
України, поки не буде налагоджено серійний випуск
літаків;
— передбачити в структурі Мінекономрозивтку
підрозділ, відповідальний за розвиток авіабудівної
галузі;
— окремо розглянути ситуацію серійного виробництва
літаків ДП «Антонов» і ХДАВП, визначити реальні заходи по збільшенню випуску літаків;
— забезпечити погодження та затвердження постановою Уряду Програми розвитку галузі до 2020 (2025)
року;
— підтримати галузь реальними замовленнями, в т.ч.
оборонного направлення.
Від ПАУ лист підписав Голова Профспілки Ярема
Жугаєвич, а від Об’єднання роботодавців його
Голова Віктор Салюта.

Завершилась XV Ювілейна
Спартакіада Профспілки
авіабудівників України.
Подробиці про це читайте в наступних випусках газети
та на сайті Профспілки.

Авіабудівник України
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Отраслевое Соглашение
может быть вскоре подписано
17 июня редакция
попросила
прокомментировать
ход переговоров
по заключению
Отраслевого
Соглашения
авиационной
промышленности
Украины руководителя
аппарата ГК
«Укроборонпром»,
Заслуженного юриста
Украины, кандидата
юридических наук
Дениса Радова:
—
Переговоры
прошли успешно, сам проект
Отраслевого Соглашения проходит процедуру согласования
по всем службам концерна. По

всем спорным позициям с ЦК
ПАУ были найдены компромиссы и достигнуто понимание. Отраслевое Соглашение
пока не подписано исключительно по техническим
причинам. Оно проходит все
этапы, как и предусмотрено
законодательством. Позиции
сторон были согласованы
лишь недавно, поэтому приступить к технической части
вопроса не представлялось
возможным. Мы сейчас находимся на стадии финализации процесса. Полагаю, что в
ближайшее время Отраслевое
Соглашение будет подписано.
В самом тексте проекта
Отраслевого Соглашения многие его положения прописаны

еще лучше, чем прежде. Также
стоит акцентировать внимание
на том, что была усилена ответственность руководителей

предприятий, их обязательства
перед работниками предприятий. Предусмотрен серьезный
социальный пакет, в котором
большой акцент сделан на категории работников, которые
нуждаются в социальной помощи. Усилен молодежный
фактор, ведь кадры необходимо готовить уже сегодня. А
для этого нужна мотивация. В
Отраслевом Соглашении эти
моменты прописаны.
Безусловно, это будет хороший документ. И я полагаю,
что ваше авторитетное издание напечатает его текст или
какую-то его часть, чтобы продемонстрировать достижения
в сфере социального диалога.
Записал Александр ПАЛИЙ

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ РАДИ
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
23 червня 2016 року
у м. Києві відбулось
чергове засідання Ради
Федерації профспілок
України.
Вів засідання Голова ФПУ
Григорій Осовий. Участь в
його роботі взяли представники Профспілки авіабудівників
України – Голова ПАУ Ярема
Жугаєвич, голова ПО ПАУ
у АТ «Мотор Січ» Михайло
Труш, голова ПО ПАУ на ДП
«ХМЗ «ФЕД» Володимир
Тиндік, голова ПО ПАУ на
ДП «МФ «Артем» Наталія
Лєскова.
Перед членам Ради ФПУ з
інформацією щодо позиції і
дій профспілок на захист прав
та інтересів працюючих в
умовах шокового підвищення
ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги виступив Голова ФПУ Григорій
Осовий.
В своїй доповіді Голова
ФПУ акцентував увагу присутніх на тому, що всупереч

чинному
законодавству
України Уряд та НКРЕ при
ухваленні рішень про підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги не
обговорюють їх з профспілками. Більш того, думка профспілок взагалі не враховується
при ухваленні таких рішень.
Так, наприклад, Урядом не
підтримано пропозиції профспілок щодо спрямування
більш дешевого газу власного видобування виключно
на потреби населення, подальшого зменшення ставок

На 410 заводі
Укроборонпром
змінив керівника
16 червня п.р. прес-служба
ДК «Укроборонпром»
оприлюднила інформацію
про те, що керівником ДП
«Завод 410 ЦА» призначений
Віктор Ганькевич замість
попереднього керівника Сергія
Подрєзи.
17 червня на території заводу відбувся мітинг
працівників, пов'язаний зі зміною керівництва
заводу.
На даний час ми очікуємо коментарів від усіх
зацікавлених сторін з метою збалансованої
подачі матеріалу та опублікуємо його в наступному випуску газети.

рентної плати за користування надрами для видобування
вуглеводнів та ПДВ на газ,
врегулювання нормативу інвестиційної складової в ціні
на газ та контролю за використанням інвестиційних коштів
тощо.
У виступах членів Ради була
озвучена думка, що умовах
падіння реальної заробітної
плати та збільшення заборгованості з неї, поширення бідності серед працюючого населення, скорочення робочих
місць та зростання безробіття,  

прийняття рішення щодо двократного підвищення ціни
на газ має супроводжуватися
адекватним зростанням доходів громадян, в першу чергу
– заробітної плати.
Виходячи з наведеного,
Рада ФПУ ухвалила рішення,
яким доручила Президії ФПУ
забезпечити організацію проведення Всеукраїнської акції
протесту, а керівництву ФПУ
вжити низку відповідних
заходів.
Також члени Ради обговорили питання щодо заходів
з реалізації Стратегії діяльності Федерації профспілок
України на 2016 – 2021 роки
«Європейський вибір», ухвалили відповідне рішення.
Рада ФПУ також затвердила
заступника Голови ФПУ. Ним
став Олександр Шубін.
Члени Ради ФПУ також розглянули інші питання поточної діяльності.
За інформацією ФПУ

Президент України з нагоди Дня
Конституції України своїм Указом №
276/2016 нагородив орденом «За
заслуги» II ступеня ГЕРБЕДУ Сергія
Володимировича — заступника голови Національної служби посередництва і примирення;

Указом Президента також було присвоєне почесне звання «Заслужений
працівник промисловості України»
ЛАТИШУ Дмитру Михайловичу —
старшому майстрові дільниці цеху акціонерного товариства «Мотор Січ»,
м.Запоріжжя.
Вітаємо колег з високими державними відзнаками, бажаємо їм подальших успіхів у роботі.

С 18 апреля по 26 мая 2016 года в
цехах было проведено первенство ГП
«ХМЗ «ФЭД» по игре в домино в зачет
спартакиады завода.
В результате проведенных соревнований по второй группе третье призовое место заняла команда ОГТ в составе
Надежды Бобро и Бориса Глазнева. На втором месте
доминошники 24 отдела (Александр Тридуб и Николай
Ткач). Победителем соревнований по второй группе стала команда РСО-9, за которую выступали Александр
Потапенко и Константин Рябинин.
В первой группе на третьем месте игроки ИП (Виктор
Кабанец и Петр Шунько). Второе место заняли спортсмены ОГМ (Александр Камперский и Владимир
Карапетян). Чемпионами спартакиады по игре в домино
стала команда 31 цеха в составе Владимира Полещука
и Александра Карпинского.
Победитель и призеры первенства по игре в домино
были награждены грамотами первой, второй и третьей
степеней.
Большая благодарность спортсменам, принявшим
участие в соревнованиях по домино в зачет Спартакиады завода.

Пулевая стрельба

С 23 мая по 22 июня в тире завода
прошло лично-командное первенство
завода по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки в
зачет спартакиады предприятия.
Соревнования проходили по двум
группам.
В группе отделов третье общекомандное место заняли
спортсмены ремонтно-строительного отдела (физорг
Александр Потапенко). На втором месте спортсмены
отдела главного технолога (физорг Ольга Ковгунова).
Первое общекомандное место заняли стрелки ОМТС и К
(физорг Павел Аболмасов).

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ

орденом «За заслуги» III ступеня
ОЛЕФІРА Миколу Олексійовича —
заступника голови правління акціонерного товариства «ФЕД», м.Харків.

Первенство
завода по домино

В группе цехов на третьем месте команда 31 цеха (физорг Андрей Эмдин). Вторыми призерами стали спортсмены 11 цеха (физорг Сергей Мартынюк). Чемпионами спартакиады в этой группе стала команда 16 цеха
(физорг Максим Синица).
23 червня в Міністерстві соціальної
політики України відбулось
засідання Спільної робочої
комісії для ведення колективних
переговорів і підготовки проекту
Генеральної угоди на новий строк.
Спільна робоча комісія не
змогла досягти згоди у питаннях
розміру заробітної плати
некваліфікованого працівника
небюджетної сфери. Переговори
тривають.

В командных соревнованиях призеры будут награждены
дипломами соответствующих степеней.
В личном зачете третье призовое место занял токарь 16
цеха Максим Синица (45 очков из 50-ти возможных). На
втором месте грузчик ОМТС и К Анатолий Ефимов (также 45 очков). Чемпионом первенства в личном зачете
стал доводчик 16 цеха Ян Мальцев (47 очков). Призеры
спартакиады по пулевой стрельбе будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени, медалями и
денежными премиями, согласно положению о проведении соревнований.
Н. Ревенко, председатель ДСО профкома
ДП ХМЗ «ФЭД»
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ВІДДАВАТИ ЛЮБОВ І ДОБРО ДІТЯМ
початок, продовження, — на 4 стор.
7 червня п.р. відбулось
урочисте відкриття першої
зміни ДОК «Антей», що
знаходиться на балансі
державного підприємства
«Антонов».
Готувалися до цього свята всі – діти,
працівники «Антею», батьки, адміністрація і профспілковий комітет.
Традиційно урочисте відкриття розпочалося із вишікування на лінійці, занесення Державного Прапору України,
прапорів ДП «Антонов», Профспілки
авіабудівників України, ДОК «Антей»,
екіпажів (загонів). Лунає Державний
Гімн України, який присутні співають,
тримаючи долоню біля серця.
Відбувається перекличка екіпажів.
Кожен екіпаж має свій девіз, абсолютно неповторний. Привертає увагу, що
більшість девізів лунає на англійській
мові – «Антей» завжди вмів приємно
здивувати.
Заступник директора «Антею» з виховної роботи Микола Хоменко передає рапорт директору табору про
готовність екіпажів, вітає гостей свята,
надаючи їм слово.
Вітаючи дітей, батьків, працівників
табору і гостей з відкриттям зміни, голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор
Гуска зазначив, що за 70 років існування підприємства «Антонов» воно має
вагомі досягнення у створенні авіаційної техніки та потужну соціальну
базу, перлиною якої є ДОК «Антей».
Він наголосив на тому, що до свята відкриття зміни трудовий колектив табору
готувався заздалегідь, виконавши великий обсяг роботи. В свою чергу профспілковий комітет разом з керівництвом
табору та представниками адміністрації
підприємства брав участь у підготовці
педагогічного складу «Антея». Також
вони подбали про належну програму
дитячого відпочинку і оздоровлення,
матеріально-технічне забезпечення,
харчування, медичну допомогу, охорону
тощо. Він побажав дітям гарного відпочинку, отримання нових знань і навичок
в «Антеї» та гарної підготовки до нового навчального року.
Начальник бюро координації роботи соціальних об’єктів ДП «Антонов»
Катерина Чава під час свого виступу
зазначила, що свято відкриття першої
антеївської зміни пов’язане з кожним з
нас, адже всі ми були дітьми. Людина по
справжньому стає щасливою тоді, коли
знаходить нових вірних друзів, коли
відкриває нові горизонти своїх талантів.

Саме це є можливим в «Антеї». Вона
побажала вихователям терпіння і натхнення. «Сійте добро в дитячі душі.
Робіть це щиро і віддано. І ви побачите
як дитячі серця стануть до вас ближчими» - зазначила Катерина Чава.
Директорка табору Світлана Лопоха
розповіла про ту роботу, яку було проведено в «Антеї» в рамках підготовки до
літньо-оздоровчого сезону. Зокрема відремонтовано корпус №4, який має стати будинком творчості табору. В ньому
встановлено нові меблі, облаштована
хореографічна зала. Придбано чимало
нового обладнання на кухню, в житлові
корпуси, заасфальтовано старі і зроблені нові доріжки. Також були здійснені
закупки нового спортивного і туристичного інвентаря. Керівництво підприємства здійснило посадку дерев в новому
саду табору.
Участь у відкритті зміни також взяли директор по кадрам ДП «Анонов»
Валерій Маєвський, начальник управління соціального розвитку ДП
«Антонов» Сергій Новицький.
Після завершення лінійки на всіх очікувала цікава концертно-розважальна
програма за участі вожатих та дітей в
Зеленому театрі табору.
Приголомшує те, яким чином працівникам «Антею» вдається за такий короткий термін розкрити таланти дітей.
Всього кілька днів до відкриття зміни,
як діти заїхали до «Антею», а почуваються вже так, наче у себе вдома. Не
можна змусити дітей так радіти, вболівати і аплодувати під час концерту, як
вони це робили. Це все тільки від щирого серця, кожен міг у цьому переконатися того дня.
Під час виконання номерів також акцент було зроблено на англійську мову.
Здивувало, що діти розуміли про що
там говорять, у той час як більшість дорослих змогла лише здогадуватися. Що
поробиш – «Антей» завжди стояв на передовій і слідкує за сучасними тенденціями розвитку підростаючого покоління. Але в хорошому сенсі. І що цікаво,
«Антей» - одне з небагатьох місць в країні, де дітям можуть продемонструвати,
що без комп’ютера та інтернету можна
не просто жити, але і ще радіти життю. Ми вже неодноразово писали, що
програма в «Антеї» для дітей розписана ледь не щохвилини – немає часу на
нудьгу і бешкетництво. Абсолютно всі
антеївські програми направлені на розвиток освітнього і культурного рівня у
дітей, їхніх фізичних і спортивних навичок, розвиток уваги і творчого мислення, вміння спілкуватися з однолітками і

старшим поколінням тощо. Ну і звісно,
як обійтися без патріотичного виховання. Любов до країни і до авіації – це
головне.
Сама концертна програма була побудована досить цікаво – за сценарієм
молода англійська дівчина приїжджає
до табору як туристка і хоче познайомитися з традиціями «Антея», побачити, що діти вміють робити. Звісно, що
вона спілкується англійською мовою.
Ну а діти і вожаті демонструють до чого
вони підготувалися – тут і співи, і танці, і гумор. Все настільки різноманітне
і в той же час гармонійно поєднане,
настільки майстерно виконується, що
важко повірити, що багатьох дітей кілька днів назад вожаті побачили вперше у
своєму житті.
Окремо варто зазначити і про виступ
дитячого гурту «Барвінок», спеціально
запрошеного профспілковим комітетом
для участі в концертній програмі. Їхній
виступ всіх приємно вразив своєю майстерністю виконання.
Ну і звісно найбільші емоції викликав
колективний номер від вожатих та спів
гімну «Антея». І хоча видно, що ще не
всі діти вивчили його слова, проте більшість дітей вже не може сидіти, коли
співають антеївський гімн – він неначе
запалює вогонь в їхніх серцях.
Ми вже писали про те, що кожного року на «Антеї» щось змінюється.
І мова йде не тільки про програми.
Цьогоріч дітей порадують відремонтоване приміщення для занять. Також в
таборі встановлено нову дошку оголошень. Це вам не звичайна квадратна
дошка. Ні – вона у формі літака. Тож
діти ні на мить не забувають, що поєднує їх з авіацією. Подробицями ділиться з нами Олександр Педос, директор
ДП «Антонов» з соціальних питань та
будівництва:
Серед новацій цього року – відкриття відремонтованого корпусу, де діти
зможуть займатися, грати, у т.ч. у
разі непогоди. Він облаштований відповідними реквізитами, необхідними для
навчання та гри. Також було відновлено старі корпуси, приведена до ладу
ігротека. Ви мабуть, звернули увагу під
час лінійки на те, що праворуч від трибуни, з’явився новий садочок. 12 березня
п.р. були висаджені нові дерева керівництвом ДП «Антонов». Найцікавіше, що
це був один з небагатьох сонячних днів у
березні і нам з цим пощастило. Цей садочок з’явився не просто так. Він буде
розвиватися за підтримки дітей і опіки
вихователів. Дітям цікаво буде спостерігати за цим.
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ДІТЯМ
продовження,
початок — на 3 стор.
Програма відпочинку і оздоровлення дітей побудована в «Антеї»
таким чином, щоб діти без примусу, без нав’язування, в ігровій і
цікавій їм формі могли отримати
певні життєві навички і досвід. Це
дуже важливо, особливо в наш час,
оскільки батьки не завжди встигають приділити належну увагу вихованню дітей, а шкільна програма
настільки зараз перевантажена,
що навряд чи може бути ефективною в цьому відношенні. Ще однією
проблемою для багатьох дітей є
проблеми з комунікацією. Не секрет, що зараз ми живемо в епоху Інтернету та гаджетів, тож
часто діти поринають в той світ
і не сильно прагнуть спілкуватися
з однолітками в режимі реального

часу. «Антей» наочно демонструє
дітям переваги живого спілкування, вчить допомагати друзям,
батькам, старшим.
Під час цієї зміни буде акцентовано увагу на тематику вивчення
і спілкування англійською мовою.
Перші спроби запровадити таку
тематику були минулого року. Це
дітям дуже сподобалося, і тепер
програму ми розширили. До того
ж, якщо в країні йде процес євроінтеграції, то без англійської мови
дуже важко. А найкраще вона засвоюється саме змалечку. Навряд
чи більшість київських шкіл зможе
дати знання англійської в легкій
невимушеній манері, як це відбувається в «Антеї». Тут ви не побачите нудних лекцій чи занять. Знання

краще засвоюються якраз під час
ігрової форми навчання. Батьки
бачать як це впливає на загальний
розвиток дитини і на її успішність
по шкільній програмі і дуже задоволені. Нарікань на цю тему не
маємо.
На роботу в «Антей» ми підбираємо найкращі кадри, які мають
педагогічний хист. Велику роботу з
підготовки програми та координації роботи вожатих проводить заступник директора ДОК «Антей»
Микола Хоменко. Він весь час намагається щось вдосконалити,
змінити. Тому кожна нова зміна
не схожа на іншу. Ви самі бачили
концерт і погодитесь з тим, що він
пройшов на одному диханні. Чому?
Тому що там є щирість вожатих,

бажання зробити все якнайкраще.
Одним з перспективних напрямків нашої роботи в «Антеї» є модернізація басейну. Вже не один рік
він простоює і потрібні кошти, і
певні зусилля для того, щоб його запустити знову. Вже є певні напрацювання, готується документація
і будемо сподіватися, що знайдемо
і відповідне фінансування.
Бо це тільки на користь дітям,
їхньому здоров’ю та фізичному
розвитку. Ну а коли дитина здорова, щаслива і розвивається, то
і батьки задоволені. Це і є наша
мета.
ДОК «Антей» того дня відвідав
і перший віце-президент підприємства Олександр Коцюба. На
жаль, велика завантаженість по

роботі не дозволила бути йому під
час відкриття зміни, але на частину
концертної програми він встиг. З
великою цікавістю він дивився на
виступи дітей. Після завершення
концерту він разом з Олександром
Педосом, Віктором Гускою, іншими представниками адміністрації
та керівництвом табору оглянули
приміщенні корпусу №4, побували
на дискотеці, оглянули територію
табору. Олександр Коцюба ознайомився з проблемними питаннями
«Антея» і дав доручення підготувати відповідну документацію щодо
ремонту басейну, футбольного
поля тощо.
Олександр ПАЛІЙ

Народний газ народу не належить?
Урядовці, говорячи
про необхідність
реформування української
економіки чомусь це
бачать лише в спробах
погіршити і без того важке
матеріальне становище
пересічного українця.
Чого тільки варте чергове
різке підвищення цін
на природний газ для
населення, а згодом і
таке ж суттєве зростання
цін на комунальні
послуги, зокрема, такі
як теплопостачання
та водопостачання і
водовідведення.
Обґрунтовуючи підвищення цін,
Уряд посилається на зарубіжний
досвід, вказуючи, на те, які ціни
на газ існують в таких країнах
як Естонія, Німеччина, Польща,
Італія тощо. Урядовців не цікавлять два важливих фактори – наявність набагато вищої заробітної
плати та пенсій в тих країнах та
відсутність забезпечення газом
власного видобутку, принаймні в
таких обсягах, як в Україні. Ці дві
обставини суттєво впливають на
рівень цін на газ для населення в
європейський країнах. В Україні
цього немає. Більш того, в Росії
та Казахстані рівень цін на газ для
населення нижче, ніж в Україні.
Та навіть в Грузії, де взагалі відсутній видобуток газу, населення
сплачує за природний газ менше,
ніж українці. Але ми маємо газ
власного видобутку... Варто звернути увагу і на інший іноземний
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досвід – Саудівської Аравії та
ОАЕ, де шейхи чомусь не здогадалися настільки підвищити ціни на
газ, щоб населення не здатне було
його оплатити.
За даними НКРЕ у 2015 році
Україна використала 33,8 млрд куб
м газу. Населення спожило 11,3
млрд куб газу, а підприємства теплокомуненерго - 5,9 млрд. Разом 17,2 млрд. У той же час у 2015 році
було видобуто 19 млрд куб м власного газу, інші 17 - імпортовано.
Враховуючи цю статистику, для
потреб населення і теплокомуненерго вистачає газу власного видобутку, навіть при тому, що у 2015
році відбулось зниження видобутку газу. Але ж кому належить цей
газ по закону?
Відповідно
до
статті
13
Конституції України український
народ є суб’єктом права власності
на надра, у т.ч. на газ. Таким чином
природний газ належить народу
і не може бути проданий йому за
ринковими цінами. Це означає, що
громадяни України мають сплачувати за собівартість видобутку
газу. Але навіть з плановим прибутком ПАТ «Укргазвидобування»
ця цифра ніяк не перевищує 20 доларів США.
За даними експертів, собівартість видобутку вітчизняного газу
становить 15-18 доларів США за
1000 кубометрів, у той час як населенню Уряд планує його продавати по 285 доларів США. Більш
того, навіть імпортний газ коштує
значно дешевше - 150-170 доларів
США за 1000 м3.
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У той же час, підвищуючи тарифи на споживання газу для населення, Уряд не вживає достатніх
заходів для оптимізації витрат на
фонд оплати праці керівного складу Укргазвидобування, де рівень
заробітних плат сягнув захмарних
висот. Наприклад, заробітна плата
одного з керівників з урахуванням
всіх надбавок становить біля 1 млн
грн. на місяць.

І тепер запитання. Чому ми,
власники газу (згідно Конституції),
маємо платити такі астрономічні
цифри за нього? Чому Уряд підвищує так різко ціни? Може в світі
йде різке зростання цін на газ?
Ні, навпаки, всі ці події відбуваються на фоні падіння цін на газ на
світових ринках. Крім того, варто
зазначити, що жодна країна в світі,
яка видобуває газ, не бере в якості
індикативу ціноутворення імпортний паритет.
Заспокоюючи населення тим, що
ті, хто не зможе платити «ринкову»
ціну на газ, отримають субсидії,
урядовці абсолютно не пояснюють
навіщо тоді робити таку систему,
при якій половина, а можливо навіть і більше половини населення
не здатне буде оплатити житлово-комунальні послуги. Крім того
зрозуміло, що саму субсидію у грошовому еквіваленті отримають не

громадяни, а газопостачальні організації, які є посередниками між
громадянами і Укргазвидобування.
Ну а кому вони належать знає вся
країна.
Профспілки не погодилися з такою абсурдною «логікою» урядовців і направили на адресу керівництва держави відповідні звернення
з вимогою переглянути ціни на
природний газ для населення та
житлово-комунальні послуги у бік
суттєвого зменшення, до економічно обґрунтованої ціни. Федерація
профспілок України закликала всі
первинній організації, профактив, долучитися до збору підписів
проти рішення Уряду. Бо якщо не
зупинити це свавілля вже зараз, восени країна отримає не лише кризу
масових неплатежів за ЖКП, але і
соціальний вибух.

Вітаємо іменнинників і ювілярів червня!
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Примітка: Синім кольором позначені ювілейні дати.
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