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УКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ТРАНСПОРТНА ГАЗЕТА

БЕРЕЗЕНЬ № 100-101

100 ПОДІЙ
КЛЮЧОВИХ

«Єдність, солідарність, справедливість!», – для профспілок це не просто слова, а концепція всієї проведеної роботи, стратегічна і водночас повсякденна мета і
завдання в непростій, але благородній справі захисту
прав Людини Праці.

ОБЕРИ ВІРНИЙ ШЛЯХ – СТАНЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСПІЛКИ!
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ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ. 100 КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ
«Єдність, солідарність, справедливість!»–
для профспілок це не просто слова, а концепція всієї проведеної роботи, стратегічна і
водночас повсякденна мета і завдання в непростій, але благородній справі захисту прав
Людини Праці, пошук ефективних шляхів

вирішення соціально-економічних і трудових питань як цілих галузей економіки, так і на користь кожного працівника. Сьогоднішня
ситуація: економічна, епідеміологічна, політична – вона стрімко
змінюється. Але у членів Профспілки є розуміння, що тільки спільними зусиллями, діючи разом, набагато більше шансів мати гідні
умови праці та життя.

Напередодні VIII З’ їзду Профспілки робітників морського транспорту України публікуємо
100 ключових подій, які відбулися в ПРМТУ за останні 5 років.
«ПРОФСПІЛКИ. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ»

ПІДТРИМКА МАРІУПОЛЬСЬКИХ ПОРТОВИКІВ
У БОРОТЬБІ З «ЖОВТИМИ» ПРОФСПІЛКАМИ

У середині лютого 2016 року студентська, профспілкова молодь
здійняла тривогу з приводу перспективи прийняття Верховною Радою
законопроєкту № 3474 «Про внесення змін до Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності
студентських профспілок)». ПРМТУ було прийнято рішення підтримати студентську акцію зі збору підписів і звернень на адресу Верховної Ради і народних депутатів про недопущення прийняття змін до
цього закону – «Профспілки. Боротьба за Україну», що організована
Профспілкою працівників освіти і науки України. В результаті спілкування з колективами, які гаряче підтримали акцію, було зібрано більше тисячі підписів учнів та курсантів навчальних морських
закладів. У свою чергу, керівництво ПРМТУ направило звернення
Голові Верховної Ради України і народним депутатам-ініціаторам
законопроєкту №3474.

23 лютого 2016 року в Маріупольському порту відбувся мітинг, ініціаторами якого виступили представники ППО Маріупольського МТП, яка
об’єднує більше 3000 працівників порту. Приводом для зібрання стали
спроби окремих осіб внести розкол в трудовий колектив Маріупольського порту і дестабілізувати ситуацію на прибутковому державному
підприємстві. Свою підтримку портовикам в прагненні не допустити
розколу колективу висловив і Голова Профспілки робітників морського
транспорту України Михайло Кірєєв, який спеціально для цього приїхав
до Маріуполя. Також ПРМТУ інформувала ITF про ситуацію, що склалася
в ДП «Маріупольський МТП». Генеральний секретар ITF Стівен Коттон
висловив солідарну підтримку ПРМТУ і трудовому колективу підприємства, а також направив Звернення до Президента України.

ПРМТУ ПІДТРИМАЛА НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОФСПІЛКОВЦІ ПІКЕТУВАЛИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

У 2016 році ПРМТУ організувала кампанію з підтримки навчальних закладів професійно-технічної освіти та надання фінансової допомоги первинним профспілковим організаціям навчальних закладів для підтримки
малозабезпечених членів ПРМТУ і на організацію харчування дітейсиріт. До кампанії долучився і Благодійний фонд морського транспорту «МОРТРАНС».

18 березня 2016 року представники ПРМТУ взяли участь в пікеті біля
Адміністрації Президента з вимогами про виплату заробітних плат і стипендій, а також про фінансування навчальних закладів професійнотехнічної освіти з Державного бюджету. В цей же день Президент України
ветував законопроєкт про внесення змін до Закону «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» щодо джерела фінансування закладів
професійно-технічної освіти.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МОЛОДІЖНА ГРА UNION RING

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ MLC, 2006

4 березня 2016 року за ініціативою Молодіжної ради ПРМТУ і за підтримки Професійної спілки робітників морського транспорту України та
Благодійного фонду морського транспорту «МОРТРАНС» вперше відбувся
Union Ring. У ньому взяли участь команди з Національного університету «Одеська морська академія», Одеського національного морського
університету, Херсонської державної морської академії, Одеського морехідного коледжу технічного флоту та Іллічівського (наразі – Чорноморського) професійного судноремонтного ліцею. Представники всіх п’яти
українських морських навчальних закладів були на висоті і показали
хороші результати.

30 червня 2016 року в Одесі за ініціативою Профспілки робітників
морського транспорту України була організована Міжнародна конференція з питань імплементації Конвенції 2006 року про працю в морському
судноплавстві (MLC, 2006). Саме Профспілка сьогодні докладає всіх
зусиль, щоб мобілізувати всіх національних учасників до спільної роботи, аби досягнути єдиної мети – якнайшвидшої ратифікації Україною
інноваційної Конвенції MLC, 2006, яка призначена для захисту прав
моряків і для створення справедливих умов конкуренції судновласників.

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ПРОЙШЛА СЕРІЯ СЕМІНАРІВ
UNION WEEK

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МАРШ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК

Протягом чотирьох днів, з 31 травня по 3 червня 2016 року, в Україні
вперше пройшла серія професійних семінарів для моряків UNION WEEK
2016. Організатори заходу – Міжнародна федерація транспортників (ITF) і
Профспілка робітників морського транспорту України. Учасники семінарів –
моряки, кадети і працівники морської галузі. За 5 років пройшла серія
семінарів для моряків UNION WEEK 2016, UNION WEEK 2.0, UNION
WEEK – NEW LEVEL, UNION WEEK – NEW GENERATION.

ПРМТУ ПРЕДСТАВИЛА УКРАЇНУ
НА СПАРТАКІАДІ В БОЛГАРІЇ
Профспілка робітників морського транспорту України вперше взяла
участь у Національній Спартакіаді транспортних робітників, яка пройшла
з 15 по 19 червня 2016 року у морському курорті Албена. З тих пір
ПРМТУ – щорічний учасник змагань.

6 липня 2016 року ПРМТУ взяла участь у Всеукраїнській акції протесту під
гаслом «Європейським цінам – європейську зарплату», проти негативних
результатів політики Кабміну в питаннях оподаткування держпідприємств, а
також в акції на підтримку вимог профспілок щодо посилення соціального
захисту працівників в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на
житлово-комунальні послуги.

ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ ПІДПИСАНО
23 серпня 2016 року Голова ПРМТУ Михайло Кірєєв взяв участь у церемонії підписання між профспілками, Урядом і роботодавцями тристоронньої
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 20162017 роки. 14 травня 2019 року була підписана нова Генеральна угода
на 2019 – 2021 роки.
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ПРМТУ ПОСТІЙНО ДОМАГАЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ РЯДОВИХ
У жовтні 2016 року в Амстердамі відбулася чергова зустріч ПРМТУ, Королівської Асоціації Судновласників Нідерландів і нідерландського офісу міжнародної профспілки Nautilus. В рамках зустрічі профспілкові сторони України
та Нідерландів провели переговори про представлення інтересів українських
моряків та їх соціального захисту на борту суден нідерландських судновласників, а також на березі між контрактами. Основним пріоритетом ПРМТУ є
збільшення числа робочих місць на суднах нідерландських судновласників,
особливо для українських рядових.

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
8 грудня 2016 року, перед прийняттям Державного бюджету України на 2017 рік, Профспілка робітників морського транспорту України
взяла участь у Всеукраїнській акції на підтримку вимог профспілок
щодо посилення соціального захисту працівників та інших категорій
громадян в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на житловокомунальні послуги. Під час акції профспілки від імені мільйонів
трудящих вимагали від Уряду, Верховної Ради України, роботодавців адекватного підвищення заробітної плати, погашення її заборгованості перед працівниками, зниження цін і тарифів на житловокомунальні послуги, належного соціального захисту пенсіонерів,
студентської молоді, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, справедливої реформи оплати праці, відновлення фінансування оздоровлення
працюючих та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Головне гасло акції: «Профспілки вимагають гідного
життя для людей».

В РАМКАХ ПЕРЕГОВОРІВ З НОРВЕЖЦЯМИ ВДАЛОСЯ ДОМОГТИСЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ

У період з 24 по 26 жовтня 2016 року Профспілка робітників морського транспорту України за участю Профспілки моряків Норвегії (NSU) і
Профспілки морських механіків Норвегії (NUME) провела переговори з
представниками Норвезької асоціації судновласників (NSA). Подібні переговори сторони проводять кожні два роки, і черговий етап переговорів
пройшов у офісі ПРМТУ в Одесі. Профспілковій стороні вдалося домогтися
підвищення заробітної плати для українських моряків: на 1% в 2017
році і на 2% в 2018 році. Також були збільшені виплати в разі смерті під
час рейсу – на 2 500 USD, зросла компенсація по непрацездатності для
офіцерів, рядових і кадетів, збільшені на 10 USD соціальні відрахування.

ITF MEMBERSHIP BOOSTING CAMPAIGN
З 7 листопада до 16 грудня 2016 року Міжнародна федерація транспортників (ITF) провела масштабну кампанію з мотивації профспілкового членства, в рамках якої інспектори ITF, що працюють в портах по
всьому світу, запрошували українських моряків на суднах, які відвідують
їх порти, приєднатися до єдиної національної морської профспілки в
Україні – членської організації ITF – Профспілки робітників морського
транспорту України. Всього Було проведено 142 інспекції, інспектори
поспілкувалися з більш ніж 1000 моряками й зареєстрували 154 нових
члена Профспілки.

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ
На самому початку 2016 року був підписаний тристоронній договір IMEC-ПРМТУХДМА «Про співпрацю і консолідацію зусиль по створенню тренажерносимуляторного комплексу на базі ХДМА і забезпечення ефективної підготовки морських фахівців». Бюджет проєкту склав 2,2 млн. доларів США і був
розділений на два транші. Перший транш був спрямований на створення
нових лабораторій, а другий – на оновлення пожежного полігону і модернізацію водної станції ХДМА. Заходи по підведенню підсумків реалізації
спільного інвестиційного проєкту IMEC-ПРМТУ-ХДМА завершилися урочистим
відкриттям модернізованої водної станції, яке відбулося 25 квітня 2019 року.

НОВІ ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ПРМТУ
ПРМТУ і Херсонська державна морська академія уклали Меморандум
про співпрацю, в рамках якого всі моряки-члени Профспілки отримали можливість пройти будь-який з курсів в Херсонському морському
спеціалізованому тренажерному центрі, сплативши його вартість зі
знижкою в 30%.
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ГАЗЕТА «МОРЯКЪ» ВІДЗНАЧИЛА СВІЙ
100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

ЗУСТРІЧ З КАНАДСЬКИМ ЕКСПЕРТОМ ІЗ ПИТАНЬ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОРТАМИ

Перший легальний номер газети вийшов 30 березня (12 квітня за новим стилем) 1917 року в Одесі. Зараз газета «Морякъ»
повністю включилася в
ту велику громадську роботу, яку проводить Профспілка робітників морського транспорту України. Тому
по праву видання назива ється – «Українська профспілкова транспортна газета «Морякъ» і є спадкоємцем того «Моряка», перший
номер якого побачив світ в
Константинополі і був органом закордонного центру «Союзу чорноморських
моряків».

У 2017 році Голова Профспілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв і його Перший заступник Олег Григорюк, голови первинних профспілкових організацій ПРМТУ, що представляють колективи морських портів,
зустрілися з канадським експертом Луї Рейнджером, який прибув в Україну.

МІЖНАРОДНИЙ МОРСЬКИЙ КЛАСТЕР «ПАЛАТА ІТ-ОПМ»
На початку 2017 року в Одесі відбулись перші Загальні збори Міжнародного морського кластеру «Палата ІТ-освіти і підготовки моряків»,
створеного при Херсонській державній морській академії (ХДМА) у 2016
році. Організатором виступила Профспілка робітників морського транспорту України на прохання керівництва Кластера. Його завдання – готувати
моряків шляхом системного введення в освітній простір академії інноваційних технологій, новітніх методик досягнення злагодженої діяльності
команд суден в екстремальних умовах, вдосконалення менеджменту
управління екіпажами інтернаціонального складу. Крім того, Кластер
дозволив продовжити реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих
на підготовку морських кадрів.

ПРОФСПІЛКОВЦІ ОБГОВОРИЛИ ПРОЄКТ НОВОГО
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року з ініціативи Профспілки робітників морського
транспорту України в Одесі пройшов семінар, на якому обговорили роботу над підготовкою проєкту нового Трудового кодексу України. Участь
у семінарі взяли близько двохсот осіб, серед яких – представники
підприємств морського транспорту, члени ПРМТУ, представники Федерації профспілок Одеської області та представники Одеської дорожньої
організації профспілки залізничників і транспортних будівельників.
Спікером семінару виступив співголова робочої групи з підготовки
проєкту Трудового кодексу України Комітету Верховної Ради України
з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Сергій Українець.

МЕМОРАНДУМИ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ З БЕЛЬГІЙСЬКОЮ
ДОКЕРСЬКОЮ ПРОФСПІЛКОЮ BTB ТА З МІЖНАРОДНОЮ
ПРОФСПІЛКОЮ МОРЯКІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (SIUNA)
В ході робочих зустрічей у 2017 році керівництву ПРМТУ в особі Голови
Михайла Кірєєва і його Першого заступника Олега Григорюка вдалося
вивести на новий рівень взаємовідносини з двома братніми профспілками: бельгійською докерською профспілкою BTB і Міжнародною профспілкою моряків Північної Америки (SIUNA), та підписати Меморандуми
про взаєморозуміння. Підписання Меморандумів про взаєморозуміння
між профспілками країн-бенефіціарів судновласників і профспілками
країн-постачальників робочої сили є частиною Мексиканської політики
ITF, спрямованої на зміцнення білатеральних відносин між профспілками.

НАЙБІЛЬША КОМПЕНСАЦІЯ В ІСТОРІЇ ПРМТУ БУЛА
ВИПЛАЧЕНА СІМ’Ї УКРАЇНСЬКОГО МОРЯКА
Сім’я загиблого під час рейсу українського капітана, бажаючи врегулювати
питання з виплатою належної їм компенсації по смерті на робочому місці,
самостійно звернулася до судновласника, але отримала відмову в задоволенні
претензії. За допомогою у вирішенні питання сім’я прийшла до Профспілки
робітників морського транспорту України. Справа капітана Громова нікого не
залишила байдужим: окрім інспекторів та юристів Профспілки, сприяння і
допомогу надала і Профспілка моряків Австралії, а також членська організація
Міжнародної федерації транспортників. Протягом року ПРМТУ і сім’я Громових
стикалися з різними відмовами в задоволенні претензії. Тільки через рік з
моменту звернення в ПРМТУ сім’я Громових отримала належну їй компенсацію
в повному обсязі і згідно з нормами трудового законодавства Австралії. Сума
компенсації склала близько 450 тисяч доларів США.
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V КОНГРЕС ETF – «СПРАВЕДЛИВИЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ЄВРОПИ – СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ,
СОЛІДАРНІСТЬ, ЄДНІСТЬ»
З 24 по 26 травня 2017 року в Барселоні (Іспанія) пройшов V Конгрес Європейської федерації транспортників під слоганом «Справедливий транспорт для Європи – соціальна справедливість, солідарність,
єдність». Українських працівників морського транспорту на Конгресі
представила делегація Професійної спілки робітників морського транспорту України під керівництвом Голови ПРМТУ Михайла Кірєєва.

«МОЛОДЬ! ПРОФСПІЛКА! МАЙБУТНЄ!»
Під таким девізом 6-7 липня 2017 року в Одесі пройшов Форум молоді
Професійної спілки робітників морського транспорту України, організований за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) та приурочений
до 25-річчя від дня заснування ПРМТУ, до 15-річчя від дня створення
Молодіжної ради ПРМТУ, а також до Всесвітнього дня молоді. Важливо
відзначити, що захід, який зібрав близько 60 молодих профспілкових
активістів з усієї України, став третім кроком в рамках реалізації спільного проєкту Міжнародної організації праці та ПРМТУ – «Зменшення
стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ для захисту працюючих жінок
і чоловіків від неприйнятних форм праці в Україні», що реалізується
за підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку та
співробітництва Sida.

НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ
ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
У 2017 році Міністерство інфраструктури України оприлюднило для громадського обговорення проєкт Національної транспортної стратегії на період
до 2030 року та Стратегію розвитку морських портів України до 2038 року.
Опрацювавши ці документи, ПРМТУ було прийнято рішення звернутися до
Міністерства інфраструктури України з пропозицією доопрацювати проєкти
Стратегій з метою чіткого формулювання і конкретизації пріоритетних завдань
для досягнення зазначених цілей в галузі морського транспорту України,
а також завдань, які необхідно виконати для їх реалізації, зокрема –
в сфері забезпечення прав і соціальних гарантій портових працівників.
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРМТУ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА МІУ

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ЦПМ «АВАНТ»
15 травня 2017 року між ПРМТУ і ЦПМ «АВАНТ» підписано Меморандум
про взаєморозуміння. Крім домовленості про ексклюзивне співробітництво,
про обмін інформацією і проведення спільних заходів, в рамках документа
ЦПМ «АВАНТ» зобов’язується надавати 30%-ву знижку на проходження
курсів, крім професійної технічної освіти, всім морякам-членам Профспілки.

1 серпня 2017 року Представники первинних профспілкових організацій
Бердянського, Маріупольського, Ізмаїльського, Білгород-Дністровського,
Ренійського, Херсонського, Скадовського, Усть-Дунайського портів, Українського Дунайського пароплавства, філії Дельта-лоцман «ДП «АМПУ»,
Адміністрації Миколаївського порту, Азовської та Чорноморської первинних профорганізацій моряків, на чолі з Головою Профспілки робітників
морського транспорту України Михайлом Кірєєвим, взяли участь у зустрічі
з заступником Міністра інфраструктури України з метою обговорення та
визначення шляхів вирішення проблемних та нагальних питань. Представники профспілок висловили стурбованість трудових колективів щодо
рівня заробітних плат, кадрових призначень, корупції в портах, днопоглиблення акваторій портів і порядку компенсації інвестицій морським
торговельним портам.
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УКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ТРАНСПОРТНА ГАЗЕТА

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ В НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
Завдяки ПРМТУ і IMEC найбільший морський навчальний заклад в Україні
отримав грант на суму 600 тис. USD на придбання сучасного тренажерасимулятора машинного відділення.

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ СОЛІДАРНОСТІ МОРЯКІВ І ДОКЕРІВ
5 жовтня 2017 року в Одесі відбувся Міжнародний форум
солідарності моряків і докерів, організований Профспілкою робітників морського транспорту України спільно з німецькою профспілкою ver.di під егідою Міжнародної федерації транспортників. Метою проведення заходу такого рівня стало визначення загальних
проблем моряків і докерів, а також пошук шляхів їх вирішення
на національному та міжнародному рівнях.

ОБ’ЄДНАНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
21 вересня 2017 року у Києві пройшов Об’єднаний форум, участь в якому
взяли представники ITF на чолі з Генеральним Секретарем Стівеном Коттоном й
транспортних профспілок України, у тому числі – Профспілка робітників морського
транспорту України і багато інших галузевих транспортних профспілок України.
Стівен Коттон представив свою презентацію під назвою «Нарощування сил за допомогою 4 важелів: від Софії до Сінгапуру», в якій він розповів про стратегію ITF, яка
пізніше була запропонована до затвердження Конгресу ITF у 2018 році в Сінгапурі.

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ ITF ТА ПРМТУ В ХДМА
У навчальну програму Херсонської державної морської академії
з 1 січня 2018 року в дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи
охорони праці» введений модуль з питання ВІЛ/СНІДу до курсу підготовки бакалаврів судноводіння та суднової енергетики. Це стало можливим,
завдяки спільному проєкту ПРМТУ і ITF, спрямованому на поліпшення
добробуту і здоров’я моряків.

МЕМОРАНДУМ МІЖ ПРМТУ, VER.DI, ППО «ЄДНІСТЬ»
Й РОБІТНИЧОЮ РАДОЮ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМІНАЛУ
АЛЬТЕНВЕРДЕР (ДП «КТА»)
У жовтні 2017 року було укладено Меморандум між ПРМТУ, ver.di, ППО «Єдність» й Робітничою радою Контейнерного терміналу Альтенвердер (ДП «КТА»).
Меморандум декларує наміри сторін щодо спільної співпраці на майбутні роки, яка передбачає, у тому числі, обмін професійним досвідом, інформацією,
атрибутикою, а також проведення спільних спортивних, навчальних заходів
для членів ПРМТУ і ver.di, що працюють в обох дочірніх підприємствах HHLA.
Але найголовніший намір, декларований Меморандумом – це створення
Об’єднаної робочої групи, що складається з працівників ДП «КТО» (членів
ПРМТУ) й працівників Контейнерного терміналу Альтенвердер (членів ver.di).
Першочерговим завданням робочої групи стало обговорення і розробка
спільних рішень актуальних проблем докерів сьогодні, а саме: захист прав
робітників, охорона праці і своєчасна реакція на зміни в галузі.

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ
Перспективи, переваги, очікування органів влади та інвесторів при реалізації проєктів ДПП, роль профспілок у таких проєктах і питання забезпечення соціального захисту працівників морського транспорту обговорили
учасники семінару-тренінгу з питань державно-приватного партнерства в
морських портах України, який пройшов 23 лютого 2018 року в Одесі за
ініціативою Профспілки робітників морського транспорту України. В цілому,
зустріч пройшла в конструктивному ключі, й всі учасники діалогу домовилися й надалі взаємодіяти в ході підготовки і реалізації проєктів державноприватного партнерства в морських портах України.
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ЄВРОПЕЙСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ МОРСЬКИЙ САМІТ

44 КОНГРЕС ITF – «ТРАНСПОРТНИКИ ЗМІЦНЮЮТЬ ВПЛИВ»

9 травня 2018 року в Одесі відбулася значна для морського життя
подія: тут вперше пройшов Європейсько-Азіатський морської саміт,
організатором якого виступила Профспілка робітників морського
транспорту України. Участь у ньому взяли представники головного
офісу ITF, морських профспілок Японії та Сінгапуру, Міністерства
інфраструктури України, компаній-посередників у працевлаштуванні українських моряків, морських навчальних закладів України,
а також члени ПРМТУ – українські моряки.
У 2019 році під егідою ПРМТУ в Одесі вдруге пройшов ЄвропейськоАзіатський морської саміт. В рамках заходу Профспілка ставила
перед собою завдання представити Україну, як одну з провідних
країн, що готують кадри для світового судноплавства, показати іноземним судновласникам переваги українських моряків, просувати
їх на морському світовому ринку праці.

Конгрес Міжнародної федерації транспортників (ITF) – це подія, яка
об’єднує транспортників усього світу. На ньому приймають рішення
і визначають курс федерації на наступні 5 років. Інтереси 80 000
українських моряків, портовиків, курсантів і студентів та інших працівників морської галузі України представляла делегація Професійної
спілки робітників морського транспорту України на чолі з Головою
Михайлом Кірєєвим.

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
УКРАЇНСЬКИХ ДОКЕРІВ
За ініціативи Профспілки робітників морського транспорту України
25 червня 2018 року в Одесі пройшов семінар на тему «Зміни в законодавстві України. Нові вимоги до спеціальності докера і досвід європейських профспілок». Перший заступник Голови ПРМТУ Олег Григорюк
презентував проєкт Профспілки зі створення сучасної системи навчання
портовиків і захисту їхніх соціально-трудових прав.

ПРЕДСТАВНИКИ ПРМТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У UKRAINIAN PORTS FORUM
На UKRAINIAN PORTS FORUM-2018, який пройшов 31 травня в Одесі
в рамках 17-ого Міжнародного тижня з торгівлі і транспорту, Профспілку робітників морського транспорту України представили Голова
ПРМТУ Михайло Кірєєв і його Перший заступник Олег Григорюк.
Михайло Кірєєв виступив спікером на галузевій HR-конференції Ukrainian
Ports: People Agenda, у фокусі якої ефективний розвиток фахівців портової сфери в період реформ. Під час конференції учасники обговорили сучасні HR-тренди, актуальні тенденції в управлінні персоналом,
ситуацію на українському ринку праці, розглянули виклики у сфері
управління персоналом, з якими доводиться стикатися у період трансформації держпідприємств, а також вивчали міжнародний досвід роботи
з персоналом у період реформи портової галузі.

ПЕРШИЙ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ СЕМІНАР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
КРУЇЗНОЇ ІНДУСТРІЇ
З 25 по 28 червня 2018 року в Одесі пройшов перший у Східній Європі
семінар для працівників круїзної індустрії. Круїзний семінар був організований під егідою Міжнародної федерації транспортників її членськими
організаціями з Норвегії, Німеччини, Італії та України – найбільшими
профспілками NSU, ver.di, FIT-CISL і, звичайно, ПРМТУ. Участь в ньому
взяли 39 учасників з Румунії, Болгарії та України.
У 2019 році відбувся Другий круїзний семінар, який став однією з
важливих подій цього року.

9

УКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ТРАНСПОРТНА ГАЗЕТА

В ОДЕСІ ПОЧАВ РОБОТУ МОРСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР ПРМТУ
28 червня 2018 року в Одесі почав свою роботу Морський інформаційний центр Профспілки робітників морського транспорту
України за підтримки Міністерства закордонних справ України.
Пізніше були відкриті ще два центри – в Херсоні та Ізмаїлі. Протягом червня-липня 2018 року спільними зусиллями ПРМТУ та
Міжнародної федерації транспортників, Міністерства закордонних
справ України та його дипломатичних місій в різних країнах, а
також представників компаній, юристів, адвокатів та родичів, до
України повернулися 57 українських моряків. Серед них – члени
екіпажів суден MEKONG SPIRIT і FREE NEPTUNE.

НОВЕ ПАРТНЕРСТВО
25 червня 2018 року ПРМТУ уклала Угоди про взаємодію з Професійною спілкою «Солідарність», яка об’єднує працівників різних стивідорних
компаній, що здійснюють свою діяльність на території порту «Чорноморськ», та Професійною спілкою працівників державного підприємства
«Стивідорна компанія «Ольвія». Ці Угоди спрямовані на об’єднання та
консолідацію зусиль у сферах спільних інтересів та цілей, підвищення
ефективності представництва, сприяння реалізації трудових, соціальноекономічних прав та інтересів членів профспілок й забезпечення їх захисту.

ПРМТУ І МЗС УКРАЇНИ: НОВИЙ РІВЕНЬ СПІВПРАЦІ
2 липня 2018 року в офісі ПРМТУ було підписано Меморандум між
Міністерством закордонних справ України й Профспілкою робітників
морського транспорту України про розширення співпраці в напрямку
сприяння у наданні допомоги морякам – громадянам України, які опинилися у скрутному становищі за кордоном внаслідок подій надзвичайного характеру.

ПРМТУ І ITF ВИПУСТИЛИ МЕДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ
Влітку 2018 року ПРМТУ за підтримки ITF випустила спеціалізований посібник для моряків, який розроблений провідними фахівцями
в галузі медицини транспорту. У виданні у максимально доступній
формі систематизовані загальні відомості про невідкладні стани здоров’я моряків, які можуть трапитися на борту судна, а також захворювання, які найчастіше траплялися в практиці фахівців з суднової
медицини. Крім того, в посібнику описана тактика надання допомоги
хворому або травмованому члену екіпажу й описані несприятливі
гігієнічні фактори суднової діяльності та професійно-обумовлені захворювання моряків. У серпні 2020 року було випущено оновлене
видання медичного посібника.

ПРМТУ ТА ДКС МЗС УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ ПЕРШІ
ПІДСУМКИ РОБОТИ МІЦ
17 вересня 2019 року Голова Профспілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв зустрівся з Директором департаменту
консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергієм
Погорельцевим та Представником МЗС України в Одесі Костянтином
Ржепішевським. Михайло Кірєєв розповів гостям про Профспілку: про
її основні завдання, цілі, напрямки діяльності, роботу як з діючими,
так і з майбутніми моряками. Основною темою розмови стали перші
підсумки роботи Морського інформаційного центру ПРМТУ за підтримки
МЗС України.
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ВІЗИТ ГЛАВИ ТРАСТОВОГО ФОНДУ МОРЯКІВ ITF
КІМБЕРЛІ КАРЛШО

ВІЗИТ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ ДО
МОРСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРМТУ

06 вересня 2018 року в офісі Профспілки робітників морського транспорту України відбулися переговори керівництва ПРМТУ і Благодійного
фонду морського транспорту «МОРТРАНС» з Головою Трастового фонду
моряків ITF Кімберлі Карлшо. Голова ПРМТУ Михайло Кірєєв розповів про
історію профспілкового руху на водному транспорті, про діяльність ПРМТУ
на національному та міжнародному рівнях, про актуальні питання, якими
Профспілка займається щодня. У супроводі Першого заступника Голови
Профспілки Олега Григорюка в Херсоні відбулася зустріч зарубіжної гості
з керівництвом ХДМА та огляд навчально-тренажерної бази ХДМА. Кімберлі Карлшо зізналася, що приємно здивована можливостями Академії,
і високо оцінила внесок ПРМТУ в розвиток навчально-тренажерної бази.

18 жовтня 2018 року відбулася зустріч представників Профспілки робітників
морського транспорту України з делегацією Міністерства закордонних справ
України на чолі з керівником відомства Павлом Клімкіним. Заступник Голови
ПРМТУ Георгій Кутянін розповів про роботу Профспілки, про основні завдання
та напрямки діяльності, але центральною темою розмови стали підсумки
роботи Морського інформаційного центру ПРМТУ за підтримки МЗС України.

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ЯКА ПРИСВЯЧЕНА
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ ПРМТУ І МОП
В рамках спільного проєкту «Зменшення стигми та дискримінації у зв’язку
з ВІЛ для захисту працюючих жінок і чоловіків від неприйнятних форм
праці в Україні» співпраця ПРМТУ й Міжнародної організації праці триває більше 4 років. За цей час організовані семінари, тренінги, випущені
спеціальні інформаційні буклети, проведені анонімні добровільні тестування
на ВІЛ серед моряків-членів ПРМТУ.

Представники Профспілки робітників морського транспорту України взяли
участь у Міжнародній конференції, присвяченій реалізації інфраструктурних
проєктів державно-приватного партнерства, яка відбулася 14 вересня 2018
року в Києві. Одна з цілей проведення форуму – забезпечення всеосяжного
діалогу між приватним та державним сектором з метою поширення знань
та експертного досвіду, впровадження кращих міжнародних практик та
створення нових інвестиційних можливостей для реалізації проєктів ДПП в
інфраструктурній сфері України.

ПРМТУ ВІДРОДЖУЄ ТРАДИЦІЇ
ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЛИ ВІД ВЛАДИ –
РОБОТУ, ЗАРПЛАТУ, ГІДНЕ ЖИТТЯ!
17 жовтня 2018 року під час Всеукраїнської акції профспілок у Києві,
біля 15 тисяч трудівників, у тому числі й представники Профспілки
робітників морського транспорту України, рішуче вимагали від влади – РОБОТУ, ЗАРПЛАТУ, ГІДНЕ ЖИТТЯ! У профспілковій колоні була
представлена уся Україна – провідні галузі промисловості та усі без
виключення області нашої країни.

Невід’ємною частиною Чорноморського морського пароплавства була
Жіноча рада – група активних дружин моряків, які займалися соціальним
життям Пароплавства. Досвідчені «морячки» ділилися досвідом з молодим
поколінням, разом проводили дозвілля, організовували заходи для моряків
та їхніх родин. Але, на жаль, разом із занепадом колись могутнього ЧМП,
поступово зникла і жінрада. Профспілка робітників морського транспорту
України вирішила відродити цю добру традицію та об’єднати активних
дружин моряків в групу, яку вони самі назвали «Морські зірки».
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ПРМТУ Й JSU: СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ
У 2018 році ПРМТУ й Профспілка моряків Японії (JSU) почали реалізацію першого й унікального в своєму роді спільного навчального
проєкту, в рамках якого українські моряки, які працюють на суднах
японських судновласників, зможуть підвищити свій рівень володіння
англійською мовою абсолютно безкоштовно. Офіційний старт проєкту
дали Президент Профспілки моряків Японії Моріта Ясуме та Голова
Профспілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв.

FREE NOVICHKOV
В січні 2017 року Андрій Новічков був затриманий поліцією м.БендерАббас за звинуваченням в умисному вбивстві громадянина
Ірану – Бахраміпура М.Х., який викинувся за борт судна 17.01.2017
року під час його перебування в Китайському морі. Завдяки втручанню ПРМТУ у цю справу 8 січня 2019 року Андрія Новічкова
було звільнено.

НАВЧАЮТЬСЯ МОЛОДІ ПРОФСПІЛКОВЦІ
ПЕРШІ ВИПУСКНИКИ ПРОФСПІЛКОВИХ КУРСІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Перші студенти, які розпочали заняття 4 червня 2018 року завдяки
реалізації спільного навчального проєкту ПРМТУ та Профспілки моряків
Японії, невдовзі закінчили базовий курс морської англійської, про що
свідчать сертифікати, які отримали моряки. Специфіка роботи моряка
така, що не всі студенти змогли завершити курс. Однак була розроблена
система обліку, і по поверненню з рейсу моряк може продовжити навчання з того моменту, на якому він його перервав. Таким чином, навчання
проходить максимально продуктивно.

Представники Профспілки робітників морського транспорту України, у
період з 17 по 20 січня 2019 року, взяли участь у навчанні у Зимовій
школі для профспілкової молоді Молодіжної ради Федерації профспілок
України. Захід вперше відбувся у місті Чернігів, і в ньому взяли участь
майже 50 молодих лідерів – представників 20 всеукраїнських галузевих
профспілок. ПРМТУ була представлена головою первинної профспілкової
організації курсантів НУ «Одеська морська академія» Діаною Торопенко
і членом профактиву Ольгою Швець.

МОРЯКИ ЗМАГАЛИСЯ В ЕРУДИЦІЇ ТА КМІТЛИВОСТІ
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ В УКРАЇНІ
З 2018 року Профспілка робітників морського транспорту України
взаємодіє з Організацією з безпеки й співробітництва в Європі. За
цей час ПРМТУ провела серію зустрічей зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, на яких, зокрема, обговорювалася проблематика залучення українських моряків в трафік
нелегальних мігрантів.

13 лютого 2019 року у Морському юніон центрі Профспілка робітників морського транспорту України ось уже вдруге організувала для
сімей моряків-членів ПРМТУ інтелектуально-розважальну гру від проєкту City Quiz. Одинадцять команд перевірили свої знання і кмітливість:
відповідали на питання, розгадували ребуси, вгадували мелодії – і все
це на морську і профспілкову тематику. За підсумками гри всі учасники
отримали від ПРМТУ грамоти та подарунки на пам’ять. Але головним
подарунком, на думку моряків, стала надана можливість відволіктися від
повсякденної суєти, змінити обстановку, познайомитися з новими людьми,
зустріти друзів і поспілкуватися.
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THE MISSION TO SEAFARERS

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В МОРСЬКІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ

The Mission to Seafarers — це організація, яка надає допомогу і підтримку
морякам у більш ніж 200 портах по всій земній кулі, незалежно від їх рангу, національності і віросповідання. Використовуючи глобальну мережу капеланів, співробітників і волонтерів, організація пропонує практичну, емоційну і духовну підтримку морякам, відвідує судна, співпрацює з інтерклубами, а також надає різну
соціальну й екстрену підтримки. 5 березня 2019 року Бен Бейлі, директор з адвокації Місії, відвідав офіс ПРМТУ, де зустрівся з Першим заступником Голови ПРМТУ
Олегом Григорюком. Сторони поділилися досвідом роботи з моряками та їхніми
родинами, а також обговорили можливу співпрацю у найближчому майбутньому.

11 квітня 2019 року в Саутгемптоні, Великобританія, пройшла конференція «Людський фактор в морській автоматизації» за участю ПРМТУ
й курсантів Національного університету «Одеська морська академія»
та Херсонської державної морської академії. Організатором Конференції виступила Міжнародна рада морських роботодавців (IMEC).
Завершальним етапом порядку денного була панельна дискусія за
участю курсантів НУ «ОМА», ХДМА й Warsash University, модераторами якої виступили Олег Григорюк (ПРМТУ) та Адам Льюїс (IMEC).
Основною причиною проведення такого масштабного заходу, який
зібрав в одному конференц-залі понад 200 гостей з усього світу, стали
виклики, з якими стикається морська галузь в контексті автоматизації
та цифровізації.

ГОЛОВА ПРМТУ ЗУСТРІВСЯ З ДЕРЖСЕКРЕТАРЕМ МЗС УКРАЇНИ
5 березня 2019 року Голова Профспілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв зустрівся з державним секретарем Міністерства
закордонних справ України Андрієм Заяцем та заступником директора Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василем Кириличем.
Сторони обговорили подальші
спільні плани, спрямовані на забезпечення всебічного захисту
трудових й соціальних прав моряків – громадян України. Михайло Кірєєв наголосив на необхідності невідкладної ратифікації
Україною Конвенції 2006 року
про працю в морському судноплавстві і Конвенції (переглянутої) про національні посвідчення
особи моряків (№185). Андрій
Заєць, зі свого боку, підтримав
позицію ПРМТУ.

УЧАСТЬ У ЮРИДИЧНОМУ КОМІТЕТІ ІМО
У березні 2019 року на 106-му засіданні Юридичного комітету IМО, в рамках реалізації спільного проєкту ПРМТУ та МЗС України, делегацією України за
підтримки Морської адміністрації Грузії та Міжнародної федерації транспортних
робітників було внесено документ щодо принципів справедливого поводження
з моряками, затриманими за підозрою у вчиненні злочинів на морі.
Документ, підготовлений ПРМТУ
та МЗС України, був одноголосно підтриманий делегатами держав-членів ІМО, які в своїх виступах висловили вдячність українській
стороні та ITF за увагу до питань
порушення права моряків на справедливе поводження та на необхідність розробки та реалізації заходів
з попередження залучення моряків
до вчинення протиправних дій на
морському транспорті.

ПРМТУ ТА ПРОФСПІЛКИ ПОЛЬЩІ
З 10 по 15 червня 2019 року за ініціативою Профспілки робітників морського транспорту України була проведена зустріч з представниками польських профспілок, членських організацій ITF, –
Національної морської секції NSZZ «Солідарність» та Профспілки
моряків Польщі. Представники профспілок обговорили можливість
реалізації спільних соціальних проєктів та ініціатив, приділили
увагу загальним проблемам працевлаштування моряків на судна
іноземних судновласників, розглянули шляхи і перспективи просування моряків на світовому морському ринку праці, стратегію
колективних переговорів.
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ВСЕСВІТНІЙ ТЕЛЕМАРАФОН ДО 100-РІЧЧЯ МОП
У 2019 році Міжнародна організація праці відзначила своє 100-річчя. Святкування його пройшло під гаслом «Соціальна справедливість. Гідна праця».
Одним із заходів в рамках святкування стала всесвітня інтернет-трансляція
11 квітня 2019 року, під час якої 24 бюро Організації протягом 24 годин наочно
демонстрували все різноманіття діяльності МОП. Всесвітній телемарафон стартував у Суве (Фіджі) й 24 години по тому фінішував у Лімі (Перу). Ефір також
пройшов в Києві. В рамках ток-шоу сотня учасників обговорили роботу МОП
в Україні. Одними з гостей ток-шоу стали представники Профспілки робітників
морського транспорту України.

ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА ПРМТУ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ
МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
25 червня 2019 року в офісі Профспілки робітників морського транспорту України пройшла зустріч керівництва ПРМТУ та представників
Міжнародної організації праці. В ході зустрічі сторони обговорили
нинішній етап реалізації п’ятирічного проєкту щодо поліпшення
управління ринком праці – «Інклюзивний ринок праці для робочих
місць в Україні», перші його підсумки, питання соціального діалогу
та колективних переговорів, а також спільні проєкти на перспективу.

ПРМТУ СТАЛА ЧЛЕНОМ IFSMA
У липні 2019 року Профспілка робітників морського транспорту України
стала членом Міжнародної федерації асоціацій морських капітанів – некомерційної неурядової організації, яка займається виключно інтересами
капітанів морських суден. На 45-ій Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації асоціацій морських капітанів Першого заступника Голови
ПРМТУ Олега Григорюка було обрано віце-президентом Асоціації.

ЖУРНАЛІСТИ ЗА ЗМІНИ – СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
НА ПЕРШУ СМУГУ
В кінці липня 2019 року делегація журналістів з Грузії, Азербайджану,
Вірменії, Молдови, Білорусі, України та Росії відвідали офіс Профспілки робітників морського транспорту України. Голова ПРМТУ Михайло
Кірєєв та його Перший заступник Олег Григорюк відповіли на запитання
журналістів, які були приємно здивовані масштабами роботи Профспілки. Далі відбулася зустріч з керівництвом ДП «Контейнерний термінал
Одеса» й головою первинної профспілкової організації ПРМТУ на даному
підприємстві. У журналістів була можливість відразу почути як сторону
профспілки, так й сторону роботодавця.

У МОРСЬКОМУ ЮНІОН ЦЕНТРІ ОБГОВОРИЛИ
ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ В МТЦ
У 2019 році пройшов круглий стіл з питань підвищення тарифів
в морських тренажерних центрах за участю представників Морської адміністрації України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Організатором зустрічі виступила Профспілка
робітників морського транспорту України. Представники Морської
адміністрації України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків постаралися відповісти на всі питання, однак багато
з них все ж залишилися без відповідей. Всі учасники зустрічі висловили подяку Профспілці за організацію такого актуального заходу
та домовилися організовувати подібні зустрічі регулярно, оскільки
сьогодні діалог дуже важливий у зв’язку з тим, що морська галузь
знаходиться у стані реформування. Після першої частини заходу
ПРМТУ продовжив зустріч з моряками, в ході якої була вироблена
стратегія подальших дій.
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ПРМТУ ПРЕЗЕНТУВАЛА ПАКЕТ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МОРЯКАМ
Профспілка робітників морського транспорту України організувала
9 серпня 2019 року координаційну зустріч з представниками Міністерства економічного розвитку України та міжнародними експертами. Це – представники Міжнародної організації праці в Україні,
Міністерства фінансів США, Посольства США в Україні, проєктів
USAID, Офісу реформування адміністративних послуг (EDGE) та інші
експерти в сфері морського транспорту. Профспілка презентувала
пакет пропозицій щодо підвищення якості надання послуг морякам,
впровадження електронного документообігу та усунення наявних
корупційних ризиків. Ці пропозиції були одноголосно підтримані
учасниками Круглого столу, який відбувся за ініціативою ПРМТУ ще
17 липня 2019 року, а також українськими моряками.

КАМПАНІЯ ПО «СПРАВІ КАПІТАНА ГАВРИЛОВА»
ПРМТУ надав підтримку капітану Геннадію Гаврилову, якому заборонено
залишати Шрі-Ланку з 2016 року. Кампанія по «Справі капітана Гаврилова» дозволила провести зустріч Першого заступника Голови Профспілки
робітників морського транспорту України Олега Григорюка й Геннадія.
Метою такої зустрічі стало обговорення справи українського капітана, а
також його якнайшвидшого звільнення та повернення на Батьківщину.

ВСЕСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСПЕКТОРІВ ITF

МОРСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ – MRT-2019

У Шрі-Ланці 22 вересня 2019 року відбувся Всесвітній семінар інспекторів Міжнародної федерації транспортників. Традиційно, семінар інспекторів проводиться Міжнародною федерацією транспортників раз в чотири роки та збирає разом більшість ITF координаторів, інспекторів та їх
помічників з усього світу. У 2019 році у засіданні взяли участь близько
110 інспекторів світу, у тому числі й ITF інспектор з України.

З 16 по 19 вересня 2019 року в місті Коломбо, Шрі-Ланка, в третій
раз пройшов Морський круглий стіл Міжнародної федерації транспортників, на якому зібралися представники морських та докерських
профспілок з усього світу з метою обмінятися досвідом, навчитися організовувати й проводити кампанії, послухати історії експертів морської
індустрії та отримати потужний заряд мотивації до дії та об’єднання. Від
України у цьому заході брала участь делегація ПРМТУ на чолі з Першим
заступником Голови Профспілки Олегом Григорюком.

ПРМТУ ДАЛА СТАРТ НОВІЙ ІНІЦІАТИВІ
З жовтня 2019 року в Морському юніон центрі щотижня проходять
тренінги для курсантів Національного університету «Одеська морська
академія». Основне завдання, яке перед собою поставила Профспілка, –
підвищити рівень інформованості курсантів морських навчальних закладів
щодо діяльності ПРМТУ.
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UNION QUIZ ДЛЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ МОЛОДІ

SAILOR TODAY SEA SHORE AWARD

10 жовтня 2019 року Профспілка робітників морського транспорту України
та Благодійний фонд морського транспорту України «МОРТРАНС» провели
для молодіжного профактиву інтелектуальну вікторину Union Quiz. У заході
взяли участь молодь з усієї України. Вікторина дозволила хлопцям та дівчатам познайомитися зі своїми колегами з інших організацій. Учасники заходу
в цікавій ігровій формі змогли узагальнити свої знання про профспілковий
рух в цілому й про діяльність ПРМТУ зокрема.

Більше 18 років поспіль в Індії проводиться вручення премії Sailor
Today Sea Shore Award, покликаної відзначити людей, які внесли вклад
в морську індустрію. Щороку ці нагороди проводяться з єдиною метою:
оцінювати, визнавати, заохочувати та привертати увагу до досягнень
та видатних заслуг моряків та судноплавних організацій. У 2019 році
Перший заступник Голови Профспілки робітників морського транспорту
України Олег Григорюк удостоївся премії в номінації «Most Charismatic
Personality», чию кандидатуру підтримали сотні людей.

УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ITF
Виконавчий комітет є керівним органом Федерації між конгресами, та
збирається два рази на рік. Найзначнішою подією стало обрання Голови
ПРМТУ Михайла Кірєєва членом Виконавчого комітету ITF у 2018 році на
44-му Конгресі федерації в Сінгапурі. З того часу Михайло Кірєєв неодноразово брав участь у засіданнях Виконавчого комітету ITF.

ГОЛОВУ ПРМТУ ВІДЗНАЧЕНО МЕДАЛЛЮ
«ЗА СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ»
13 листопада 2019 року в Практичній гавані міста Одеса відбулася урочиста передача до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України патрульних катерів типу «Island» «Старобільськ», «Слов’янськ» та пошуковорятувального судна «Олександр Охрименко». В ході урочистостей Голові
ПРМТУ Михайлу Кірєєву вручено медаль «За сприяння Збройним Силам
України» за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил
України, організацію та надання всебічної допомоги особовому складу
військових частин та підрозділів ВМС ЗС України.

ПРОФСПІЛКИ ВИСЛОВИЛИ СВІЙ ПРОТЕСТ
ПРОТИ ПРОВЕДЕНИХ ВЛАДОЮ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
6 січня 2020 року в Києві відбулося відкрите Всеукраїнське віче
профспілок. Захід об’єднав понад 60 тисяч первинних профспілкових організацій з усієї України, яких делегували 7 мільйонів
членів профспілок. Делегацію Профспілки робітників морського
транспорту України очолив Голова ПРМТУ Михайло Кірєєв. Представники трудових колективів всіх сфер економіки зібралися, щоб
висловити свій протест проти проведених владою соціально-економічних реформ. А саме – йшлося про урядовий проєкт закону
про працю, який порушує положення конвенцій Міжнародної
організації праці та суперечить Європейській соціальній хартії.
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В УКРАЇНІ ПРИЗНАЧЕНО МОРСЬКОГО
АМБАСАДОРА IMO
У січні 2020 року Міжнародна морська організація (IMO) оприлюднила призначення нових морських амбасадорів доброї волі.
Серед них й нова позиція для України: послом IMO у нашій країні
став Олег Григорюк, Перший заступник Голови Профспілки робітників морського транспорту України. Протягом багатьох років Профспілка веде успішну роботу щодо захисту трудових прав українських моряків, а також широку інформаційну та просвітницьку
діяльність серед молоді, в тому числі й з метою популяризації
морської професії в Україні. Призначення одного з лідерів ПРМТУ на
почесну посаду посла доброї волі IMO – це висока оцінка роботи
Профспілки, визнання її досягнень, а також платформа для нових
можливостей у розвитку молодіжної політики ПРМТУ.

КОМПАНІЯ EXMAR ЗАЦІКАВЛЕНА В УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКАХ
У січні 2020 року офіс Профспілки робітників морського транспорту України відвідали представники бельгійської компанії EXMAR, судновласника та
оператора танкерного флоту, й крюїнгового агентства ITS. Про переваги наших моряків компанія дуже добре обізнана, адже віддає перевагу українським морякам з початку 2000-х років. Менеджмент компанії поділився
своїми намірами збільшувати пул українців на борту своїх суден.

ПЕРЕГОВОРИ З ДАТСЬКИМИ СУДНОВЛАСНИКАМИ

ПО УКРАЇНІ ПРОКОТИЛАСЯ «ХВИЛЯ ГНІВУ»
У 2020 році трудові колективи підприємств, установ та організацій
морського транспорту взяли участь в масштабній солідарній акції протесту
«Хвиля гніву» проти законопроєктів № 2708 та № 2681.

На початку 2020 року відбулася робоча зустріч Профспілки робітників
морського транспорту України, Датської асоціації судновласників – Danish
Shipping – й найбільшої компанії в Данії – Maersk. Мета
зустрічі – більш докладне
знайомство членів Асоціації з
українським ринком праці та
його головним потенціалом –
українськими моряками. А також встановлення партнерських
взаємовідносин для надання
підтримки й допомоги українським морякам, які вже зарекомендували себе та успішно
працюють на суднах датських
судноплавних компаній.
ПЕРЕГОВОРИ З НОРВЕЖЦЯМИ
Перший заступник Голови ПРМТУ Олег Григорюк 23 січня 2020 року
взяв участь у зустрічі з представниками норвезьких братських профспілок,
а саме: Профспілки моряків Норвегії (NSU), Профспілки морських механіків
Норвегії (NUME) та Норвезької асоціації морських офіцерів (NMOA), а
також Норвезької асоціації судновласників (NSA). Незважаючи на те, що
поточний договір дійсний до кінця цього року, зміни, внесені в Maritime
Labour Act – документ, що регламентує умови праці та побуту моряків,
які працюють на суднах під прапором Норвегії (NIS), – необхідно було
зафіксувати й в тексті колективного договору. Крім цього, сторони обговорили можливість надання пенсійного забезпечення українським морякам,
які працюють на суднах під національним й «зручним» прапорами.
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МОРСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ІНІЦІАТИВА – MACN
У лютому 2020 року Морська Антикорупційна ініціатива відвідала Україну
в рамках програми колективних дій та залучення зацікавлених сторін. Щоб
краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються моряки в Україні, представники MACN відвідали офіс Профспілки робітників морського транспорту України.
MACN представили свою роботу на зустрічі, що відбулася в Морському юніон
центрі, та в якій взяли участь представники провідних крюїнгових компаній,
навчальних центрів, морських навчальних закладів, а також українські моряки.

10 РОКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНОМУ
ЖУРНАЛУ «МОРСКОЙ»
В рамках святкування 10-річчя з дня випуску першого номера інформаційно-розважального журналу «Морской» 100 осіб – моряки з
сім’ями – взяли участь в урочистому вечорі. Це моряки, які ділилися на
сторінках видання своїми історіями, фотографіями та внесли свій вклад
в розвиток журналу.

EUROPEAN SHIPPING WEEK 2020
З 17 по 21 лютого 2020 року в Брюсселі відбувся Європейський тиждень судноплавства, організований Об’єднанням асоціацій судновласників
Європейського Співтовариства (ECSA). Активну участь у заході взяли секція морського транспорту ETF й представники профспілок з дев’яти різних
країн. Профспілку робітників морського транспорту України представив
Перший заступник Голови ПРМТУ Олег Григорюк.

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ETF В УКРАЇНУ
В кінці лютого 2020 року Україну вперше з офіційним візитом
відвідала делегація Європейської федерації транспортників (ETF). До
уваги іноземних гостей була представлена презентація про роботу
ПРМТУ, зокрема, про реалізацію проєктів як освітнього, так і соціального характеру для членів Профспілки та їх сімей у 2018-2019 р.р.,
а також були представлені попередні варіанти проєктів, що розроблені ПРМТУ у відповідь на виклики в транспортній галузі України.
МЕМОРАНДУМ З ПРОФСПІЛКОЮ МОРСЬКИХ
ОФІЦЕРІВ СІНГАПУРА
У січні 2018 року було підписано Меморандум між українською та сінгапурською профспілками, який передбачає двостороннє співробітництво
в наданні підтримки та допомоги українським морякам, які працюють під
прапором Сінгапуру. У 2020 році Меморандум був підписаний повторно,
що свідчить про довгострокові наміри сторін щодо співпраці на благо
українських моряків.
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#ISUPPLYTHEWORLD

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ISTANBUL SHIPPING AS

У зв’язку з пандемією COVID-19 та її глобальним характером,
що створює додаткове навантаження для тих, хто перебуває на
передовій – працівників морського транспорту по всьому світу
– 1 квітня 2020 року ПРМТУ запустила міжнародну кампанію
#ISupplyTheWorld на підтримку моряків й портовиків. У кампанії
ПРМТУ взяли участь понад 2 000 робітників морського транспорту,
які надсилали свої фотографії з усіх куточків світу.

У жовтні 2020 року офіс Профспілки відвідали представники турецького судновласника Istanbul Shipping AS. Усі судна компанії покриті колективними договорами Профспілки робітників морського
транспорту України стандарту IBF, що гарантує морякам гідні умови
праці та рівень оплати. В ході свого першого візиту в Україну представники компанії провели зустріч з керівництвом Профспілки. Як й
багато інших компаній, Istanbul Shipping AS зіткнулася з кризою змін
екіпажу, але, незважаючи на всі обмеження, докладає всіх зусиль
для здійснення змін та репатріації моряків, де це можливо, при
безпосередній участі й підтримці з боку ПРМТУ.

ГОЛОВА ПРМТУ МИХАЙЛО КІРЄЄВ ЗАВІТАВ
ДО ПОРТОВИКІВ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ
У червні 2020 року Голова ПРМТУ Михайло Кірєєв відвідав з робочим
візитом Маріупольський, Бердянський, Херсонський МТП. Основна мета
візиту – виявлення поточних питань, які можна вирішити на галузевому рівні, спілкування з робітниками держпідприємств та можливість
почути та дізнатися з перших вуст про проблеми портовиків та роботу
профспілкових комітетів підприємств.

НАГОРОДА ЗНАЙШЛА ГЕРОЯ
14 серпня 2020 року український моряк Михайло Миронюк був відзначений подякою Міжнародної морської організації (IMO) за рішучість та лідерські
якості, проявлені ним під час піратського нападу на судно ANUKET AMBER.
Михайло отримав заслужену нагороду з рук Морського посла доброї волі
IMO в Україні, Першого заступника Голови Профспілки робітників морського
транспорту України Олега Григорюка.

ПІДТРИМКА АКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРАТ «УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО»
03 листопада 2020 року в Ізмаїлі відбувся автопробіг працівників
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», які своєю акцією хотіли
привернути увагу влади та громадського суспільства до проблем,
що сьогодні гостро стоять на підприємстві. Профспілка робітників
морського транспорту України від імені трудового колективу ПрАТ
«УДП» звернулася до Міжнародної федерації транспортників (ITF), а
також до Уряду, Президента України, Голови Комітету Верховної Ради
України з питань транспорту та інфраструктури, Федерації профспілок України з метою привернення уваги до ситуації в ПрАТ «УДП»
та проханням невідкладно вжити всі можливі заходи по виведенню
ПрАТ «УДП» з кризи.
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ПРМТУ РОБИТЬ ПЕРШИЙ ХІД ТА ВИГРАЄ

ПРМТУ ПРОТИ НЕПРАВОМІРНОГО СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

9 листопада 2020 року Окружний адміністративний суд м.Київ виніс
рішення за одним з позовів ПРМТУ проти Міністерства інфраструктури
України та Державної служби морського та річкового транспорту України
про визнання їх бездіяльності протиправною та встановленні зобов’язання вжити заходів.

За сприянням та допомогою ПРМТУ понад 20 скорочених працівників
змогли реалізувати своє право на звернення до суду для захисту свого
конституційного права на працю, отримати фахову правову допомогу та
юридичний супровід в судових процесах. В грудні 2020 року Одеським
апеляційним судом винесені рішення про поновлення на роботі незаконно
звільнених членів ПРМТУ – контролерів контрольно-пропускного пункту
загону охорони морського порту СМБ Ізмаїльської філії ДП “АМПУ”.

ІМО ПІДТРИМУЄ ІНІЦІАТИВИ ПРМТУ ТА МЗС УКРАЇНИ
27 листопада — 01 грудня 2020 року відбулося онлайн засідання
107-ї сесії Юридичного комітету ІМО, під час якого розглядалися два
документи, що підготовлені Профспілкою робітників морського транспорту
України спільно з Міністерством закордонних справ України. В ході засідання спільні пропозиції ПРМТУ та МЗС України щодо ефективності застосування механізму фінансових гарантій відповідальності судновласника
та проєкт Принципів справедливого поводження з моряками, затриманими за підозрою в скоєнні злочинів, прийняті юридичним комітетом ІМО
та отримали широку підтримку делегатів 18 країн – членів ІМО й ITF.

КОНЦЕСІЯ – НЕ ПРИВІД ЗВУЖУВАТИ ТРУДОВІ
ГАРАНТІЇ ПОРТОВИКІВ
Завдяки ПРМТУ у 2020 році при підготовці та затвердженні умов
концесійних конкурсів було збережено соціально-трудові гарантії працівників державних підприємств в портах Херсон та Ольвія.

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ЕТС
НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНІ ПРАЦІВНИКИ ПОНОВЛЕНІ
НА РОБОТІ
Завдяки ПРМТУ у 2020 році незаконно звільнені члени виборних органів
ППО ДУ “Держгідрографія” поновлені на роботі в судовому порядку, а
первинні профспілкові організації та працівники Установи, що перебувають
в них на обліку, у повному складі де-юре та де-факто повернені до ПРМТУ.

Уже багато років Профспілка робітників морського транспорту України
виступає співорганізатором та одним з ключових учасників Міжнародного
форуму «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» (ЕТС). На запрошення ПРМТУ Форум відвідали представники членських організацій
Міжнародної федерації транспортників, представники іноземних судновласників й асоціацій. Щорічно біля стенду ПРМТУ відвідувачі можуть отримати
кваліфіковані консультації від фахівців ПРМТУ.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ МОРЯКІВ

STOP COVID-19

У приміщенні Морського юніон центру обладнано клас для проходження тренінгів на обладнанні віртуальної реальності, де можна
ознайомитися з алгоритмом перевірки суднового протипожежного
обладнання, а також відпрацювати на практиці навички із спуску на
воду рятувальних засобів. Тільки у 2020 році ПРМТУ організувала та
провела для членів Профспілки – молодих моряків – шість таких
тренінгів віртуальної реальності.

Благодійний фонд морського транспорту «МОРТРАНС» спільно з Профспілкою робітників морського транспорту України та завдяки підтримці
Міжнародної федерації транспортників й Трастового фонду моряків ITF у
2020 році реалізував масштабну акцію «STOP COVID-19», в рамках якої
близько 2 000 моряків й портовиків, а також членів їх сімей, отримали
набори із засобами індивідуального захисту у зв’язку з COVID-19.

ПРМТУ ЗАКЛИКАЄ ВИЗНАТИ МОРЯКІВ «КЛЮЧОВИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ»

КОНКУРС НА КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

01 грудня 2020 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН) схвалила резолюцію, якою закликала всі держави-члени ООН
визнати моряків та інший морський персонал «ключовими працівниками»
й вжити заходів для розв’язання кризи, пов’язаної зі зміною екіпажу.
ПРМТУ було підготовлено проєкт постанови Кабінету Міністрів України
«Про додаткові заходи державної підтримки моряків, які працюють на
суднах в міжнародних рейсах». ПРМТУ закликає Кабінет Міністрів України та Міністерство інфраструктури України в можливо короткі терміни
розглянути пропозиції ПРМТУ й надати морякам додаткову підтримку, як
«ключовим працівникам» в умовах світової пандемії COVID-19.

З метою підвищення рівня колдоговірної роботи первинних профспілкових організацій із захисту трудових, соціально-економічних прав та
інтересів працівників, посилення взаємодії первинних профспілкових організацій та роботодавців в реалізації вимог законодавства та зобов’язань
Галузевої угоди з питань зайнятості, оплати праці, створення здорових й
безпечних умов праці та поширення передового досвіду цієї роботи, Профспілкою робітників морського транспорту щороку проводиться конкурс на
кращий колективний договір серед підприємств та організацій морського
транспорту. Переможці отримують Дипломи, первинним профспілковим
організаціям перераховуються кошти для заохочення членів робочих
комісій з боку профспілок та сторони роботодавців.

Сьогодні Профспілка робітників морського транспорту України є однією з найбільших національних профспілок, єдиною в нашій країні морською профспілкою, яка входить до Міжнародної федерації транспортників, об’єднує в своїх
лавах десятки тисяч моряків, працівників морського транспорту, курсантів та студентів морських навчальних закладів.
Ми можемо все, коли ми разом!
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