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слОвО дО ЧитАЧА

Час об’єднувати
зусилля!

Шановні спілчани,
дорогі друзі!
У вас в руках перше число нової газети, мета якої – поширення об’єктивної незаангажованої інформації про роль і місце профспілок столиці в нашому непростому бутті. Не секрет, що інформація є визначальним організаційним фактором у роботі профспілок.
Тому ми налаштовані на розповсюдження неупередженої і
правдивої інформації задля захисту прав і інтересів людей
праці.
Нарешті, у нас з вами з’явився такий довгоочікуваний
творчий майданчик, де кожен
зможе вільно й по-товариськи
висловити свої думки, обмінятися досвідом, розказати про
наболіле і, насамперед, як кажуть журналісти, «зверстати»
спільні плани.
Віднині зі сторінок нашої з
вами спільної трибуни ми зможемо дізнаватися про рівень
життя киян, з чого складаються їхні прибутки й видатки, про
ринок праці – яким він є не у
викладі спеціалістів Мінстату,
а з погляду середньостатистичної київської сім’ї тощо.
Окрім того, зі сторінок нашого видання ви дізнаватиметеся про те, хто і яким чином
захищає ваші права.
Хочете довідатися, чим живуть первинні профспілкові організації? Наша газета стане
вам у пригоді. З її шпальт ми
також інформуватимемо про

правові нормативи з соціально-трудових питань, перебіг
реформування Трудового і Житлового кодексів, а також пенсійного забезпечення.
Вихід у світ цього видання
збігається з нашим спільним
святом – Міжнародним днем
солідарності трудящих. Але
цього року ми вирішили відійти
від усталених традицій і не влаштовувати гучних акцій, помпезних маївок та традиційних
масових гулянь. Хіба тепер до
цього? Адже будьмо відвертими: докорінне реформування
економіки болісно вдарило по
людині праці. Обвальні ціни, тарифи на житлово-комунальні
послуги, від яких паморочиться
голова, зростання безробіття
і заборгованості із заробітної
плати – все це, безумовно,
створює протестні настрої в
суспільстві. Дійсно, всім нам
сьогодні живеться нелегко. Як
шукатимемо вихід із глухого
кута, у якому опинилася вітчизняна економіка, – питання
для всіх нас з вами. Адже в кожного – своя життєва мудрість,
свої методи розв’язання складних проблем. Переконаний, що
лише завдяки об’єднанню зусиль
ми можемо зрушити з місця ту
брилу проблем, що заважає нам
отримати гідне життя.
Прийшов час усвідомити,
що якість нашого з вами життя залежить не від «доброго
дядечки» чи заокеанського інвестора, а винятково від нас
самих, від нашої громадянської
позиції і вміння відстоювати
своє право на достойне й заможне життя у власній країні,
на своїй землі.
Ще раз вітаю кожного з вас і
членів ваших родин з Першотравнем! У ці Великодні дні нехай ваші серця наповнюються
любов’ю, вірою та надією.
І не варто боятися проблем.
Ми їх неодмінно здолаємо!
Тож читайте, аналізуйте,
робіть висновки !

Газета Об’єднання профспілок,
організацій профспілок у м. Києві
«Київська міська рада профспілок»

№1

Хроніка подій
17 грудня 2010 року
У великій залі Будинку спілок
відбулась Х Київська міська міжспілкова конференція профспілок. У її роботі взяли участь 150
делегатів, які представляли 4081
первинну профспілкову організацію 27 членських організацій Київської міської ради профспілок.
Конференція заслухала звіт Ради
за період роботи з грудня 2005 р.
по грудень 2010 р.
Конференція засвідчила, що у
зв’язку з кризовими явищами в економіці, залишається невирішеною
низка проблемних питань у трудових колективах міста Києва.
Делегати закликали всі профспілкові організації та їх об’єднання до рішучіших, наступальних
дій, спрямованих на подолання
кризових явищ в економіці міста,

11 січня 2011 року
Президія Об’єднання профспілок, організацій профспілок у
м. Києві «Київська міська рада
профспілок» розглянула ситуацію
довкола намагань столичної мерії підвищити тарифи на оплату

13 січня 2011 року
Учасники круглого столу з питань пенсійної реформи в Україні,
що відбувся в Київській міській
раді профспілок, заявили : законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи в Україні» порушує норми Генеральної
угоди. Більшість його положень

підвищення ефективності соціально-економічного захисту працівників, їхніх трудових прав і законних інтересів.

Новим головою Київської міської ради профспілок більшістю
голосів обрано Валентина Петровича Мельника.

житлово-комунальних послуг і
відзначила, що допоки у столиці
не буде ліквідована заборгованість із виплати заробітної плати,
такі дії є недопустимими й порушують права громадян.
Станом на перше грудня 2010
року сума боргів по зарплаті становила понад 131 млн грн. За-

тримки з її виплатою були зафіксовані на 234 підприємствах міста. Ситуацію ускладнює вкрай
низький рівень зарплати.
Президія зауважила, що підвищення тарифів має відбуватися
паралельно з підвищенням рівня
заробітної плати і повного погашення боргів з неї.

суттєво погіршують умови пенсійного забезпечення громадян.
Натомість профспілки запропонували своє бачення ситуації.
Пенсійний фонд наповнювати
слід за рахунок легалізації виплати заробітної плати, створення нових робочих місць, розширення обсягів виробництва, а не
через збільшення пенсійного віку
і тривалості страхового стажу
працівників.

3 лютого 2011 року
У Міськпрофраді проведено семінар з соціально-економічних
питань для фахівців та голів первинних профспілкових організацій галузевих профспілок – членських організацій Міськпрофради. В його роботі взяли участь
представники Фонду державного
майна та Федерації профспілок
України.
Розглянуто питання щодо
основних положень Закону Укра-

З повагою, щиро ваш,
голова Об’єднання профспілок, організацій профспілок
у м. Києві «Київська міська рада
профспілок»
Валентин МЕЛЬНИК

їни «Про акціонерні товариства»;
переоформлення документів
профспілкових організацій в акціонерних товариствах; реалізації норм Генеральної угоди в частині сприяння розвитку вітчизняного виробництва в колективних договорах тощо. Також були
підбиті підсумки соціальноекономічного розвитку міста Києва в період за січень – грудень
2010 року.

Відбувся VI з’їзд Федерації профспілок України
23 – 24 березня 2011 року в
Міжнародному центрі
культури та мистецтв
профспілок України відбувся VІ з’їзд ФПУ.

Головою Федерації професійних спілок України обраний Хара Василь Геор
гійович.

З’їзд ухвалив Резолюції, затвердив зміни до Статуту,
сформував новий склад
Ради ФПУ.

На організаційному засіданні Ради обрано заступників Голови ФПУ.

У роботі з’їзду взяли
участь делегати від Київської міської ради профспілок.

2

Кп

иiвськi
рофСПIЛКи

ХРОНІКА подій

Травень 2011 №1

ініціатива

8 лютого 2011 року

У залі засідань Київської
міської ради профспілок відбулася спільна нарада президії
Міськпрофради й учасників
установчих зборів з формування
нового складу Громадської ради
при Київській міській державній адміністрації та районних

державних адміністраціях столиці. На нараді розглянуто поточні питання з підготовки до
проведення установчих зборів,
зокрема графік зборів, готовність профспілок взяти участь у
їх роботі, а також відпрацьовано
позицію Міськпрофради в роботі
новостворених рад.
У виступах голови Міськпрофради В. Мельника й заступника голови Міськпрофради
В. Рижиха були окреслені кола
практичних питань, що їх здійснила Міськпрофрада для процедури обрання представників
профспілок до складу громадських рад.

2 березня 2011 року

Спрацювали
на випередження

Київська міська рада профспілок на виконання постанов Президії Федерації профспілок України та Президії Міськпрофради провела пікетування Верховної Ради України.
Учасники акції поставили вимогу відкликати з Парламенту законопроект за №7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» та терміново розпочати реформування пенсійної системи на основі Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Концепції
подальшого проведення пенсійної реформи.

15 березня 2011 року
У ході наради керівників
членських організацій та проф
активу Міськпрофради була
підписана Угода між Об’єднан
ням профспілок, організацій
профспілок у місті Києві «Київська міська рада профспілок» і
Відділенням Національної
служби посередництва і примирення в місті Києві.
Предметом Угоди стали взаємні дії сторін у межах їх компетенції, які спрямовані на реалізацію спільних заходів щодо

запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), сприяння їх своєчасному справедливому вирішенню та поліпшенню стану
соціально-трудових відносин.
Угоду укладено терміном на
п’ять років. Від об’єднання
профспілок документ підписали – голова Міськпрофради
В.Мельник, від Національної
служби посередництва і примирення – керівник Відділення
НСПП у місті Києві Є. Бакіров.

У столиці відроджу
ються суботники.
Першими розчищати
завали сміття з мітла
ми, лопатами й граб
лями вийшли проф
спілки. На весняні
вулиці людей вивела
Київська міська рада
профспілок. Члени
трудових колективів
долучилися до двомі
сячника з благоуст
рою, який триватиме
до 16-го травня.

Ф

ахівці КП «Київзеленбуд»
підрахували, що протягом року кожен киянин
залишає після себе 600 кілограмів сміття. І шкода, що далеко
не завжди порожні пляшки, пакети й коробки потрапляють винятково в контейнери для сміття. Ось і опинилося наше місто
на одному з останніх місць серед
європейських столиць і посідає
«почесну» тридцяту сходинку.
На Пейзажну алею, куди зелен-

будівці відрядили дружну профспілкову команду, вийшли всі
членські організації Київміськпрофради на чолі з її головою Валентином Петровичем Мельником.
Роботи вистачило на всіх.
Адже протягом досить тривалого
часу системного прибирання вулиць і скверів жителі столиці не
спостерігали.
Найзавзятішими були працівники профспілок агропромисло

вого комплексу; житлово-кому
нального господарства, місцевої
промисловості та побутового обслуговування населення; працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів; працівників освіти і науки.
Настрій, з яким члени трудових колективів розпочали роботу з благоустрою, був піднесеним.
А естафету профспілок 16-го
квітня підхопила вся Україна.

протягом року
кожен киянин
залишає після себе
600 кілограмів
сміття.

29 березня 2011 року
Відбулося засідання Київської міської тристоронньої соціальноекономічної ради. Її учасники – представники столичних профспілок, роботодавці і працівники КМДА – дали оцінку антикризовим
заходам, що їх здійснено задля стабілізації економічної ситуації у
столиці протягом 2009 – 2010 років, проаналізували виконання Регіональної угоди за минулий рік і уклали нову угоду.
Голова Київської міської ради профспілок і співголова тристоронньої ради Валентин Мельник зазначив, що профспілкова сторона свої зобов’язання виконала. Завдяки активним діям профспілок
вдалося досягти майже повного охоплення працівників колективними договорами; членські організації Міськпрофради сприяли
зайнятості працівників і контролювали дії роботодавців щодо змін
робочого часу та їх звільнення.

Фото Наталії Ганзевич
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Коротко

Про тарифи
і не тільки,

Кияни сплатили
в березні
101,33%
за компослуги

або Як дбаєш – так і маєш

Столичні профактивісти розбирались
у складних перипетіях тарифної вакханалії
тиків, які вивчають стан справ у
цій стратегічній для кожного з нас
галузі, житлово-комунальний
комплекс столиці вже давно на ладан дихає. Ще якихось три-п’ять
років – і назавжди зупиняться ліфти, не витримають тиску гарячої
води системи водозабезпечення
будинків, може виникнути низка
аварій у системі газозабезпечення.
З причини безгосподарності комунальників Київ опинився на межі
житлового колапсу.

У
І

ноді профспілки і влада схожі
на двох веслувальників, які сидять в одному човні, але гребуть у різні сторони. В принципі це
зрозуміло, адже в кожного з соціальних партнерів свої інтереси та
своє бачення ситуації.
Ні в кого не виникає сумнівів,
що влада, задекларувавши курс на
реформування економіки і наведення порядку у ЖКГ, дійсно намагається щось робити, зокре
ма,залатати дірявий бюджет. Але
поки що – не виходить… Отож, розмірковують чиновники, треба
щось робити. І роблять – перекладаючи на плечі середньостатистичних українців плату за
житлово-комунальні послуги.
А у споживачів цих послуг аж
шкіра тріщить, бо що не день – тягар комунального навантаження
нести стає все важче.
Профспілки виконують свою
соціальну місію : намагаються допомогти людям зробити їхнє життя хоч трохи легшим. І дбають про
те, щоб прес комунальних проблем
не розчавлював їхні сімейні бюджети.
Погодьтесь, перетягування комунального каната трохи скидається на дитячу гру «тягни-штов
хай». І споживачі електрики, газу,
тепла, спостерігаючи за цією грою,
знову залишаються не у виграші:
їхню критику чують, втім, за основу не беруть.
У Києві тарифи обговорюють
скрізь. На вулицях, тролейбусних
зупинках, у транспорті. Й усюди
звучить обурення щодо їх непрозорості й нікому не зрозумілих формул обрахування.
Родзинкою в роботі столичних
комунальників стала оплата за
утримання прибудинкових територій.
Втім, комунальники запевняють: реформа ЖКГ спрямована пе-

редусім на поліпшення обслуговування мешканців будинків, тобто
– нас з вами.

Г

олова Київської міської ради
профспілок Валентин Мельник у ході круглого столу з
питань запровадження нових тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, що відбувся 12 квітня поточного року за участю управлінь
КМДА та членських профорганізацій міста, зауважив, що порушуються основні принципи соціального партнерства. Профспілки
не раз зверталися до Адміністрації Президента, Антимонопольного комітету, Мінстату України,
Головного управління цінової політики м. Києва з проханням еко-
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номічно обґрунтувати тарифи на
комунальні послуги. Але відповіді так і не дочекалися, що є прямим порушенням законів України
про профспілки і про ціни.
За даними експертів-аналі

народі давно підмічено: як
дбаєш – так і маєш. За часів, коли кожен кіловат і
кожна калорія на вагу золота,
лише за рахунок економного використання енергії можна вплинути на ціну. І рятівне коло тут
– енергозбереження. А точніше –
енергоощадні програми.
Рецептів порятунку комунальної сфери – десятки. Втім,
все залежить від фінансування.
Оскільки комунальна галузь є
збитковою, без залучення інвесторів – не обійтись. Адже держава нині не в змозі профінансувати ці програми самотужки.
Профспілки Києва з розумінням ставляться до проблем, пов’я
заних із забезпеченням населення міста послугами житлов окомунального комплексу. Проте
наполягають на прозорості розрахунків, особливо за послуги,
що стосуються утримання будинків і прибудинкових територій.
Профактивісти закликали чиновників змінити своє ставлення
до людей і персонально відповідати за прорахунки у своїй роботі. Адже мова йде не про звичайне місто, а про столицю України.
Сподіваємося, що відверта
розмова, яка відбулася в ході
круглого столу, послужить імпульсом до обопільного конструктиву. Запорукою має стати
створена робоча група із працівників профспілок і представників мерії. Її завдання – якомога
скоріше зняти протиріччя між
профспілками і комунальниками, а також убезпечити киян від
подальшого зростання цін.
Кіра ШПАНЬКО

коли верстався номер
20 квітня в Київській міській державній адміністрації відбулося перше
засідання робочої групи з питань тарифів на житлово-комунальні послуги.
Перший заступник голови міськдержадміністрації Олександр Мазурчак запропонував побудувати роботу комісії з детального вивчення
розрахунків за статтями витрат, розділившись на три напрями, а саме:
щодо теплопостачання та гарячої води;
холодної води та водовідведення;
послуг з утримання будинків та прибудинкової території.

За березень кияни погасили заборгованість на суму
22,3 млн грн. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги становить
101,33%.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на
комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».
Більшість киян свідомо
ставляться до свого обов’язку
та вчасно сплачують за спожиті
житлово-комунальні послуги.
В результаті, упродовж семи
місяців, починаючи з вересня
2010 року, сплата по місту перевищила 100%.
За результатами проведеного моніторингу близько 70%
киян сплатили за житлово-комунальні послуги в повному
обсязі не пізніше 20 березня,
отже для них будуть застосовані тарифи зі знижкою.

Уряд не стоїть
осторонь
Прем’єр-міністр України
Микола Азаров доручив перевірити обґрунтованість
тарифів на послуги ЖКГ. І не
лише у столиці, а й по всій
Україні.
Водночас ревізори мають
подати пропозиції щодо заходів реагування у випадках,
коли тарифи визнають необґрунтованими. Відповідальність за завищення тарифів
покладено на керівників комунальних підприємств. З тим,
аби ситуація не повторювалася і вся країна знала, на що
витратили кожну копійку,
сплачену громадянами за житлово-комунальні послуги, у
Кабміні планують ввести
щоквартальні публічні звіти
житлово-експлуатаційних організацій.

Тариф на гарячу
воду у столиці
змінюватиметься
залежно від цін
на електроенергію
Тариф на гаряче та холодне водопостачання та водовідведення зростає в основному за рахунок енергетичної складової. Про це повідомили у прес-службі ЗАТ
«Київводоканал».
У компанії також зазначили,
що «більшість киян сплачує за
воду вчасно та в повному обсязі», хоча саме підприємство
цих грошей не отримує через
неврегульоване питання щодо
заборгованості житлово-комунальних господарств перед
«Київводоканалом».
На сьогодні в Києві так і залишається юридично невизначеним виробник гарячої води,
що впливає на тарифи.
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З ІCтОРІЇ святА

Майже в 70 країнах світу
святкують Першотравень
День міжнародної солідарності трудящих справ
ляють уже понад 100 років. 1го травня 1886 року
в НьюЙорку, Філадельфії, Чикаго та інших містах
США робітники оголосили страйк проти 1015го
динного робочого дня й поставили вимогу до влас
ників фабрик зробити робочий день 8годинним.

З

упинилися всі підприємства, люди цілими сім’ями
вийшли на вулиці. Страйк
очолили члени Міжнародної робітничої асоціації. Аби перешкодити страйку, господар заводу, біля якого зібралися протестувальники, найняв штрейкбрехерів, які влаштували сутичку із страйкарями. Прибула

поліція, зчинила стрілянину. В
результаті шість робітників
були вбиті, а 50 поранені. Наступного дня на площі Геймаркет у Чикаго відбувся мітинг
протесту проти поліцейської
розправи. П’ятьох організаторів
першотравневої демонстрації і
страйку в Чикаго засудили до
страти, але це не зупинило ро-

бітників, і вони продовжили боротьбу за свої права.
Після цих подій, а саме в липні того ж року (за іншими даними
у 1889 році) I Конгрес II Інтернаціоналу в Парижі (попередник
Соцінтерну) на честь загиблих
ухвалив рішення щороку святкувати 1 травня масовими демонстраціями з висуненням соціальних вимог. Вперше це свято справили 1890 року в Австро-Угорській
і Російській імперіях, Німеччині,
Данії, Бельгії, Швеції та інших
країнах.
З 1897 року і в Російській, і в
Австро-Угорській імперіях, у
складі яких перебували на той
момент землі сучасної України,
маївки мали яскраво виражене
політичне забарвлення.
А вже в СРСР активно використовувалися гасла боротьби з
мілітаризмом, заклики до всесвітньої революції. Візитівкою ж
Першотравня на довгі десятиріччя стало гасло «Мир, праця, травень!» Першотравень довгі роки
був основним державним святом.
1 травня 1990 року керівництво
Радянського Союзу і КПРС востаннє піднялося на трибуну Мавзолею для проведення офіційної
першотравневої демонстрації.
У 1992 році День міжнародної
солідарності трудящих перейменовали на Свято весни і праці.

це цІКАвО
Виявляється, Першотравень почали святкувати ще задовго до буремних
подій у Чикаго. І вкладали в нього зовсім інший зміст.

День весняного
графа
До середини ХVI століття в естонії у перший день травня влаштовували грандіозний турнір зі
стрільби, перегонів, боїв на мечах
– на всю країну. естонці святкували прихід весни. У ХVI столітті клімат тут був набагато холоднішим,
ніж тепер. Перше тепло місцеві
жителі відчували лише в переддень першого травня – коли сходив сніг. Переможець лицарського турніру отримував титул Травневого графа, обирав собі графиню і разом з друзями їхав у місто,
де до пізньої ночі влаштовував
гучний бал. Нині свято Травневого
графа відродили. Його святкують
у всіх містах і містечках цієї балтійської країни.

КП

Фестиваль
сажотрусів
Рочестера

Свято
шотландського
віскі

1-го травня своє професійне
свято справляють сажотруси з англійського містечка Рочестера. У давнину представників цієї професії
дуже поважали, адже іноді під кіптявою на обличчі міг переховуватися
син якогось лорда чи збіднілий барон.
Ті часи вже давно минули, але
професія сажотруса є у Британії й
сьогодні, щоправда суто символічно. Оскільки зустріти сажотруса
вважається доброю прикметою,
вони й досі непогано заробляють.
Особливим щастям вважається зустріти сажотруса саме 1-го травня –
вважайте вам таланитиме протягом
усього року!

справляється у місті Спейсайд, де
розташовані славетні винокурні
Glenfiddich, Glen Grant, Strathisla.
Саме 1-го травня ці заводи гостинно відчиняють двері перед шанувальниками міцних напоїв, де вони
можуть спостерігати за їх виробництвом. І, звичайно ж, усіх гостей
тут пригощають скляночкою золотистого напою.
Після дегустації влаштовують
народні гуляння. в основному
змагаються хто кого переп’є. а от
шотландські дружини відчайдушно сварять своїх чоловіків, бо після таких бенкетувань чимало з
них бувають неспроможними вийти на роботу.

Підготовлено за матеріалами закордонної преси
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Д
о Великодня віряни готуються впродовж семи тижнів. Саме стільки часу триває Великий піст – найсуворіший
піст у році. Вважається, що у ці
дні душа вірян має прислуховуватися до страждань Господа, котрі він пережив у людській подобі перед своєю стратою за спасіння роду людського.
Великодня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший
момент настає опівночі, коли священик сповіщає: «Христос воскрес!», а всі присутні відповідають: «Воістину воскрес!» Після
служби процесія тричі обходить
навколо церкви, а потім починається освячення обрядових великодніх страв: пасок, крашанок,
ковбас, хріну та інших продуктів
(залежно від місцевості). Господині збирають їх у кошики, прикрашені вишиваними рушниками, барвінком і свічками. Після
церковної служби розходяться по
домівках і починають розговлятися.
Великодній сніданок розпочинається молитвою. Після молитви батько родини бере свячене
яйце і ділить його рівномірно на
стільки частин, скільки присутніх є за столом (залишаючи окремо на тарілці шматочок і для померлих членів родини), зі словами благословення роздає яєчко і
промовляє:
– Щоб на ті свята нас Всевишній поблагословив щастям і
добрим здоров’ям на довгії літа.
Щоб Матір Божа всіх нас взяла
під свій покров. Щоб ми змагалися зростати духовно і виховували
в такому ж дусі своїх дітей. Дай
Боже ці свята щасливо відсвяткувати і других дочекати. «Христос
воскрес!» – «Воістину воскрес!» –
відповідають усі присутні за
святковим столом.
Звичай на Великдень розпочинати святкування яйцем побутує
в Україні з давніх-давен, адже
яйце символізувало зародження
нового життя. У християнстві
яєчко є символом Христового Воскресіння, бо як із мертвої шкаралупи яйця народжується нове
життя, так і Христос вийшов із
гробу до Нового Життя. Після
свяченого яйця всі їдять паску й
усе, що приготували на свято.
Відомі також такі звичаї: перед тим, як з’їсти свячене самому,
господар ішов з освяченим насамвіддруковано
у типографії
ТОВ «Бізнес-Логіка»,
м. Київ, вул. Радіщева, 4
Замовлення 3009

Наклад
5 000 прим.
Розповсюджується
безкоштовно.

перед поміж худоби, христосався
(цілувався) з нею, сповіщав:
«Христос воскрес!», а хтось із присутніх відповідав за худобу: «Воістину воскрес!». Тоді господар
торкався тричі свяченим кожної
худобини й вимовляв: «Аби ся так
не брало вівці (чи корови, чи
чого), як ніщо не візьметься свяченої паски». Потім обходив із
освяченим сад, пасіку, город.
Нарешті всі входили до хати,
де господар благословляв дітей,
що ставали перед ним навколішки: «Аби вам розум так скоро
розв’язувався, як ці бесаги (торби)
скоро розв’язуються». У кого була
дівчина на видданні, клали їй паску на голову: «Аби-сь у людей була
така велична, як ця паска пшенична!» Малу дитину клали в спорожнену від свяченого торбу: «Аби-сь
так скоро росло, як паска скоро
росте». Після того, як усі розговілися, розпочиналися великодні
забави – веснянки або гаївки в супроводі відповідних пісень.
У народі було так заведено, що
на Великдень усі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей
день, сумуватиме і весь рік. Якщо
хтось помирає на Великдень, то
вважається, що його щаслива
душа піде просто до неба, бо того
дня «небо отворено». Починали
дзвонити на дзвіниці, – а хто перший задзвонив, той найперший
обробить жнива і буде в нього
найкраще збіжжя.
Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією
хлопці обливають дівчат водою.
Ті ж можуть віддячити їм тим самим у вівторок. Серед інших великодніх звичаїв відомий ще
один, який полягає в розкладанні
вогнищ на всю Великодню ніч навкруги церкви. Вважається, що
цим вогнем очищується повітря
і звільняється земля від усяких
нечистот на добрий врожай. Цей
вогонь вважається святим і мусить сам погаснути.
Великодні свята закінчуються
поминанням мертвих – молитвою
і тризною. У могильні насипи закопують яйця та шкаралупу від
з’їдених яєць, кісточки з освяченого м’яса, освячену сіль тощо.
Виливають і чарку горілки:
«Їжте, пийте й нас, грішних, поминайте». Часом цокаються крашанками об могильний хрест,
надбивають їх, а потім віддають
перехожим.
Шановні читачі!
Шпальти газети «Київські профспілки»
відкриті для вас. Телефонуйте, пишіть,
приходьте! Ми завжди вам раді.
ваша думка є важливою для нас.

