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ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

6 июля более 50 тысяч представителей 
профсоюзов разных отраслей  со 
всех регионов Украины провели 
Всеукраинский марш-протест и митинг 
возле зданий Кабинета Министров и 
Парламента Украины в связи с резким 
повышением цены на природный газ для 
населения и жилищно-коммунальных 
тарифов.

Акция протеста профсоюзов была проведена на 
многочисленные требования членов профсоюзов со 
всех регионов Украины.

Участие в акции протеста приняли представители 
Профсоюза авиастроителей Украины, представляю-
щие разные регионы страны.

О позиции ФПУ, ее членских организаций, их 
первоочередных действиях в связи с шоковым по-
вышением цен и тарифе говорили во время митин-
гов Председатель СПО объединений профсоюзов, 
Председатель ФПУ Григорий Осовой, представители 
всеукраинских отраслевых профсоюзов и региональ-
ных профобъединений.

Участники Всеукраинского марша протеста утвер-
дили текст Резолюции и вручили ее представителям 
Кабинета Министров и Верховной Рады Украины.

Профсоюзы провели 
массовую акцию протеста

6 липня відбулась зустріч 
Прем'єр-міністра України 
Володимира Гройсмана з 
делегацією представників 
профспілкових організацій, 
які взяли участь у 
Всеукраїнському марші 
протесту профспілок у зв’язку 
з шоковим підвищенням 
ціни на газ і комунальних 
тарифів. Профспілкову 
делегацію очолював Голова 
СПО об’єднань профспілок, 
голова ФПУ Григорій Осовий. 
В зустрічі взяв участь Міністр 
соціальної політики України 
Андрій Рева. Від Профспілки 
авіабудівників України участь 
у зустрічі взяв Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич.

Голова ФПУ передав голові Уряду Резолю-
цію Всеукраїнського маршу протесту, в якій 
містяться вимоги та пропозиції профспілок 
до Уряду, зокрема, невідкладно провести 
справедливу реформу оплати праці, вста-
новити з 1 жовтня гарантовану мінімальну 
заробітну плату на рівні економічно обґрун-
тованого, обрахованого у фактичних цінах 
прожиткового мінімуму – 3 тис. гривень, від-
повідно підвищити пенсії та стипендії.

Григорій Осовий, керівники всеукраїнських 
галузевих профспілок та регіональних 
профоб’єднань наголосили, що профспілки 
висловлюють рішучий протест проти підви-
щення цін і комунальних тарифів без адек-
ватного підвищення рівня трудових доходів. 
Тому професійні спілки основним завдан-
ням та обов’язком яких є соціальний захист 
не мають права бездіяльно спостерігати за 
порушенням гарантованих Основним За-
коном прав працюючих заробити власною 
працею на гідне життя.

За останні два роки ціни зросли у рази, ін-
фляція вже перевищила 180%, у той час як 
гарантована державою мінімальна зарпла-
та збільшилась лише на 19%, а купівельна 
спроможність заробітних плат робітників, 
селян, вчителів, медиків, ветеранських 
пенсій навпаки, скоротилась більш ніж на 
третину.

Ми пропонуємо вирішення цих проблем, 
а саме невідкладне проведення реформи 
оплати праці на засадах, що буде адекват-
ною відповіддю на підвищення цін та тари-
фів, сказав Григорій Осовий.

ФПУ заявляє, що діюча система соціального 
захисту не забезпечує адекватної підтримки 
населення, оскільки базується на штучно 
заниженому вдвічі розмірі прожиткового мі-
німуму – при 3037 грн. розрахованого Мін-
соцполітики фактичного прожиткового міні-
муму для працездатних осіб в цінах травня 
ц.р. в Держбюджеті встановлено 1450 грн. з 

1 травня ц.р. Відтак – вдвічі занижено й роз-
міри мінімальної зарплати та мінімальної 
пенсії.

«Ми об’єднались, щоб заявити про нашу 
спільну позицію і донести її до відома україн-
ської громади та закликати владу невідклад-
но відреагувати на ситуацію, що склалася», 
- підкреслили представники профспілок.

Як повідомляє офіційний сайт Кабінету мі-
ністрів України, Володимир Гройсман за-
значив, що головний пріоритет Уряду – до-
сягнення макроекономічної стабільності та 
забезпечення економічного розвитку країни. 
Він зауважив, що показником високого рів-
ня економіки є якість життя людей та рівень 
заробітних плат громадян. Таким чином, пе-
ред Урядом та профспілками стоять спільні 
завдання, наголосив він.

Прем'єр-міністр запевнив, що Уряд нала-
штований на те, щоб «створити реальну 
основу» для економічного зростання. «Го-
ловний пріоритет Уряду – макроекономічна 
стабільність, у тому числі через непопулярні 
заходи. І друга позиція, яка є надзвичайно 
важлива, – розробити економічний розвиток 
нашої країни, нарешті поставити крапку у 
популізмі, обіцянні того, що не буде відбува-
тися, а реальними речами, почати змінюва-
ти ситуацію", - зазначив він.

Учасники зустрічі також обговорили питання 
ціноутворення на газ в Україні. Голова Уря-
ду поінформував представників профспілок, 
що встановлена в Україні ринкова ціна на 
газ стимулюватиме енергозбереження в 
країні, розвиток видобутку українського газу 
та подолання корупції у газовій сфері. Так, 
втрати Державного бюджету через існуван-
ня різних цін на газ сягнули 53 млрд. дола-
рів, повідомив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр поінформував співрозмов-
ників про дії Уряду у напрямку енергоефек-
тивності. Так, Уряд затверджує Стратегію 

гідроенергетики, у 2017 році розпочне ро-
боту Фонд енергоефективності України. Це 
стимулюватиме створення нових робочих 
місць, зауважив він. Володимир Гройсман 
зазначив, що держава через систему суб-
сидій надасть адресну соціальну допомогу 
тим громадянам, які її потребуватимуть, 
підкреслив Голова Уряду. Соціальна під-
тримка залежить від доходу людини. Разом 
з тим, головне завдання Уряду – підняти 
заробітну плату громадян, реформувати 
систему оплату праці в Україні. Восени Уряд 
запропонує українському Парламенту ва-
ріант забезпечення справедливої системи 
нарахування оплати праці, що буде розро-
блений спільно з профспілками, наголосив 
Прем'єр-міністр.

«Вимоги одні: розібратися з тарифною по-
літикою, оскільки ціни на газ і тарифи на 
ЖКГ є необґрунтованими. І друге: як людям 
виживати в цих умовах. Тому Федерація 
профспілок України організувала цей Всеу-
країнський марш протесту, який є двокомпо-
нентним: що робити з тарифами і як підви-
щити заробітну плату. Ми відповідні вимоги 
вручили Уряду, Верховній Раді України і за-
жадали, щоб до тієї комісії, яка створюється 
у парламенті щодо тарифів, були долучені 
представники профспілок», - заявив у ко-
ментраі після зустрічі Григорій Осовий.

За його словами, під час зустрічі з Прем'єр-
міністром України Володимир Гройсман під-
тримав бачення представників профспілок: 
«як магістральне, так і генеральне бачен-
ня».

«До вересня разом з профспілками мають 
бути напрацьовані пропозиції законодавчо-
го плану», - заявив Голова ФПУ.

Інф. ФПУ

Прем’єр-міністр України і представники 
профспілок обговорили актуальні питання 
соціального захисту людини праці
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Леонид Шаповалов, депутат 
Волчанского городского совета, 
председатель первичной организа-
ции ПАУ:
— Последние решения Правительства, 
направленные на резкое повышение 
цен на природный газ и тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, вызвали 
справедливую волну возмущения у 
простых людей. Ведь в условиях, ког-
да социально-экономическая ситуация 
в стране ухудшилась настолько силь-
но, люди не только не могут осущест-
влять долгосрочное планирование, 
но даже не могут купить себе товары 
самой первой необходимости! И речь 
идет уже не только о пенсионерах и о 
других малообеспеченных категориях 
населения, это коснулось уже и рабо-
тающих людей. 
И что же получается? Что работа-
ющие люди не могут заработать на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
и вынуждены просить у государства 
субсидию! Получается, что у нас льви-
ная доля бюджета будет уходить на 

субсидии для населения из-за столь 
непомерных цен. И это у нас называют 
экономическими реформами? В чем 
же прогресс в таких решениях? А про-
гресса нет. Такие решения не способ-
ствуют развитию экономики, а наобо-
рот, приведут к ее стагнации. Ведь мы, 
не исключено, что можем столкнуться 
с кризисом массовых неплатежей уже 
осенью-зимой текущего года. Раньше 
многие люди оплачивали услуги ЖКХ 

вовремя, т.к. еще могли это делать. 
Жилищно-коммунальная сфера и без 
того перегруженная проблемами, по-
лучала хоть какое-то финансирование. 
Сейчас же она может оказаться и во-
все без него. 
Побывав на митинге протеста, орга-
низованном Федерацией профсоюзов 
Украины, я констатировал для себя, 
что абсолютно во всех регионах стра-
ны растет протестное настроение, 
социальное возмущение. Регионы 
разные,  а проблемы у нас общие. И 
что не менее печально – что люди не 
видят перспектив. Если бы они виде-
ли, что данные повышения цен и та-
рифов уже через год-два приведут к 
резкому улучшению их уровня жизни, 
их благосостоянию, то могли бы с этим 
согласиться, потерпеть. Но мы уже 25 
лет живем в условиях перманентного 
ухудшения жизненного уровня населе-
ния, до сих пор не было представле-
но какого-то действенного плана или 
стратегии развития страны. Чтобы это 
было не просто очередной писаниной 

и абстракцией, а настоящим планом, 
который был бы понятен каждому 
гражданину страны.
Отдельно хотел бы акцентировать 
внимание на том, что экономическая 
обоснованность всех этих повышений 
цен и тарифов также сомнительна. В 
СМИ профсоюзы достаточно хорошо 
обосновали абсурдность таких реше-
ний.
Стране нужны настоящие экономиче-
ские преобразования, а не псевдоре-
формы, в результате которых богатые 
становятся еще богаче, а бедные еще 
беднее. И мы видим, что основой та-
ких преобразований должна стать про-
мышленная политика и протекционизм 
государства. Нам рассказывают о том, 
как хорошо живут в развитых странах, 
но мало кто говорит о том, что к своему 
развитию они пришли через развитие 
и поддержку промышленной полити-
ки, через индустриализацию в первую 
очередь. 
Сейчас мы стоим на пороге четвертой 
промышленной революции. Точнее не 

«мы» стоим, а мир. А мы там, далеко 
позади. И если уже сейчас не будут 
сформированы цели государства и за-
дачи того, как нашей стране вписаться 
в общемировые тенденции развития 
экономики, то самые отсталые афри-
канские страны в рейтинге социаль-
но-экономического развития опередят 
нашу страну, а наш народ будут ожи-
дать еще более мрачные времена.

Поэтому вывод я делаю однозначный 
– решение проблем нашего ЖКХ, на-
шей газовой отрасли и энергетики, во-
обще всех секторов нашего народного 
хозяйства, возможно только через 
ускоренное экономическое развитие 
страны, а не через попытки обложить 
и без того нищее население очередны-
ми космическими платежами. Профсо-
юзы и дальше будут бороться за это, 
ведь они отстаивают интересы всего 
народа.

Сергей Лоцман, депутат Запорож-
ского городского совета, заме-
ститель председателя первичной 
организации ПАУ:
— Мы собрались на митинг для того, 
чтобы продемонстрировать свою пози-
цию Правительству – необходимо пре-
кращать террор над народом. Шоковое 
повышение цен на газ, жилищно-ком-
мунальные услуги, резкое снижение 
социальных стандартов – все это не 
может оставить безучастным любого 
нормального человека. Если нам го-
ворят о том, что цены должны быть 
такими как в Европе, то почему не го-
ворят и о том, что такими же должны 
быть заработные платы и социальные 
стандарты? А чтобы они были хотя бы 
в первом приближении такими, необ-
ходимо, чтобы ВВП на одного жителя 

страны был в разы больше, чем он 
есть сегодня. Для достижения этого на 
государственном уровне необходимо 
заниматься поддержкой и развити-
ем отечественной экономики, созда-
вать новые рабочие места, уделять 
первостепенное внимание высоко-
технологичным отраслям, отстаивать 
интересы государства, а задача пра-
вительства по улучшению жизни про-
стых граждан должна стать главным 
приоритетом в его работе.
Все повышения цен совпали с всту-
плением в силу отдельных положений 
Закона Украины «Об особенностях 
осуществления права собственности 
в многоквартирном доме», так назы-
ваемого закона № 417. Согласно нему 
там, где жильцы не создали свое 
самоуправляемое объединение, 

органы местной власти передадут 
дома в управление управителям, ко-
торые будут выбраны на конкурсной 
основе. (Одной из целью принятия 
данного Закона было прекращения 
субсидирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет местных бюдже-
тов. Т.е. ту часть стоимости услуг ЖКХ, 
которую раньше компенсировал мест-
ный бюджет, теперь будут оплачивать 
в полной мере жильцы - редакция).  
Как это отобразится на жителях всей 
страны, я не буду прогнозировать, од-
нако по Запорожью скажу, что мы пред-
приняли все меры, чтобы вступление 
в силу данного закона негативно не 
отобразилось на жителях города. В За-
порожье было создано коммунальное 
предприятие, которое на первом этапе 
будет заниматься домами, где еще не 

созданы ОСББ, не участвуют в коопе-
ративе и не попали под другую управ-
ляющую программу. Поэтому пока жи-
тели не создадут свои объединения, 
данное коммунальное предприятие 
будет заниматься обслуживанием все-
го жилищно-коммунального комплекса 
Запорожья. Что касается тарифов на 
услуги по обслуживанию домов, то 
процесс повышения идет, и нам при-
дётся их повышать. Но одно дело, ког-
да они повышаются до экономически 
обоснованного уровня, а другое дело, 
когда до космических высот. Поэтому 
вот такими совместными акциями в т.ч. 
и будем добиваться, чтобы тарифы не 
были непосильными для нашего насе-
ления. Мы будем пытаться влиять на 
наше правительство с тем, чтобы оно 
принимало все необходимые меры 

для развития нашей экономики. И тог-
да вопрос цен и тарифов на ЖКХ не 
будет звучать так остро.

Виталина Конотопець, член ПАУ, 
г. Запорожье:
— Сейчас, когда цены на продукты пи-
тания, одежду, транспорт и пр. сильно 
повысились, такое резкое повышение 
цен и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги приведет к полному 
обнищанию нашего народа. Я хочу, 
чтобы за свои деньги, которые оста-
нутся после оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, я могла полноценно 
питаться, одеваться, покупать необ-
ходимые лекарства. Это минимум. Я 
уже не говорю о социально-культур-
ном развитии – пойти в театр, кино или 
съездить на экскурсию. У людей на это 

просто не останется денег. 
Мы сюда приехали на митинг, что-
бы показать нашему правительству, 
что тарифы стали очень сказочными, 
просто несоизмеримыми с нашими 
зарплатами. Мы хотим, чтобы члены 
правительства услышали народ и по-
могали ему, а не себе.
В такой ужасной ситуации страну мо-
жет ожидать не только кризис непла-
тежей, но и демографический кризис 
– ведь как молодым людям думать о 
рождении детей, если они не способ-
ны даже оплатить «коммуналку»? И 
какие тогда перспективы будут у на-
шего государства?

Микола Галиш голова первинної 
організації ПАУ, м. Красилів: 

— Сьогодні люди сюди вийшли на 
акцію протесту, бо межа терпіння в 
них починає зникати. Незважаючи 
на ті «реформи», які провадили 
як попередній уряд Яценюка, так і 
нині діючий склад уряду, що були 
розпіарені в ЗМІ як ледве не поряту-
нок країни, зубожіння простого народу 
продовжується швидкими темпами. 
Ви подивіться, що відбувається. 
Зростають не лише ціни на комунал-
ку, але абсолютно на все. Навіть на 
товари першої необхідності. Люди 

змушені відмовляти собі у придбанні 
важливих для підтримання здоров’я 
продуктів харчування чи обмежувати 
їхню кількість. Особливо це стосується 
найбільш вразливих верств 
суспільства, зокрема пенсіонерів.
Урядовці, коли запроваджували свої 
реформи, заявляли, що багаті мають 
платити більше, а бідні менше. Але що 
виявилось? Виявилось, що багатими 
вони вважають звичайних працюючих 
людей, а не мільярдерів і мільйонерів. 
Бо останні не отримали такого різкого 
навантаження на свій сімейний бюд-
жет після підвищення тарифів, як 
прості люди. 

За даними Міжнародної організації 
праці в нашій країні бідними вважа-
ються понад 70% людей. І нічого не 
робиться для того, аби економіка 
змогла запрацювати таким чином, аби 
кількість бідного населення почала 
скорочуватися. 

Тому ми і приїхали на мітинг, щоб нас 
почули. Щоб всі люди жили за одними 
правилами, а не так, як зараз – олігархи 
живуть за своїми правилами, а народ 
за тими, що встановлюють олігархи. 
Народ далі цього не потерпить.
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Виталій Павленко, профспілковий 
активіст ПАУ, м. Київ:
— Я прийшов на мітинг, щоб 
відстоювати свої конституційні пра-
ва на достатній життєвий рівень, для 
того, щоб у нас ціни на природний газ 
та тарифи на житлово-комунальні по-
слуги були адекватними і економічно 
обґрунтованими. Ми не хочем, аби вла-
да творила свавілля по відношенню до 
свого народу. Ми прийшли сюди для 
того, щоб сказати, що європейським 
цінам – європейські зарплати. І не 
лише для топ-менеджменту, але  і 
для кожного працюючого українця. 
Ми домагаємось того, щоб життя 
пересічного українця було гідним, щоб 
йому не соромно було перед іншими 
народами. Адже ми вміємо і працюємо 
не менше за інші народи, а живем з 
кожним роком все гірше і ще трішки  
й опустимося в рейтингу серед країн 
світу остаточно на останнє місце.

Михаил Радченко, профактивист 
ПАУ, г. Харьков:
— Мы все возмущены до предела тем 
резким повышением цен и тарифов 
на услуги ЖКХ. Здесь на митинге со-
брались лишь десятки тысяч, но нас 
поддерживает вся Украина, и если 
надо будет, то в будущем сюда придёт 
уже намного больше людей. Отноше-
ние нашего правительства к рабочим, 
пенсионерам – просто циничное. И мы 
не можем больше терпеть и молчать. 
Несмотря на то, что профсоюзы стави-
ли перед собой задачу провести лишь 
предупредительную акцию протеста, 
она собрала по разным оценкам от 30 
до 50 тысяч человек. Сюда приехали 
люди с разных уголков, разных про-
фессий. Сюда пришли и студенты, и 
пенсионеры. Молодежи очень много. 
И все едины в отстаивании своих прав 
на достойную жизнь, которые у нас 
хотят отнять. Сегодня, без преувели-
чения, праздник пролетариата.
Со сцены прозвучало много выступле-
ний. Сразу видно, что профактивисты 
выступали от души, эмоционально, 
рассказывали о том, что наболело, о 
том, за что переживают люди труда, 
интересы которых они представляют.  
До каких пор можно угнетать простых 
людей труда, перекладывая на них все 

бремя, в то время как у нас сотни мил-
лионеров и миллиардеров живут себе 
припеваючи? Пенсионерам не на что 
жить, у молодежи никаких перспектив! 
Куда мы катимся? И сколько можно 
это терпеть? Тоже самое касается и 
нашей промышленности, которую про-
сто уничтожают.
Несмотря на то, что некоторые высту-
пающие предлагали подождать реше-
ния правительства, народный депутат 
Каплин правильно сказал, что никто 
ждать не будет. Народ уже не может 
дальше терпеть. Мы приняли свои тре-
бования к правительству, и если оно и 
дальше будет их игнорировать, то в 
следующий раз его может уже ждать 
новый Майдан.
Еще один тезис хочу озвучить, он в 
особенности актуален сейчас: профсо-
юзы должны иметь свою политическую 
партию, которая будет отстаивать ин-
тересы людей труда на всех уровнях 
представительной власти. И самое 
главное, что тогда у людей не будет 
проблемы с выбором – за кого голосо-
вать. Они будут знать, что у них есть 
своя партия, отстаивающая интересы 
людей труда и помогающая профсою-
зам.

Игорь Рябцов, член ПАУ, г. Киев:
— За последние два года цены на 
многие товары и услуги повысились 
на 200-300%, в то время как зарпла-
ты у многих людей вообще остались 
без изменений, а в лучшем случае – 
увеличились на 15-20%. И как теперь 
людям жить, растить своих детей? 
Планировать что-то в жизни? Нам 
рассказывают сказки о том, что вот по-
высят цены и станет жить лучше. Да, 
кому-то точно станет жить лучше, но 
точно, что не простым людям. Цена 
на гречневую крупу скоро станет выше 
стоимости куриного мяса! Это разве 
нормально? Как пенсионерам прожить 

на их пенсию, если даже мы, рабочие 
и инженеры, с трудом сводим концы с 
концами? 
Нам говорят, что мы идем в Европу, 
но почему наш путь туда мы начали с 
европейских цен, а не с европейского 
уровня зарплат и качества услуг ЖКХ? 
Нам правительство рассказывает о 
субсидиях. Но ведь львиная часть 
бюджета уйдет не на развитие эконо-
мики, а просто на дотирование пред-
приятий газовой и электроэнергетиче-
ской сферы. А кому они принадлежат 
мы все знаем. Разве это реформы на 
благо народа? Нет, это обман. Вот по-
этому мы и вышли на акцию протеста. 

Євгеній Сіньков, голова первинної 
організації ПАУ, м. Волочиськ:
— На жаль, цей уряд став наступни-
ком попереднього злочинного уряду 
Яценюка. Це усвідомлюють практич-
но всі люди. Боротьба за свої права, 
за свою землю, за свій газ – це і є той 
шлях до зниження тарифів, до якого 
прагне більша частина українського 
суспільства. Наскільки нам це 
вдасться? Це залежить виключно від 
консолідації простого українського 
народу. Цей уряд під вивіскою Гройс-
мана – це фактично таємний уряд 
Яценюка. Субсидії – це шлях влади 
до відмивання грошей.  Це гроші для 
олігархів. Адже зрозуміло, що значна 
частина населення не в змозі буде 
платити такі тарифи. Тому гроші з 
Державного бюджету через механізм 
субсидування будуть перетікати 
в офшорні зони олігархів. Замість 
того, щоб не красти народні гроші, а 
правильно розподілити соціальний 
бюджет держави. Гідну зарплату, 
гідні соціальні виплати, щоб люди 
самі змогли за свої статки платити по 
нормальній українській ціні. Можна і 
по європейським цінам платити, але 
тоді нехай дають людям європейську 
зарплату і європейські пенсії. На жаль, 
цим урядом такі кроки не плануються. 

Людмила Скосарєва, профспілкова 
активістка ПАУ, м. Київ

— Для того, щоб люди могли платити 
за новими підвищеними тарифами, 
необхідно аби вони мали роботу, гідну 
зарплату, а ті, хто не працює – нор-
мальну пенсію або соціальні виплати. 
А для того, щоб кожен українець мав 
гідні статки, необхідно аби працю-
вала економіка. Працювала на по-
вну потужність. Щоб створювалися 
нові робочі місця, щоб працювали 
наші підприємства, щоб розвивався 
внутрішній ринок.
Але що нам пропонує цей уряд? Він при 
середній зарплаті в 3-4 тис грн пропонує 
платити за житлово-комунальні послу-
ги біля 3000 грн. А що тоді залишить-
ся на харчування, на ліки, на одяг, на 
транспортні витрати? На інші товари 
першої необхідності? А як забезпечити 
все необхідне своїм дітям? 

Люди в нашій країні не дурні і чудово 
розуміють, що за механізмом субсиду-
вання криються чергові схеми по вика-
чуванню грошей з держбюджету. Тих 
самих грошей, які так потрібні нашим 
підприємствам, щоб провести технічне 
і технологічне переозброєння.
У нас дуже багата країна. Але чому у 
нас 78% населення – бідні люди? Тому 
що потрібно припинити розкрадання 
народних коштів, потрібно зупинити 
корупцію. Вже чверть віку над нами 
знущаються! 25 років! І з кожним роком 
все гірше і гірше. Країна знаходиться 
біля прірви. У всіх світових рейтингах 
ми опустилися настільки низько, що 
вже немає куди опускатися. А перші 
місця маємо лише в негативних рей-
тингах, замість зростання економіки 
маємо зростання корупції, замість по-
кращення життя простих людей, маємо 
покращення життя багатіїв тощо.

Щоб в країні не було лиха і таких про-
блем, необхідно аби влада завжди у 
всьому радилася з народом. А народ 
вже сам вирішить, що вірно, а що ні. А 
в нас купка людей керує всією країною 
і вказую 90% людей як їм треба жити.
В нашій бідній країні тільки в цьому 
році 1232 людини стали мільйонерами. 
Отже, гроші є. А ми плачимось, що 
ми бідна країна, просимо, щоб нам 
позичили гроші інші країни під великі 
відсотки. А ось де наші гроші! Ось де 
наші кредити. Так це тільки те, що вони 
«засвітили», легалізували. А скільки 
грошей вивезено в офшори? 
Ми маємо яскравий приклад наших 
сусідів – Польщу. Вони в 90 роки 
жили гірше, ніж ми. Але зараз де ми, 
а де вони? Вони за 10 років зробили 
процвітаючу країну. Вклали гроші не 
в олігархів, не в їхні яхти і майбахи і 
порше, а в інфраструктуру, в розвиток 

економіки.
Ми прийшли сюди відстоювати свої 
права, бо крім нас цього ніхто не зро-
бить. З нами вся країна. Ми маємо по-
казати, що рабське існування – не для 
нас. Ми хочемо нормально жити, а не 
виживати. 
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За останні два роки ціни зросли 
у рази, інфляція вже перевищила 
180%, в той час як гарантована 
державою мінімальна зарплата 
збільшилась лише на 19%, а купі-
вельна спроможність заробітних 
плат робітників, селян, вчителів, 
медиків, ветеранських пенсій на-
впаки, скоротилась більш ніж на 
третину.

Власники підприємств і торго-
вих ринків роблять вигляд, нібито 
не вони завели в «тінь» майже по-
ловину економіки, сховали трети-
ну зарплати від сплати податків 
та ЄСВ, довели трудові заробітки 
до рівня милостині, а Пенсійний 
фонд – фактично до банкрутства. 
Отримавши економію в 80 мільяр-
дів гривень від зниження ЄСВ до 
22 %, вони за півроку так нічого і 
не зробили для відчутної детініза-
ції доходів мільйонів нелегальних 
та безправних працівників.

Уряд для захисту від цінового 
шоку пропонує нам прийти за суб-
сидією, кошти для якої беруться з 
податків – тобто з наших же зарп-
лат. Напевне така державна допо-
мога є доцільною для пенсіонерів, 

інвалідів, безробітних, багатодіт-
них сімей, але аж ніяк для працю-
ючих людей. 

Якщо не буде підвищено заро-
бітні плати, за субсидією прийде 
абсолютна більшість працюючих. 
Це – повернення в минуле, до ра-
дянського «соцзабезу», що непри-
пустимо для країни, яка стала на 
шлях ринкових реформ і європей-
ської інтеграції. 

Працьовитий Український народ 
повинен жити з власної праці з гід-
ною зарплатою, а не подачками.

Заявляємо, що політика розши-
рення субсидування не знаходить 
підтримки серед працюючих, по-
роджує утриманські настрої у сус-
пільстві, приховування доходів, 
провокує тінізацію трудових від-
носин. Таке рішення вимагатиме 
подальшого збільшення держав-
них видатків на субсидії, а відтак 
– посилення податкового пресу на 
легальну економіку і працівників.

Тому професійні спілки, осно-
вним завданням та обов’язком яких 
є соціальний захист, не мають пра-
ва бездіяльно спостерігати за по-
рушенням гарантованих Основним 

Законом держави прав працюючих 
заробити власною працею на гідне 
життя.

Висловлюємо рішучий протест 
проти шоку цін і тарифів без ком-
пенсуючого підвищення зарплат. 
Люди не можуть і не хочуть пра-
цювати задарма. Вимагаємо від 
Парламенту і Уряду України не до-
пустити утвердження в країні соці-
альної зрівнялівки!

Ми об’єднались, щоб заявити 
про нашу спільну позицію, доне-
сти її до відома української грома-
ди та закликати владу невідклад-
но відреагувати на ситуацію, що 
склалася.

УЧАСНИКИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАРШУ 
ПРОТЕСТУ ВИМАГАЮТЬ 

від Уряду та Верховної Ради 
України:

- невідкладно провести справед-
ливу реформу оплати праці;

- встановити з 1 жовтня 2016 
року гарантовану мінімальну за-
робітну плату на рівні економічно 
обґрунтованого, обрахованого у 
фактичних цінах прожиткового мі-
німуму – 3 тис. гривень, відповідно 

підвищити пенсії та стипендії;
від власників підприємств 

та роботодавців проявити 
соціальну відповідальність та 
негайно:

- з 1 серпня ц.р. підвищити заро-
бітні плати працівникам не менш 
ніж на 15%, у тому числі за раху-
нок багатомільярдної економії від 
зниження державою удвічі розміру 
сплати єдиного соціального вне-
ску, щоби компенсувати частину 
втрати від знецінення зарплат че-
рез дорожнечу;

- провести консультації з проф-
спілковими комітетами і розпоча-
ти приведення частки заробітної 
плати у затратах на виробництво 
товарів та послуг до рівня європей-
ських країн; 

від народних депутатів:
- до завершення поточної сесії 

Верховної Ради України заслу-
хати звіт Уряду та Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, щодо 
обґрунтованості підвищення 
ціни на газ і тарифів на житлово-
комунальні послуги, достатності 
запропонованих Урядом заходів 
соціального захисту населення;

- прийняти необхідні закони для 
недопущення зниження життєвого 
рівня громадян;

- включити до складу спіль-
ної Робочої групи Парламенту та 

Уряду з визначення об’єктивності 
встановлення ціни на газ і тари-
фів на житлово-комунальні по-
слуги представників профспілок 
та незалежних експертів з метою 
вироблення спільного бачення ви-
рішення проблеми. 

Від імені 8 мільйонів 
працюючих, ветеранів праці, 
студентства пред’являємо 
Ультиматум Верховній Раді 
України та депутатським 
фракціям і групам у Верховній 
Раді України і вимагаємо в 
10-денний термін доповісти чіткий 
графік прийняття рішень щодо:

- перегляду ціни на природний 
газ для населення і тарифів на жит-
лово-комунальні послуги;

- підвищення розмірів основних 
державних соціальних стандартів 
та гарантій – прожиткового міні-
муму, мінімальної заробітної пла-
ти, мінімальної пенсії – у поточ-
ному році не пізніше жовтня 2016 
року (до початку опалювального 
сезону).

ЗАЯВЛЯЄМО, що у разі 
нереагування на наші вимоги 
профспілки вдадуться до більш 
жорстоких дій, аж до страйку, 
згідно з гарантіями, закріпленими 
статтею 44 Конституції України.
м. Київ 6 липня 2016 р.

ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ І ЮВІЛЯРІВ ЛИПНЯ!

(Інформація для публікації надана управлінням спра-

вами ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо Ви виявили неточність, 

прохання повідомити про це за телефоном: 

(044) 568-40-49 до управління справами ВА ЦК ПАУ)

Примітка: Синім кольором позначені ювілейні дати.

01.07 Бацюн Таміла Петрівна 

Голова ПО ПАУ на ДП «ДержККБ «ЛУЧ»

03.07 Екшмідт Антоній Антонійович 

Голова ПО ПАУ у ПАТ «Точприлад»

06.07 Гречиха Юрій Михайлович 

Герой України, ПАТ «Мотор Січ»

12.07. Ремінець Петро Іванович 

Директор ПАТ «Точприлад»

15.07.	 Пашинська	Оксана	Володимирівна	

Завідувач	сектором	навчання	ВА	ЦК	ПАУ

21.07. Білозуб Наталія Віталіївна 

Голова ПО ПАУ у ПАТ «Промінь»

26.07. Гармаш Олександр Володимирович 

Голова ПО ПАУ у ЗАК ім. О.Г. Івченка

27.07.	 Жугаєвич	Ярема	Васильович	

Голова	Профспілки

РЕЗОЛЮЦІЯ
Ми, учасники Всеукраїнського маршу протесту – представники профспілкових 
організацій і трудових колективів України, від імені 8 мільйонів працюючих, 
ветеранів праці, студентства, висловлюємо категоричний протест у зв’язку із 
шоковим підвищенням ціни на природний газ, електроенергію, яке спричинило 
двократне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та 
поставило більшість сімей на межу виживання.

Антон Смородин, председа-
тель первичной организации 
ПАУ, г. Киев:

— Народ возмущен очеред-
ным шоковым повышением 
тарифов на газ и коммуналь-
ные услуги. Нам непонятно, до 
каких пор будет происходить 
повышение тарифов. До тех 
пор, пока никто уже не сможет 
их оплачивать? Что же полу-
чается? Человек должен рабо-
тать целый месяц, чтобы опла-
чивать лишь коммунальные 
услуги? А как же еда, одежда, 
другие товары первой необхо-
димости? 

Но самое непонятное даже не 
в этом. Нам же до сих пор ни-
кто не дал внятного экономиче-
ского обоснования повышения 
цен! Все аргументы сторонни-
ков правительства настолько 
примитивны, что это понимает 
каждый адекватный человек. 
Ведь правительство планирует 
не только отечественный газ 
продавать по баснословным 
ценам, но даже импортный до-
роже закупочных цен! 

И при этом мы не видим ка-
ких-либо широкомасштабных 
действий правительства, на-
правленных на модернизацию 
существующей инфраструк-
туры. Например, ведь можно 
было уже давно начать процесс 
перехода на альтернативные 

источники энергии. И тогда бы 
проблема тарифов не была 
бы настолько актуальной. Но 
у нас ни о людях, ни и о благе 
страны не заботятся. А только 
о своих карманах.

Мы надеемся, конечно, на то, 
что правительство прислу-
шается к голосу народа. Но, 
как показывает практика, это 
маловероятно. Обидно, ведь 
в развитых странах делается 
все для улучшения благосо-
стояния народа. Ведь человек, 
у которого после работы соз-
даны все условия для отдыха, 
развития и рекреации, будет 
лучше работать. У него не бу-
дет «болеть» голова о том, чем 
накормить свою семью, где 
взять деньги на то, чтобы опла-
тить коммунальные платежи и 
т.п. А у нас люди постоянно 

вынуждены находиться в де-
прессивном состоянии. С од-
ной стороны, война, с другой 
рост цен, с третьей развал 
предприятий. Как можно нор-
мально жить в таких условиях?

Я считаю, что мы должны не 
только требовать снижения 
тарифов на услуги ЖКХ. На по-
добных митингах должны быть 
и требования о поддержке от-
ечественной промышленности, 
о ее развитии, как стержня на-
шей экономики. Надо бороть-
ся не со следствием, а с при-
чинами наших проблем. И вот 
как раз одной из них является 
упорное нежелание нашей 
власти заниматься промыш-
ленной политикой. Объемы 
промышленного производства 
только падают, в то время как в 
развитых странах возрастают. 

Если развитые страны пошли 
по пути индустриализации, то 
почему мы идем в противопо-
ложную сторону, в средневе-
ковье?

Здесь собрались не любители 
помитинговать. Люди пришли 
сюда не от хорошей жизни. 
Если бы у них были достойные 
зарплаты и пенсии, стипендии, 
если бы они видели перспекти-
вы для себя, своих близких и 
родных, для страны, то вряд ли 
бы сюда пришли. А они видят 
только мрачные перспективы, 
которые нам дает наше пра-
вительство – нищету и голод. 
Наша власть под лозунгами 
евроинтеграции «выжимает» с 
людей последнее. Нам такая 
евроинтеграция не нужна. Мы 
хотим жить достойно. «Евро-
пу» мы должны строить у себя 
сами в своей стране, опираясь 
на свои силы. А не смотреть в 
рот другим странам. Но, к сожа-
лению, мы пока не видим даже 
каких-либо слабых намеков на 
возможные улучшения в стра-
не. Скорее наоборот. Поэтому 
мы здесь, и поэтому мы будем 
бороться за лучшую жизнь. Я 
уверен, нас поддерживает по-
давляющее большинство на-
рода Украины.


