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В Запорожье прошла акция профсоюза «Волна гнева» 

 

Волна профсоюзных протестов 

дошла до Запорожья. Сегодня на 

площади перед зданием ОГА 

митинговали представители 

профсоюзных организаций 

области. Люди возмущены 

принятыми Кабмином проектами 

законов «О труде» и 

профсоюзной деятельности, 

авторами которых являются 

министр экономики Тимофей 

Милованов и нардеп Галина Третьякова. Митингующие требовали 

отправить авторов антиукраинских законопроектов в отставку. 

Как проходила «Волна протеста» в Запорожье — смотрите в нашем 

фоторепортаже. 

Сказать свое «нет» новому трудовому законодательству вышло около 2000 

человек. По словам главы Запорожского областного совета профсоюзов 

Виктора Сластена, проект Закона «О труде» лишает сотрудников 

конституционных прав и гарантий, а профсоюзы — возможности их защищать. 

Законопроекты, которые были одобрены Правительством 29 декабря, не были 

согласованы с профсоюзами и не обсуждались с объединением работодателей. 

В предложенных проектах говорится, что работодатель может уволить 

сотрудника по собственной инициативе, без оснований, может уменьшить 

уровень зарплаты, нормы рабочего времени, перевести на другую работу и 

сократить оплату за работу в выходные. 

«Сьогодні по всій території 

України під егідою Федерації 

профспілок України прокотиться 

«Хвиля гніву». Ми, гірники та 

металурги, зібрались, щоб 

сказати своє рішуче «ні» 

антинародним ініціативам мністра 

Тимофія Милованова та народної 

депутатки Галини Третякової. Ми 

говоримо «ні» антинародному 

законопроекту «Про працю»  



 

№ 2708 . Грубо порушуючи Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, вперто 

ігноруючи публічні обговорення з профспілками, Уряд України одноосібно 

схвалив та направив на розгляд ВР законопроект №2708. Його офційно 

розкритикували більше 50 міжнародних профоб“єднань. Законопроект 2708 

майже повністю знищує права та гарантії найманих працівників. Роботодавець 

буде мати законну можливість для звільнення працівника без причини. Трудові 

договори позбавляють людей, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах, 

право на пільгове пенсійне забезпечення. Ми розуміємо, що в умовах тотальної 

приватизації, продажу землі дешева робоча сила є найсприятливішим фактором 

для залучення інвестицій. Вимагаємо: відкликання законопроектів та звернення 

до Міжнародних організацій за допомогою», - сказав представник профспілки 

металургів і гірників Владислав Політанський видео. 

К акции присоединился и студенческий профсоюз «Запорожской политехники». 

Студенты отмечают, что в новом законопроекте Третьяковой слово «профсоюз» 

вообще не вспоминается. «Спочатку влада заборонила нам преміювати 

студентів, закрили пофілакторії, а тепер вона забороняє нам об“єднуватись у 

профспілки. В проекты слово «Профспілка» взагалі не згадується. Ми, студенти, 

виступаємо за негайний відклик народної депутатки та звільнення Тимофія 

Милованова за просування антинародних законопроектів», - сказал глава 

профсоза Юнель Сафарова. Участники акции, которые представляют 

госучреждения, подтвердили, с нового года они не получают премий и надбавок. 

Говорят, что возмущены новыми изменениями и предложенными 

законопроектами. В ходе митинга была принята резолюция, которую направят 

на имя руководства области, а также передадут в Офис Президента. 
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