
Шановні профспілкові лідери! 
 

  Майже на всіх профспілкових і не тільки зібраннях тільки й мова про 

"заморожену" зарплату, про те, що комуналка скажено дорожчає, ціни на 

базарі і в магазині кусаються все більше, а грошей на життя все менше. 

Що мають робити профспілки - продовжувати писати вимоги можновладцям 

чи вже виходити на вулиці? Може збирати підписи під зверненням до Гаранта 

Конституції? 

   Напевне можна зібрати і підписи, можна і організувати реальний 

референдум з виборчими дільницями, можна розгорнути палатки і виставити 

пікети....  

   Але спочатку давайте зробимо хочаб маленьку СОЛІДАРНУ потугу - 

проголосуємо з кабінету, чи власної квартири, чи з кафе, використовуючи 

інтернет за НАШУ СПІЛЬНУ ПОЗИЦІЮ - працююча людина не повинна 

бути бідною, праця має бути рентабельною,  за добру роботу має бути 

і добра зарплата!!! 
   Не вміємо працювати з інтернетом? 

Попросіть колегу, сусіда, родича, сина чи онучку - але зробіть цей крок, якщо Ви 

за зростання реальної зарплати!!! 

   Не можете в різноманітті інтернету знайти де голосувати - задайте в 

пошуковій системі слова " Перший профспілковий референдум", або зайдіть на 

сайт Федерації профспілок України і в правому куточку є картинка з 

піднятими руками - тисни, читай, роби свій вибір. 

   Але це перший, хоча і надважливий крок. 

Другий крок - переконай сусіда, колегу, онука також проголосувати. 

   Ми ЗДАТНІ зробити ці два кроки?! Здатні і мусимимо, бо дорогу подалає 

лише той, хто починає крокувати, а не стрибати на місті. 
  

 Станом  н а 13-00   2 5   вересня п.р. за підвищення державної гарантії 
мінімальної оплати праці проголосувало  2007 чоловік.  

  
 Враховуючи, що наші профспілки охоплюють понад 7.000.000 спілчан(а ще ж 

є їх члени сім’ї), беручи до уваги що половина з них не дуже активна або не вміє 
користуватись комп’ютером, передбачаючи, що половина із залишку і так має 
велику зарплату, а із решти половина вважає підвищення зарплат не на часі чи 
має інше бачення величини зростання мінімалки - слід було очікувати підтримку 
в голосуванні біля 500.000 – 800.000 спілчан.   

Чому сталось не так як гадалось?  

 Д о завершення голосування 7 жовтня  все менше часу , але в нас 
усіх  ще  є можливість  дати відповідь  на питання здатності солідарних дій на 
підтримку рішення зробити крок на подолання бідності серед працюючих. 

  
 Просимо доєднатись до просування першого профспілкового референдуму 

та поширити електронкою й розмістити на своїх 
сайтах звернення що додаються. 

З повагою 

заступник голови ФПУ        Сергій Кондрюк 
 
 



8000 гривень –  

 МАЄ БУТИ СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА УКРАЇНЦЯ !   

П Р О Ф С П І Л К О В И Й    Р Е Ф Е Р Е Н Д У М  

- натисни на СТАРТ (зайдеш на сайт голосування) і проголосуй за нову зарплату і 
наближення її до європейської! 

За свою роботу вже зараз громадяни України мали б отримувати в 
середньому не менше 8000 гривень, а висококваліфіковані працівники 
15-20 тисяч гривень. Це ретельно економічно обраховані, юридично 
обґрунтовані і соціально відповідальні розміри заробітної плати за працю 
наших співвітчизників. Згоден – тисни СТАРТ (зайдеш на сайт 
голосування) і проголосуй!! 

Для мотивації та спонукання виконувати Закони України та сприяти 
економічному зростанню має бути встановлено базову державну 
гарантію мінімальну заробітну плату вже з 2015 року в розмірі не менше 
4000 гривень – це вирахувана вартість мінімальної рентабельності 
некваліфікованої праці. 

Першим кроком до досягнення такої мінімалки (враховуючи сучасні 
економічні складності) ФПУ пропонує встановити у 2015 році мінімальну 
зарплату, що гарантує можливість заробити не менш ніж на мінімальну 
пенсію. Для цього некваліфікований працівник має гарантовано 
заробляти не менше 3093 гривні, а відтак працівники виробничої і 
бюджетної сфер мають отримувати в 2-3 рази більший заробіток 
відповідно до своєї кваліфікації і пропорційно тарифним розрядам.  

Таке зростання зарплат забезпечить відродження платоспроможності 
внутрішнього попиту, а відтак мотивуватиме вітчизняні підприємства 
випускати більше продукції та створювати для цього нові робочі 
місця. Таке зростання зарплат дозволить наповнити Пенсійний фонд і 
нарешті вивести пенсіонерів із злиднів. Таке зростання зарплат 
наповнить податками державний і місцеві бюджети, а відтак стане 
можливим належне фінансування освіти та медицини. Таке зростання 
надасть можливість суттєво збільшити надходження і від "воєнного 
податку", фінансувати армію та відродження інфраструктури в 
східних областях. 

Подальше зростання мінімальної та середньої зарплат у 2015-2017 
роках має забезпечити динамічну ліквідацію розриву в оплаті праці в 
Україні та в країнах - нових членах Євросоюзу. 

 Україна - це Європа і зарплата українців має бути європейською! 

Згоден – НЕ ЗВОЛІКАЙ і тисни СТАРТ (зайдеш на сайт голосування) й 
голосуй!!!  



Запроси до голосування своїх друзів і колег, розмісти цю інформацію в 
соцмережах і на своїх профспілкових сайтах.  

Твоя думка є вирішальною!!!  

Голосування буде завершено в міжнародний День Гідної праці, що 
щорічно проводиться 7 жовтня 

 


