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МІСІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОФСІЛОК В УКРАЇНІ 

(25-27 лютого 2020 р.) 

 

І. ВІДЕО розміщене в Фейсбуці на сторінці ФПУ  

 
(Для перегляду натисніть на кнопку клавіатури Ctrl і клікніть кнопкою 

миші на посилання) 
 

Виступ керівника Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП, Генерального 

секретара ЄКП Лукі ВІСЕНТИНІ на профспілковму Мітингу протесту біля 

Кабміну. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/qkdpgse 

 

Вимоги учасників профспілкового Мітингу протесту біля Кабміну оголосив 

керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/unlqwhp 

 

Виступ голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і 

науки Олександра Яцуня на профспілковму Мітингу протесту біля Кабміну. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/wq5zujc 

 

Українські профспілки вітають членів Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП 

біля Будинку Уряду, де згодом відбулася зустріч представників міжнародніх 

профспілок з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України Тимофієм Миловановим. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/uv263dp 

 

ПРОФСПІЛКИ ВИЙШЛИ ПІД КАБМІН «ЗА СПРАВЕДЛИВУ ТРУДОВУ 

РЕФОРМУ!» 

Посилання: https://tinyurl.com/ws77yt6 

 
Профспілки пікетують Будинок Уряду. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/umtgp3h 

https://tinyurl.com/qkdpgse
https://tinyurl.com/unlqwhp
https://tinyurl.com/wq5zujc
https://tinyurl.com/uv263dp
https://tinyurl.com/ws77yt6
https://tinyurl.com/umtgp3h
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Виступ Генерального секретара Європейської конфедерації профспілок Лукі 

ВІСЕНТІНІ під час зустрічі членів Спільної місії ЄКП та ПЄРР МКП з головою 

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів Галиною Третьяковою. 25 лютого 2020 року. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/v5y9nsd 

 

Коментар Голови Федераці профспілок України Григорія ОСОВОГО щодо 

позиції профспілок у земельному питанні під час зустрічі членів Спільної місії 

ЄКП та ПЄРР МКП з головою Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою. 25 лютого 

2020 року. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/txmdror 

 

Акція профспілок біля Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів проти антисоціальних, антитрудових і 

антипрофспілкових законопректів, на підтримку Спільної місії ЄКП та ПЄРР 

МКП. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/wh4zyv7 

 

Місія МКП та ЄКП провела зустріч у Представництві Європейського Союзу в 

Україні із послом Матті Маасікас з приводу знищення трудових і профспілкових 

прав внаслідок розробки законопроектів #2708протипраці, 2681, 2682, 2584 

Пряма трансляція акції представників профспілок на підтримку міссії 

міжнародних профспілок. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/w7r9l86 

 

Акція профспілок біля Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів проти антисоціальних, антитрудових і 

антипрофспілкових законопректів, на підтримку Спільної місії ЄКП та ПЄРР 

МКП. Київ. Банкова, 6 - 8. 25.02.2020. Виступ заступника Голови ФПУ Євгена 

Драп'ятого. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/ttmnmzv 

 

Місія МКП та ЄКП сьогодні провела зустріч у Представництві Європейського 

Союзу в Україні із послом Матті Маасікас з приводу знищення трудових і 

профспілкових прав внаслідок розробки законопроектів #2708протипраці, 2681, 

2682, 2584. Пряма трансляція акції представників профспілок на підтримку міссії 

міжнародних профспілок. 
 

Посилання: https://tinyurl.com/umoqoqm 

 

 

ІІ. Інформація, розміщена на Офіційному веб-порталі ФПУ 
 

https://tinyurl.com/v5y9nsd
https://tinyurl.com/txmdror
https://tinyurl.com/wh4zyv7
https://www.facebook.com/hashtag/2708%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjtONjEga_zGX4OiISGroPgR5aIRtX9TyyrkD_s2uXCw97PohmFPM-eLcVnOZ_eIZHKlwa0F06wfVxloYFajDd-dZnuzeYSgIx_Yj84wLILFgAMJ7gX9-qtt4KJRaeadiI-PTjaB3er9Z43P5xSCO3jMnhHlBXozWPq1bcoAeytb2dfiYTdgQl0vHq9sx9eG5Jf1pEaNQZ4gShurrnRV6UVpVTvpP3PIVHn1nNtb-0mwwg5gzOK-bSiarr-zkZyVraOfw6NGfa3F7WO0D_toVX4SojM1FI5DY-4LMCdjJ2YBakbWnLAict8nkrv49eo0Bn6ES_Xvc2m0rXqcys5Ja0BBgOnfnQ1Tbf-X5t&__tn__=%2ANK-R
https://tinyurl.com/w7r9l86
https://tinyurl.com/ttmnmzv
https://www.facebook.com/hashtag/2708%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANHxzesZfi51Qy84MQB4FE70gT5aZWi1WVq37GteGFtnk3Jw-gWHHl3PDo-UxsA8z0wsAz0PdS-NLL7FV-6ZxnpBr72HHbo3btgMve3MPrxYRxZ1ICTUjk1UE23XSiA_4QC30unNDW1iKtOi6wtp87vnNdp-mwFispNQi7v8cSwoEf50KXsYTF4eJfT75SCCKeJteF3hjzcXD_rRbFpD0TRgnNFyiKF0PmJjX7bd8zOLGz4XFrps3aUXfKP9bMwWNyVpezG81z6qBQlJK7TpNp1T21sMd0J3uGdwCVgfMpdQWvd4UINHWr_X52GYtTBv8cVa6W2ZlJKw85aFcCZHf6Df51nglxiERiBjX1&__tn__=%2ANK-R
https://tinyurl.com/umoqoqm
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ЕКСКЛЮЗИВ. Лука Вісентіні: «Я вважаю, що місія була успішною» 

 

Ексклюзивне бліц-інтерв’ю з Лукою Вісентіні, Генеральним секретарем 

ЄКП та ПЕРР, главою місією глобальних профспілок, яка працювала в Україні 

25-27 лютого 2020 року.   
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/informatsijna-robota/17406-

eksklyuziv-luka-visentini-ya-vvazhayu-shcho-misiya-bula-uspishnoyu.html 

 

Місія глобальних профспілок оприлюднила підсумки своєї роботи в Україні 

 

27 лютого у Києві відбулась спільна прес-конференція Європейської 

моніторингової місії глобальних профспілок, Федерації профспілок України та 

Конфедерації вільних профспілок України за результатами роботи місії в 

Україні. 
Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) Лука 

Вісентіні зазначив, що метою їх візиту є прояв солідарності з профспілками 

України щодо захисту гідних трудових прав українських працівників та 

наголошення на необхідності відкликання законопроєкту про працю №2708 та 

розроблення нового трудового законодавства за участі соціальних партнерів. 
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17403-misiya-globalnikh-profspilok-

ogolosila-pro-pidsumki-svoeji-roboti-v-ukrajini.html  

 

Відеозапис прес-конференції "Про підсумки роботи моніторингової місії 

глобальних профспілок в Україні" 

 

Детальніше: 
 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/informatsijna-robota/17386-anons-pro-

pidsumki-roboti-monitoringovoji-misiji-globalnikh-profspilok-v-ukrajini.html 

 

Профспілки вийшли під Кабмін «За справедливу трудову реформу!» 

 

26 лютого ц.р. профспілки України провели пікетування Кабінету міністрів 

України під гаслом: «За справедливу трудову реформу!». 

Акція відбулась у рамках перебування у Києві місії Міжнародної 

Конфедерації профспілок. У ній взяли участь Голова СПО об'єднань профспілок, 

Голова ФПУ Григорій Осовий, члени місії, профактивісти.  

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17404-26-lyutogo-profspilkovij-piket-kabminu-

za-spravedlivu-trudovu-reformu-4.html 

 

Під час свого перебування в Україні 26 лютого члени Місії міжнародних 

профспілок зустрілись з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

Людмилою Денисовою, національним координатором Міжнародної організації 

праці Сергієм Савчуком.  

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/informatsijna-robota/17406-eksklyuziv-luka-visentini-ya-vvazhayu-shcho-misiya-bula-uspishnoyu.html
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/informatsijna-robota/17406-eksklyuziv-luka-visentini-ya-vvazhayu-shcho-misiya-bula-uspishnoyu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17403-misiya-globalnikh-profspilok-ogolosila-pro-pidsumki-svoeji-roboti-v-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17403-misiya-globalnikh-profspilok-ogolosila-pro-pidsumki-svoeji-roboti-v-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
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Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17399-misiya-evropejskikh-profspilok-

perebuvae-v-ukrajini.html  

 

Зустрічі представників міжнародних профспілок із Федерацією роботодавців 

України 

 

У рамках Місії Європейської конфедерації профспілок та Міжнародної 

конфедерації профспілок із солідарної підтримки українських робітників 25 

лютого відбулась зустріч місії із керівниками Федерації роботодавців України. 

Лука Вісентіні зазначив: «Дякую вам за запрошення. Ми приїхали із 

кінцевою метою оголосити про необхідність відкликати законопроєкт про 

працю та розробити нове законодавство із залученням соціальних партнерів. 

У цьому ми сподіваємося на вашу підтримку.  
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17389-zustrichi-predstavnikiv-mizhnarodnikh-

profspilok-iz-federatsieyu-robotodavtsiv-ukrajini.html 

 

Зустріч міжнародної місії профспілок з головою Представництва ЄС в 

Україні Матті Маасікасом 
 

Розпочинаючи зустріч  Матті Маасікас підкреслив важливість міжнародної 

профспілкової місії саме в період, коли на порядку денному в Україні стоїть 

питання реформування трудових відносин. І зазначив, що на сьогодні, відсутній 

належний діалог між профспілками, роботодавцями і органами державної влади у 

їх прагненні змінити трудове законодавство. 
  

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17398-zustrich-mizhnarodnoji-misiji-profspilok-z-

golovoyu-predstavnitstva-es-v-ukrajini-matti-maasikasom.html 

 

Глобальний профспілковий рух підтримав українців у боротьбі за трудові 

права - Шаран Барроу 

 

Шаран Барроу, Генеральний Секретар Міжнародної Конфедерації 

Профспілок (МКП), висловила солідарність з українськими активістами та 

запевнила, що глобальний профспілковий рух підтримує українців у боротьбі за 

трудові права. 
 

В посольства України міжнародні профспілкові організації принесли свої 

листи на солідарну підтримку , записали відеозвернення , зробили колективні 

фото. США, Італія, Австрія, Швеція, Білорусія,Грузія,Молдова,Малайзія,Ліван, 

Туніс,Кенія, Танзанія,Гана сьогодні підтримали нас! 
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17392-globalnij-

profspilkovij-rukh-pidtrimue-ukrajintsiv-u-borotbi-za-trudovi-prava-sharan-barrou.html 

 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17399-misiya-evropejskikh-profspilok-perebuvae-v-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17399-misiya-evropejskikh-profspilok-perebuvae-v-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-profspilok-pribula-v-ukrajinu.html
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17389-zustrichi-predstavnikiv-mizhnarodnikh-profspilok-iz-federatsieyu-robotodavtsiv-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17389-zustrichi-predstavnikiv-mizhnarodnikh-profspilok-iz-federatsieyu-robotodavtsiv-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17398-zustrich-mizhnarodnoji-misiji-profspilok-z-golovoyu-predstavnitstva-es-v-ukrajini-matti-maasikasom.html
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17398-zustrich-mizhnarodnoji-misiji-profspilok-z-golovoyu-predstavnitstva-es-v-ukrajini-matti-maasikasom.html
https://www.facebook.com/fpsu.administration/posts/2541592182827388?__xts__%5b0%5d=68.ARCcYtO5d_0uNE1A8EVdgZxYvdGmKy9tqUf7qQK1fNLX6uM38C1s2QIhukTVHnqzzTYLEFQHwYXfmGYw6Tiysts9gpPc8b2FbwTAjw6ppV1Gk3I1UVM1Qx1ms2T3ltl3bBV12VfQDREJSVIbKGCWrDO-pIf_eyXcYQ4yxrCDj4gbTm9zj13yOFiX8PHTiLZ73H7pa-lFFgDfuK5Q9ctnQoPuiO3bPqUytlNh0jBj-ONO7f3AwElOm6FS45-yGiVbkE-Y-Bbma3pD9m_I25J73P57uP8dVD65ndwEOqeMHH-gBa76JEdcFRDSh53oyNqAx-I2YPVpdr7EYdNsvkeK0jCOcIkZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/fpsu.administration/posts/2541592182827388?__xts__%5b0%5d=68.ARCcYtO5d_0uNE1A8EVdgZxYvdGmKy9tqUf7qQK1fNLX6uM38C1s2QIhukTVHnqzzTYLEFQHwYXfmGYw6Tiysts9gpPc8b2FbwTAjw6ppV1Gk3I1UVM1Qx1ms2T3ltl3bBV12VfQDREJSVIbKGCWrDO-pIf_eyXcYQ4yxrCDj4gbTm9zj13yOFiX8PHTiLZ73H7pa-lFFgDfuK5Q9ctnQoPuiO3bPqUytlNh0jBj-ONO7f3AwElOm6FS45-yGiVbkE-Y-Bbma3pD9m_I25J73P57uP8dVD65ndwEOqeMHH-gBa76JEdcFRDSh53oyNqAx-I2YPVpdr7EYdNsvkeK0jCOcIkZ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/fpsu.administration/posts/2541592182827388?__xts__%5b0%5d=68.ARCcYtO5d_0uNE1A8EVdgZxYvdGmKy9tqUf7qQK1fNLX6uM38C1s2QIhukTVHnqzzTYLEFQHwYXfmGYw6Tiysts9gpPc8b2FbwTAjw6ppV1Gk3I1UVM1Qx1ms2T3ltl3bBV12VfQDREJSVIbKGCWrDO-pIf_eyXcYQ4yxrCDj4gbTm9zj13yOFiX8PHTiLZ73H7pa-lFFgDfuK5Q9ctnQoPuiO3bPqUytlNh0jBj-ONO7f3AwElOm6FS45-yGiVbkE-Y-Bbma3pD9m_I25J73P57uP8dVD65ndwEOqeMHH-gBa76JEdcFRDSh53oyNqAx-I2YPVpdr7EYdNsvkeK0jCOcIkZ&__tn__=-R
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Профактив провів акцію біля Парламентського Комітету 

 

Акція профспілок біля Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів проти антисоціальних, антитрудових і 

антипрофспілкових законопректів, на підтримку Спільної місії ЄКП та ПЄРР 

МКП, м. Київ, вул. Банкова, 25 лютого 2020 року. 

Голова Федераці профспілок України Григорій Осовий прокоментував 

позицію профспілок з земельного питання. 
 

Детальніше 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17397-profaktiv-proviv-aktsiyu-bilya-

parlamentskogo-komitetu.html 

 

Увесь світ підтримує профспілки України 

 

Профспілковці з усього світу: США, Швеції, Грузії, Білорусі, Молдови, 

Киргизстану, Кенії, Гани, Тунісу, Албанії, Малайзії, Лівану та Сербії солідарно 

виступили проти законопроєктів "Про працю" #2708 та "Про профспілки" #2681. 
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/materialy/17391-pidtrimka-ukrajini-z-usogo-svitu.html 

 

«Україна - це Европа»: профспілкова акція біля Представництва 

Європейського союзу в Україні 

 

Сьогодні, 25 лютого, у рамках проведення Глобального дня дій "Руки геть 

від українських профспілок!", що відбувається по країнах Європи, у Києві біля 

Представництва Європейського союзу в Україні відбувся флеш-моб під гаслом: 

«Україна - це Европа!». 
 

 Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17390-ukrajina-tse-

evropa-profspilkova-aktsiya-bilya-predstavnitstva-evropejskogo-soyuzu-v-ukrajini.html 

 

Міжнародна підтримка українських профспілок у захисті гідних трудових 

прав працівників 

 

Місія Європейської конфедерації профспілок на чолі з Генеральним 

секретарем ЄКП Лукою Вісентіні перебуватиме в Києві 25-27 лютого 2020 

року.  
Враховуючи тотальний перегляд трудового законодавства в Україні, на 

пропозицію Федерації профспілок України, Виконавчий комітет Європейської 

конфедерації профспілок (ЄКП) 17 грудня 2019 року та 4-та Генеральна асамблея 

Пан’європейської регіональної ради (ПЄРР) Міжнародної конфедерації 

профспілок (МКП) 16 грудня 2019 року прийняли рішення про направлення 

другої спільної місії в Україну для оцінки змін, що відбулися останнім часом у 

соціально-трудовій сфері, ознайомлення з ходом реалізації соціальної складової 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  
 

https://www.facebook.com/fpsu.administration/videos/615191839322804/?__xts__%5b0%5d=68.ARAaJ0DO0zhR91Tl1PDgBCqU-yMVIZ-mzwdvhPgqw2pT6CmJs5Og88x-Y-tOZNcdzwVrUPsFBDLd3nO8oq9DhuPZLm-CFtnRtvK1AyB6OlHwo_NuLzg__dIWPCfC4jpkfrrNDEPsA2KPD9zZoPotqXAJ-rhAOkH1NvOJv6EQW1ooRjktGpCjQM6Dm85rvt2HXYirk6UN7UI96tuBhY7CkeuG5hirRx408EOtaR24Z5vuVyAycA4QRjfOnSUc2_57dggEOxRgI_M-MWYPUIV8hIzvI3HJA6jo8cKvo71RPUmvcOcnyXI7jZPMTQcEekmiLESGsh5Spxe9zm1VvytG3oPHqXMQX4xgUVHnsAxv&__tn__=-R
http://www.fpsu.org.ua/materialy/17391-pidtrimka-ukrajini-z-usogo-svitu.html
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17390-ukrajina-tse-evropa-profspilkova-aktsiya-bilya-predstavnitstva-evropejskogo-soyuzu-v-ukrajini.html
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17390-ukrajina-tse-evropa-profspilkova-aktsiya-bilya-predstavnitstva-evropejskogo-soyuzu-v-ukrajini.html
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Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17378-mizhnarodna-

pidtrimka-ukrajinskikh-profspilok-u-zakhisti-gidnikh-trudovikh-prav-pratsivnikiv.html 

 

Місія Європейських профспілок прибула в Україну 

 

25 лютого у рамках проведення Глобальними профспілками акції «Руки 

геть від українських профспілок!» в Київ прибула місія Міжнародної 

Конфедерації профспілок на чолі з Генеральним секретарем Європейської 

конфедерації профспілок Лукою Вісентіні. 

 

Членів представницької місії, до якої входять керівники низки національних 

профоб’єднань країн ЄС, зустріли у столичному Будинку профспілок керівництво 

СПО об’єднань профспілок, очильники всеукраїнських профспілок та 

територіальних профоб’єднань. 
 

Детальніше: 

http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17387-misiya-evropejskikh-

profspilok-pribula-v-ukrajinu.html 

 

 

*Матеріали підготовлені і розміщені Прес-центром ФПУ 

 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17378-mizhnarodna-pidtrimka-ukrajinskikh-profspilok-u-zakhisti-gidnikh-trudovikh-prav-pratsivnikiv.html
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17378-mizhnarodna-pidtrimka-ukrajinskikh-profspilok-u-zakhisti-gidnikh-trudovikh-prav-pratsivnikiv.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17370-25-lyutogo-2020-roku-vsesvitnij-den-aktsij-z-ukrajinoyu-ruki-get-vid-ukrajinskikh-profspilok.html
http://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/17370-25-lyutogo-2020-roku-vsesvitnij-den-aktsij-z-ukrajinoyu-ruki-get-vid-ukrajinskikh-profspilok.html

