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Колись одна дуже мудра людина сказала: не має такої поганої 

ситуації, яку не можна зробити ще гіршою. Це я про нашу 

багатостраждальну неньку Україну.  

Вже майже 30 років ми відбудовуємо незалежність, в результаті 

замість економічного ринку і процвітання, у нас - звичайний базар, 

правовий хаос і злиденність.  

Кожного разу новий уряд критикує попередників, клянеться 

працювати в інтересах країни і українського народу, а потім дуже 

швидко забуває про свою клятву і обіцянки. І все повертається на 

«круги своя». Вони сідають на ті ж схеми, починають красти, і 

БРЕШУТЬ, БРЕШУТЬ І БРЕШУТЬ! 

Друга мудра людина також сказала: немає нічого страшнішого в 

світі ніж дурень з ініціативою. Українці теж в цьому переконались. 

І сьогодні мив всі бачимо, як креативні на всю голову можновладці  

включили законодавчий турборежим. Вони приймають закони наче 

печуть пиріжки. Тільки, яка якість цих законів? Це ми відчуваємо на 

собі, кожний день життя простого українця – це боротьба за 

ВИЖИВАННЯ! 

Ті українці, які не хочуть з цим миритися і не бачать перспектив 

для себе і своїх родин, нажаль, масово покидають країну. Вони не 

хочуть бути безправними жебраками.  

Сьогодні влада заявляє, що економічному прориву заважає 

існуюче трудове законодавство, начебто через це інвестори не хочуть 

до нас заходити.  

То є повна брехня, аргументи - дуже прості і всім зрозумілі!  

В Україні дармова робоча сила (останнє місце серед країн ЄС та 

колишніх радянських республік)…, найгірші умови праці (ця стаття для 

бізнесу дуже затратна, ми щорічно вбиваємо на виробництві 300-400 

працівників, маємо цілу армію інвалідів праці), 3 млрд грн. - борг по 

ЗП, 1 млрд грн. - борг по лікарняним, об Конституцію і трудове 

законодавство взагалі можна ноги витирати і ніякої відповідальності.  

За таких рабських умов у нас черга інвесторів мала б стояти. Тобто 

причина не в трудовому кодексі. 

Це чергова брехня від влади! 

І сьогодні нова влада розробляє під ковдрою, скритно  від 

профспілок і суспільства новий ліберальний трудовий кодекс, яким 

хочуть узаконити правовий безпредел у сфері соціально-трудових 

відносин.  



При цьому закладається принцип: є людина і її права - є проблеми у 

бізнесу і держави, немає людини і прав - то і у держави не має проблем.  

Працівнику кажуть: ми тобі дамо свободу у взаємовідносинах з 

роботодавцем, навіщо тобі права. Але ж це повернення у середньовіччя.   

Нагадаю, що за Конституцією Україна є правовою і соціальною 

країною, в якій головним обов'язком держави є утвердження і 

забезпечення прав людини. 

І головне. Вони у нас не запитали, чи хочемо ми таких ліберальних 

трудових відносин. За міжнародними нормами трудове 

законодавство має захищати саме найманого працівника, а не 

роботодавця. ПОЧУЙТЕ ЦЕ, МОЖНОВЛАДЦІ!! 

Виходячи з даної ситуації, можна зробити висновок: попереду у 

нас напружена боротьба, влада не хоче чути голос народу! 

Сьогодні як ніколи нам потрібні згуртованість, солідарність  

активність! Не можна мовчати - потрібно діяти! 

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ, ЗАХИСТИМО НАШІ ТРУДОВІ 

ПРАВА! РАЗОМ МИ СИЛА!!!!! 

 


