
ПІВДЕНЬ
Будівельники розгортають 
боротьбу
На Одещині група будівельників вимагає 
від компанії «ЕкоТехБуд» виплати заборго-
ваності по зарплаті.

За словами представника трудового колек-
тиву Дмитра Ткаченка, з грудня 2013 р. він 
з колегами працював на об’єкті ЖК «Суво-
ровський-2» (Дніпропетровська дор. / Ул.
Бочарова). Замовником робіт була компанія 
«Реал Груп».

З травня цього року будівельна компанія 
стала затримувати зарплату, а потім і вза-
галі її не виплачувала. При цьому директор 
Анатолій Понітко і головний інженер Ва-
лерій Линник обіцяють з часом розрахува-
тися з робітниками, посилаючись на те, що 
«час тяжкий і замовник («Реал Груп») теж 
платить частинами».

Однак комерційний директор «Реал Груп» 
Андрій Липський спростував сам факт спі-
впраці з «ЕкоТехБудом» на даному етапі. 
«В червні 2014 ми припинили співпрацю 
з «ЕкоТехБуд », попередньо закривши всі 
фінансові питання. Причиною припинення 
співробітництва було те, що підрядники не 
вкладалися в задані терміни. А це, в свою 
чергу, пов’язано з нерегулярною виплатою 
зарплат і, як наслідок, частою зміною робо-
чих бригад», — сказав він.

Робітники звернулись до прокуратури. Не 
всі з них були офіційно працевлаштовані, 
але вони готують протест.

Якби нові антикорупційні закони щось 
змінювали, то ця стаття була б непотріб-
ною. Але говорити про подолання корупції 
немає сенсу без вирішення питання щодо 
повної прозорості використання держав-
них коштів. Розмов багато, а зрушень немає.

Навіть чинне законодавство про публічну 
інформацію гарантує громадянам доступ до 
широкого спектру документів, які стосують-
ся бюджетних витрат. Щоправда, існуючий 
порядок доступу до публічної інформації 
передбачає її надання за запитом. У ньо-
му має бути дуже чітко сформульовано, яку 
саме інформацію хоче отримати заявник. 
Інакше вiн отримає звичайну «відписку».

Через обмеженість первісної інформації пе-
ресічна людина не в змозі точно сформулю-
вати запит. Отже, щоб отримати відповідь, 
треба знати більшу її частину. Запровад-
ження нового антикорупційного законодав-
ства робить проблему доступу до публічної 
інформації ще більш актуальною. А процес 
люстрації може перетворитися на банальну 
«чистку» одних корупціонерів іншими.

Без регулярного оприлюднення фінансо-
вої інформації органів влади не може бути 
мови про ефективну люстрацію та проти-
дію зловживанням. Єдиним успішним екс-
периментом є впровадження в Міністерстві 
освіти і науки України щоденної публіка-
ції всіх транзакцій бухгалтерського обліку 
центрального апарату (наказ №185-а від 
24.03.14), здійснене при безпосередній 
участі наших експертів: http://www.mon.
gov.ua/ua/public_information/vidkr_buch/

Приклад доводить, що публікація первин-
них необроблених даних може бути впро-
ваджена протягом кількох тижнів в будь- 
якій організації та без додаткових витрат. 
Принаймні МОН не витратило на впровад-
ження жодної копійки, а сукупні витрати 
волонтерів склали декілька тисяч гривень – 
нескінченно малу в масштабах Міністерства 
суму. 

Впровадження тривало більше трьох тиж-
нів тільки  тому, що у МОН фактично не було 

облікової системи. Головна книга, напри-
клад, велася на папері. Отже, довелося таку 
систему впровадити.  Саме впровадження 
стандартної автоматизації бухгалтерії за-
йняло левову частку часу. Але у більшості 
організацій та підприємств вже існують 
автоматизовані системи бухобліку. За наяв-
ності такої системи налагодження процесу 
публікації даних в Інтернеті займе лічені 
дні  та обійдеться хіба в кількасот гривень.

Оскільки ми достеменно знаємо, що си-
стеми автоматизації бухгалтерського об-
ліку функціонують на таких комунальних 
підприємствах, як наприклад  КП “Київпа-

странс», ми з повною впевненістю могли б 
взятися впровадити тут відкриту бухгал-
терію за тиждень. Технічних проблем в цьо-
му немає, але є проблема з керівниками під-
приємств і владою, яка у більшості випадків 
виявляється абсолютно не зацікавленою 
відкривати свої бухгалтерські дані.

Захар Попович

В майбутньому ми розкажемо, чому публіка-
ція так званих «сирих» даних розширяє 
можливості для громадського контролю і 
може стати механізмом прозорого фінансу-
вання партій і рухів.

3

REV.ORG.UA
2

REV.ORG.UA
СХІД

Після виборів про шах-
тарів забули
За два тижні до виборів у Верховну Раду 
України були терміново вишукані кошти 
і виплачена зарплата шахтарям Перво-
майська Луганської області. А тепер, коли 
людей уже не потрібно заманювати до 
виборчих урн, гірникам всіх державних 
вугледобувних підприємств не поспі-
шають віддавати зароблене важкою і 
небезпечною працею. Про це йдеться на 
сайті Незалежної профспілки гірників 
України. Як заявив лідер НПГУ Михайло 
Волинець, на всіх нині працюючих 37 
шахтах, підпорядкованих Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості, 
досі не виплачена зарплата за вересень 
2014 року. Прикро, що чиновники не 
розуміють, яку біду накликають на себе. 
Робітничі активісти не виключають ви-
никнення стихійних страйків.

Нині вперше за багато років держава 
вдалася до закупівлі вугілля за кордо-
ном. На це знаходяться і кошти, і вагони 
для його транспортування з морського 
порту до теплоелектростанцій. А в цей 
час українські шахтарі через відсутність 
фінансування та вагонів змушені про-
стоювати, що призводить до соціальної 
напруги у трудових колективах. 

ЛЮСТРАЦІЇ БЕЗ ВІДКРИТОСТІ НЕ ВИЙДЕ: 

ВІДКРИТИ БУХГАЛТЕРІЮ СКРІЗЬ!

ВИМАГАЄШ ПОВАГИ НА РОБОТІ ТА В ЖИТТІ? — ТИ ЗНАЄШ ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ!
Оргкомітет Партії соціальної революції: rev.org.ua      gaslo.info

063-195-41-94, 098-490-25-81

ЗАХІД  
Нововолинські шахтарі 
змусили себе поважати
Зранку 14 жовтня 2014 р. працівники 
шахти № 10 перекрили автотрасу «Но-
воволинськ – Іваничі». Гірники незадо-
волені тим, що чиновники місяцями го-
дують їх обіцянками: вони заявили, що 
стоятимуть, поки не отримають звістки 
про зарплату по SMS. «Останній раз 
отримали «подачку» ще перед пре-
зидентськими виборами», – зізнались 
працівники.

Водії об’їжджають пікет навколишніми 
дорогами й здебільшого розуміють шах-
тарів. До мітингувальників приїхали мер 
Віктор Сапожніков та директор держпід-
приємства Петро Солоп із запевненнями, 
що проблема вирішиться, але гірники не 
повірили їм, сказавши, що стоятимуть до 
виплати заробленого. Шахтарі кажуть, 
що з ними зв’язався навіть нардеп Єв-
ген Мельник і повідомив, що, буцімто, 
тільки-но дізнався про піврічну заборго-
ваність із зарплати… Тим часом, невдо-
волені робітники не припиняли блоку-
вання. Пропускали лише авто екстрених 
служб.

Тим не менш вже 17 жовтня 2014 року 
страйк закінчився нововолинських шах-
тарів. І закінчився успішно. Три дні бло-
кування автотраси – і працівники шахти 
«вибили» собі зароблене по вересень 
включно!

ЄДИНА КРАЇНА — ЄДИНI ПРОБЛЕМИ



 «Радикальна партія»:  
Ігор Мосійчук
Фігурант справи «Васильківських терори-
стів» цілком міг бути звинуваченим за ре-
альні злочини. У жовтні 2010 р. у м.Васильків 
на виборах міського голови до реєстрації 
не допустили кандидатів від опозиційних 
партій, які могли скласти конкуренцію кан-
дидат-регіоналу Сергію Іващенку. На відео 
«Радіо Свобода» І.Мосійчук блокує прохід і 
ламає камеру. Неонацист.

 «Опозиційний блок»:  
Юрій Бойко
Список ОБ – ніби склад футбольного су-
перклубу. Жодного випадкового імені, тіль-
ки от «гравці» відзначились не високими 
результатами, а гучними скандалами. Не 
треба заглиблюватись: лідер списку увіч-
нив себе у новітній історії. Дві бурильні 
вишки, за які під час його перебування на 

міністерській посаді держава переплати-
ла $150 і 180 млн., навіки носитимуть ім’я 
«опозиціонера».

 «Блок Петра Порошенка»: 
Юрій Луценко
Так само не треба далеко ходити, аби знай-
ти негідників у списку БПП. Ще у 2006 році, 
коли Ю.Луценко був головним міліціоне-
ром, його заступник видав розпорядження 
про переведення мобільного зв’язку на та-
рифні плани, які пропонувало ТОВ «Україн-
ські новітні телекомунікації». За дивним 
збігом обставин, в той час його дружина був 
фіндиректором цього ТОВ, а його власника-
ми – куми екс-міністра.

 «Батьківщина»:  
Юлія Тимошенко
Випадок Ю.Тимошенко – класичний випа-
док безсилля українських правоохоронців. 
Попри те, що про її вину у «справі Лазарен-
ка» говорили й слідчі ФБР, а наведені у жур-
налістських розслідуваннях матеріали свід-
чили про її неабиякий інтерес у закупівлі 
речовин, які за українськими стандартами 
не були медзасобами, правоохоронці спро-
моглися лише зшити справу білими нитка-
ми. У 2009 р. Тимошенко внесла закон про 
заборону мирних зборів (№2450).

 «Народний фронт»:  
Сергій Пашинський
НФ – збіговисько тих, хто не хотів ділитися 
владою з ними ж випущеною на волю Тимо-
шенко. Серед них – чи не найскандальніший 
екс-член «Батьківщини». Напевно через 
заздрість до нинішнього президента, в 2010 
році пан Пашинський допоміг у захопленні 
фабрики «Житомирські ласощі». Утім, однієї 
фабрики було недостатньо для президент-
ської посади, тому він поки просто нардеп.

 «Самопоміч»:  
Семен Семенченко
Партія запозичала найкраще від Азарова. 
Він закликав «не скиглити», а Садовий спро-
стив все до гасла «Візьми і зроби!». Українці 
дали партії більше 10% підтримки просто за 
нечувану чесність! К. Грішин (С.Семенченко) 
наприкінці 90-х – організатор фінансової 
піраміди ТОВ «Універсал-інком–юг» в м. Се-
вастополі, яка досі винна вкладникам не 
менше 100 тис. грн. У 2000-му році – один 
з організаторів кучмівського референдуму 
щодо проведення конституційної рефор-
ми. Прихильник «сильної президентської 
влади». Після Майдану-2004 — організовує 
фірму на Донбасі, яка ніби працевлаштовує, 
а на ділі – лише збирає гроші («кадрове ки-
далово»). 

Роками нам обіцяють, що ринок зробить 
нас всіх багатими, потрібно тільки трохи 
менше йому заважати. Ось уже 23 роки і не 
заважаємо… Приватизували кращі електро-
станції, шахти, численні газові свердловини. 
І ринок дійсно зробив когось багатим, але 
не нас, більшість. Лише купку власників ка-
піталу.

І ось чергове підвищення комунальних та-
рифів. Уряд каже, що потрібні «економіч-
но-обґрунтовані» ціни. А насправді це ціни, 
які потрібні для надприбутків енергоком-
паній.

Чому так виходить?
Стандартні відповіді ви вже багато разів 
чули: корупція, монополізм, чиновники жа-
дібні. Треба ще більше приватизувати, ще 
більше ринку і тоді конкуренція знизить 
ціни. Так, з монополізмом і корупцією треба 
боротися, але не це головна біда.

У дійсності вільний ринок якраз і полягає у 
збагаченні меншості й завищенні цін. На-
віть при конкуренції. Така природа приват-
ної власності: продавати за максимальною 
ціною. А в таких галузях, як енергетика, це 
поки що недозволенно через суворе регу-
лювання. Більш того, енергетика в багатьох 
західних країнах залишена в руках дер-
жави: французька EDF, норвезька Statoil, 
шведська Vattenfall. Вони є світовими лі-
дерами в деяких технологіях. Парадокс, 
але на Заході поступово відмовляються від 
ринку, а в Україні – хочуть приватизувати 
решту шахт і електростанцій. Першими в 
Європі ввели ринковi механiзми цiноутво-
рення в електроенергетиці британці, тепер 
же їх уряд переходить на фіксовані ціни.

Як народу боротися  
із завищеними цінами?
Треба взяти під громадський контроль важ-
ливі галузі економіки, такі як енергетика. 

Користь від приватної власності і «ринко-
вих» цін в цих секторах – тільки власни-
кам-багатіям. Контроль може здійснюватись 
через «регулювання» або ефективне дер-
жавне управління. Головне, щоб регулятори 
дійсно представляли інтереси більшості, а 
не призначалися президентом-олігархом, 
як-от зараз. Слід блокувати лобіювання за-
конів приватним капіталом. Адже нерідко 
законопроекти в нас розробляють вихідці 
з корпорацій олігархів. «ДТЕК» Ахметова, 
наприклад, спонсорувала розробку енерге-
тичної стратегії України, і через своїх депу-
татів провела закон про електроенергетику.

Але використовувати державну власність в 
інтересах суспільства неможливо при існу-
ючій системі. Потрібна соціальна революція, 
яка відсторонить від влади політпроекти 
мільйонерів. Тільки тоді стане можливим ра-
ціональне управління економікою на благо 
трудящих.

Олександр Антонюк
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8 невдалих  
прикладів  

«люстрації»

Хто накручує ціни на енергію?
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№2 листопад 2014 Виборюємо майбутнє для всіх трудящих

Гадаєте, що головна небезпека лише в ко-
аліціянтах?

На кожному кроці ми чуємо, що до ВР 
пройшли 70 депутатів, які голосували за 
диктаторські закони 16 січня. Та чомусь не 
говориться про інші скандальні проекти. 
Мабуть тому, що подібне спробують при-
йняти зараз. Серед нинішніх парламен-
тарів є ті, хто голосували у 2008 році за 
проект Трудового кодексу, що передбачав 
12 годинний робочий день, відеонагляд 

за працівниками та їх звільнення без зго-
ди профспілки. Є і ті, хто в 2009 підтри-
мав урядовий законопроект про заборону 
мирних зборів (запроваджувався обов’я-
зок попереджати владу про мітинги за 3 
дні). У 2011 р. немало нинішніх обранців 
підтримали підвищення пенсійного віку. 
Влітку — голосували за законопроект «Про 
санкції», що дозволяв забороняти ЗМІ та 
організації без рішення суду. На щастя, до 
другого читання найжахливіші положення 
прибрали. 

Робота нового парламенту почнеться з 
грабунку та урізання прав. На це вказує 
розроблена «Блоком Петра Порошен-
ко» Коаліційна Угода від 29.10.2014. Не 
дивлячись на те, чи буде схвалений цей 
символічний документ, зрозуміло одне: 
олігархи прагнуть вирішувати проблеми 
за рахунок простих трудящих.

Внаслідок ліберальних реформ вартість 
життя зросте, а держава усунеться вiд 
управлiння соцiальною сферою. Зокре-
ма, серед задекларованих реформ на-
ступні:

 схвалення нової редакції  Трудового 
кодексу (звільнення працівників без по-
годження з профспілками);

 встановлення  єдиної ціни на газ  для 
населення і підприємств (підвищення 
комунальних тарифів);

 зняття конституційної заборони на за-
криття медустанов, запровадження «ро-
зрахунку вартості медпослуг».

Капіталістам обіцяють зниження подат-
ків, а також продаж «непривабливих» 
державних об’єктів за спрощеними ме-
ханізмами (без визначення вартості).

Жодна з партій парламенту не стане на 
захист трудящих, адже сформована тим 
чи іншим бізнес-кланом.

Детальніше про Угоду:  
http://rev.org.ua/ugoda 

З поіменним списком зрадників ознайомтесь за посиланням: 
http://rev.org.ua/zrada

МИ ЇМ — БЮЛЕТЕНI, А ВОНИ НАМ ДО КИШЕНI


