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Про подальші дії для забезпечення
виконання вимог учасників попереджувальної
акції протесту Атомпрофспілки
Атомпрофспілкою 19 квітня 2018 року отримано від Міненерговугілля
України листа від 16.04.2018 року № 01/33-2993, в якому зазначено, що
Міністерство в співпраці з ДП НАЕК «Енергоатом» ефективно вирішує питання
стосовно поточної діяльності та реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на
розвиток української ядерної галузі, та дуже детально перераховані дії
Міністерства за період з 14.04.2016 року. Лише наприкінці листа зазначені основні
питання, які вже неодноразово порушує Атомпрофспілка і які потребують
невідкладного вирішення. А саме: врегулювання тарифу з урахуванням нагальних
потреб галузі та ліквідація заборгованості ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК
«Енергоатом» за відпущену електроенергію.
На превеликий жаль, у цьому листі зовсім відсутня позиція профільного
Міністерства стосовно проведення 12 квітня 2018 року у містах: Енергодарі,
Южноукраїнську, Вараші, Нетішині, Славутичі, Жовтих Водах, Кропивницькому
та Чорнобилі попереджувальної акції протесту Атомпрофспілки.
Сповна усвідомлюючи відповідальність за безпечну експлуатацію ядерних
об’єктів та забезпечення енергетичної незалежності держави, 12 тисяч учасників
цих мітингів прийняли резолюцію, в якій виклали основні вимоги та наголосили,
що у разі не реагування на ці вимоги у місячний термін, Атомпрофспілка
проводитиме акцію протесту вже у місті Києві за солідарної підтримки
Європейських глобальних профспілок, членом яких вона є.
Основна вимога учасників акції - негайний розгляд на нараді під особистим
керівництвом Прем’єр-міністра України проблемних питань фінансового
забезпечення діяльності ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «СхідГЗК» та інших
підприємств ядерної галузі, підвищення престижності роботи і закріплення
кваліфікованого персоналу в атомній енергетиці та промисловості України, що
передбачає підвищення у рази заробітної плати та посилення соціального захисту
працівників галузі.
Зважаючи на зазначену у вищезгаданому листі готовність Міненерговугілля до
відкритого діалогу з Атомпрофспілкою та з огляду на те, що до закінчення строку,
визначеного для розгляду прийнятих на акції протесту вимог залишається дедалі

менше часу, наполягаємо на Вашій особистій зустрічі, шановний Ігорю
Степановичу, з представниками Атомпрофспілки у найближчі дні (пропонуємо
2-4 травня 2018 року) з тим, щоб погодити спільні дії для забезпечення ефективної
підготовки та участі у нараді з Прем’єр-міністром України.
Атомпрофспілка має усну інформацію про заплановане проведення
засідання Колегії Міненерговугілля України. Керівництвом Атомпрофспілки
надавалися пропозиції щодо порядку денного цього засідання. Але, на нашу
думку, проведення засідання Колегії безпідставно відкладається і тому
просимо визначити та повідомити нам дату, час та місце засідання, а також
наполягаємо на участі в засіданні членів Президії ЦК Атомпрофспілки.
Наголошуємо, що Атомпрофспілка завжди готова до співпраці,
налаштована на пошук конструктивних рішень і недопущення
неконтрольованих дій. Але подальше ігнорування проблем такої
найважливішої для економіки держави галузі, як атомна енергетика та
промисловість, спонукатиме Атомпрофспілку до застосування більш
радикальних заходів впливу.
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