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ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ
ГРОЙСМАНУ В.Б.
Про вимоги атомників

Звертаючись до Вас з цим листом, Атомпрофспілка ще сподівається,
що зможе домогтися недопущення руйнації атомно-енергетичного комплексу
України.
Є воля влади, але є більш вагома для країни - воля народу. Зараз ми
хочемо, щоб Уряд схаменувся і нарешті почув атомників. Ситуація вже така,
що жодні відписки не спрацюють, коли наші звернення пересилаються у
підрозділи Кабміну, у міністерства, і врешті-решт на самі ж підприємства.
Немає жодних конкретних дій. Усі вимоги проігноровані. Складається
враження, що економіка держави владу вже не цікавить. Дійсно, можуть
змінюватися Уряди, профільні міністри, керівники підприємств. Але нам
потрібна стабілізація в галузі. Нам і нашим дітям жити в Україні. В Україні,
де буде світло, де будуть достойні робочі місця, де будуть нас поважати і
цінувати. Тому ми не дозволимо владі, яка зобов’язана працювати для людей,
знищити атомну енергетику та підприємства атомної промисловості і
вимагаємо негайно вжити заходів, щоб зупинити кризу.
Вимагаємо від Кабінету Міністрів України, як вищого органу
державної виконавчої влади, відповідального за економічну самостійність
держави, визначення чіткої та прозорої державної політики функціонування
та розвитку атомно-енергетичного комплексу країни.
Вимагаємо від М іністерства енергетики та вугільної промисловості
України під контролем Уряду прийняття державної Програми підвищення
престижності роботи і закріплення кваліфікованого персоналу в атомній енергетиці
та промисловості України, яка, зокрема, передбачатиме:
- встановлення конкурентного рівня оплати праці;
додаткового стимулювання праці кваліфікованих працівників для
зупинки неконтрольованої плинності та виникнення дефіциту кадрів;
довгострокові заходи з підготовки фахівців для роботи в ядерній галузі
та підвищення їх кваліфікації;
медичне обслуговування, здійснення реабілітації, вирішення
житлових питань атомників, тощо.
Але зараз стабілізувати ситуацію в атомній енергетиці неможливо без
прийняття рішення стосовно суттєвого підвищення заробітної плати персоналу
АЕС. А для цього термінового вирішення потребує питання встановлення для

ДП «НАЕК «Енергоатом» тарифу на електроенергію з врахуванням специфіки
галузі та з обов’язковим врахуванням того, що основною складовою безпечної
експлуатації атомних електростанцій є саме людський фактор.
Верховна Рада України створила Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг саме для
здійснення Державного регулювання. Але в той же час комісія жодному
державному органу не підконтрольна та не підзвітна. Комісія, яка згідно з законом,
повинна діяти на принципах законності, неупередженості та об’єктивності,
приймає доленосні для стратегічної галузі економіки рішення, але при цьому не
несе жодної відповідальності. Всі вектори розвитку ядерного комплексу, а головне
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, перекреслюються одним невиваженим
рішенням. Домогтися прийняття для ДП «НАЕК «Енергоатом» справедливого
тарифу не вдається. Без цього усі переговори профспілки з роботодавцями є
марними. При цьому за негативні наслідки НКРЕКП не відповідатиме. Цю
відповідальність просто перекладають на плечі атомників.
Неодноразово звертаючись до керівників всіх гілок влади в Україні,
Атомпрофспілка наголошувала, що атомники не вимагають для себе виняткового
ставлення, але вимагають від держави забезпечення умов для продуктивної роботи
та поваги до її складності та важливості.
Усвідомлюючи відповідальність за безпечну експлуатацію ядерних об’єктів
та забезпечення енергетичної незалежності держави, вони прагнуть зберегти галузь
для наступних поколінь. Для цього будуть використані ВСІ можливості. Уряд має
зрозуміти, що галузь, працівників якої представляє Атомпрофспілка, настільки
вагома, що подальше ігнорування проблем її належного функціонування матиме
вкрай негативні наслідки. У такому випадку втриматися у владі на всіх її рівнях
буде проблематично. Ми не хочемо, щоб наші законні вимоги використовувалися у
політичних розбірках. Ми вимагаємо від влади та особисто від Вас, пане Прем’єр міністре, діяти в інтересах України.
Тому категорично наполягаємо, щоб нарада під Вашим особистим
головуванням з проблем галузі, проведення якої з квітня поточного року вимагає
Атомпрофспілка, відбулася у вересні 2018 року.
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