
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

м , Київ майдан Незалежності, 2
Адреса для листування: Атомпрофспілка м. Київ, 01019, А/С №199, тел./факс (044) 590-18-20 

Е-Маі1:ерк@ипіоп.кіеу.иа, >\'еЬ:Ьир:/М\т.аІошргоГ$рі1ка.іпГо, Код ЄДРПОУ 14296151

16.04.2018 р о к у  №
на № ______ від _ _ _ _ _  Президенту України

Порошенку П.О.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ  

Шановний Петре Олексійовичу!

За рішенням Президії Центрального комітету Атомпрофспілки України 12 квітня 2018 
року в містах: Енергодарі, Южноукраїнську, Варащі, Нетішині, Славутичі, Жовтих Водах, 
Кропивницькому, Чорнобилі відбулися попереджувальні акції протесту працівників 
підприємств атомної енергетики та промисловості України.

Дванадцять тисяч осіб висловили обурення несправедливим ставленням до нагальних 
проблем такої найважливішої для енергетичної незалежності та безпеки України галузі, як 
атомна енергетика та промисловість.

Відсутність чіткої та прозорої державної політики стосовно стратегічної галузі, 
імітація соціального діалогу з боку органів державної влади, дискримінаційна тарифна 
політика від НКРЕКП, неконкурентні зарплати і, як наслідок, відтік кваліфікованих 
атомників, штучні борги ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом», все це 
спонукало членів Атомпрофспілки до протестних дій.

Учасники мітингів вимагають (резолюція мітингів додається):
1. Від Прем’єр-міністра України -  негайного розгляду на нараді ПІД ЙОГО 

ОСОБИСТИМ КЕРІВНИЦТВОМ проблемних питань фінансового забезпечення 
діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК».

2. Від Кабінету Міністрів України:
-  негайно вирішити питання ліквідації заборгованості ДП «Енергоринок» перед ДП 

НАЕК «Енергоатом» за відпущену електроенергію, яка сьогодні перевищила 12 млрд 600 
млн гривень,

-  затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно- 
промислового комплексу України.

3. Від НКРЕКП -  припинення «геноциду» стосовно ДП НАЕК «Енергоатом» та 
встановлення тарифу на електроенергію з урахуванням нагальних потреб:

-  підвищення в рази рівня оплати праці з урахуванням європейських соціальних 
стандартів атомно-енергетичного комплексу,

-  виконання Програми збереження та розвитку персоналу Компанії,
-  суттєвого підвищення рівня соціального захисту.
У разі не реагування на наші вимоги у місячний термін Атомпрофспілка проводитиме 

акцію протесту у місті Києві за солідарної підтримки Європейських глобальних 
профспілок, членом яких вона є.

Атомники потребують Вашого втручання та підтримки щодо формування в Україні
гку атомного енергетично- 
стратегічної галузі.

В.О. Матов

державної політики функціонуй 
промислового комплексу

З повагою

Голова Атомпрофспілки1

перспектив розви 
’язання проблем
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За рішенням Президії Центрального комітету Атомпрофспілки України 12 квітня 2018 
року в містах: Енергодарі, Южноукраїнську, Вараші, Нетішині, Славутичі, Жовтих Водах, 
Кропивницькому, Чорнобилі відбулися попереджувальні акції протесту працівників 
підприємств атомної енергетики та промисловості України,

Дванадцять тисяч осіб висловили обурення несправедливим ставленням до нагальних 
проблем такої найважливішої для енергетичної незалежності та безпеки України галузі, як 
атомна енергетика та промисловість.

Відсутність чіткої та прозорої державної політики стосовно стратегічної галузі, 
імітація соціального діалогу з боку органів державної влади, дискримінаційна тарифна 
політика від НКРЕКП, неконкурентні зарплати і, як наслідок, відтік кваліфікованих 
атомників, штучні борги ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК «Енергоатом», все це 
спонукало членів Атомпрофспілки до протестних дій.

Учасники мітингів вимагають (резолюція мітингів додається):
1. Від Вас, як Прем’єр-міністра України, -  негайного розгляду на нараді ПІД 

ВАШИМ ОСОБИСТИМ КЕРІВНИЦТВОМ проблемних питань фінансового 
забезпечення діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК».

2. Від Кабінету Міністрів України:
-  негайно вирішити питання ліквідації заборгованості ДП «Енергоринок» перед ДП 

НАЕК «Енергоатом» за відпущену електроенергію, яка сьогодні перевищила 12 млрд 600 
млн гривень,

-  затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно- 
промислового комплексу України.

У разі не реагування на наші вимоги у місячний термін Атомпрофспілка проводитиме 
акцію протесту у місті Києві за солідарної підтримки Європейських глобальних 
профспілок, членом яких вона є.

Атомники потребують Вашої підтримки та особистої участі у формуванні в Україні 
державної політики функціонування та перспектив розвитку атомного енергетично- 
промислового комплексу, невідкладного розв’язання проблем стратегічної галузі.

16,04,2018 р о к у  і  О N 9 5 * 
на №  від

Прем’єр-міністру України 
Гройсману В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

В.О. Матов
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Комітет Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки

Впродовж досить тривалого часу на Пленумах ЦК та засіданнях Президії 
Атомпрофспілки неодноразово розглядалися питання щодо ситуації в атомно- 
енергетичному комплексі України. Профспілка намагалася привернути увагу 
держави до необхідності термінового вжиття заходів, які б дали можливість 
вивести стратегічну галузь економіки, та її основні підприємства - ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та ДП «СхідГЗК» з кризової ситуації.

Нажаль ситуація все погіршується. Відсутність чіткої та прозорої державної 
політики, імітація соціального діалогу з боку органів державної влади, 
дискримінаційна тарифна політика від НКРЕКП, неконкурентні зарплати і, як 
наслідок, відплив кваліфікованих атомників, штучні борги ДП «Енергоринок» 
перед ДП НАЕК «Енергоатом», все це спонукало членів Атомпрофспілки до 
проведення 12 квітня 2018 року попереджувальної акції протесту.

На мітинги в містах: Енергодарі, Южноукраїнську, Вараші, Нетішині, 
Славутичі, Жовтих Водах, Кропивницькому, Чорнобилі вийшли 12 тисяч осіб.

Добре усвідомлюючи відповідальність за безпечну експлуатацію ядерних 
об’єктів та забезпечення енергетичної незалежності держави, учасники 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 у місті Києві за солідарної підтримки Європейських глобальних 
профспілок, членом яких вона є. Резолюція мітингів додається.

Рішення щодо подальших дій профспілкою будуть прийматися залежно від 
ситуації.

З огляду на викладене та з метою прийняття відповідними органами 
конструктивних рішень для невідкладного розв’язання проблем стратегічної галузі 
економіки України, переконливо просимо втручання Комітету Верховної Ради. 
Вважаємо вкрай важливим розгляд ситуації в атомному енергетично- 
промисловому комплексі України на засіданні Комітету.

Сподіваємося на сі}іЙ0ащо'. ..

4/.~ь -ч ' »
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Голові НКРЕКП 
Вовку Д.В.

За рішенням Президії Центрального комітету Атомпрофспілки України 12 
квітня 2018 року в містах: Енергодарі, Ю жноукраїнську, Вараші, Нетішині, 
Славутичі, Жовтих Водах, Кропивницькому, Чорнобилі відбулися 
попереджувальні акції протесту працівників підприємств атомної енергетики та 
промисловості України.

Дванадцять тисяч осіб висловили обурення несправедливим ставленням до 
нагальних проблем такої найважливішої для енергетичної незалежності та безпеки 
України галузі, як атомна енергетика та промисловість.

Відсутність чіткої та прозорої державної політики стосовно стратегічної галузі, 
імітація соціального діалогу з боку органів державної влади, дискримінаційна 
тарифна політика від НКРЕКП, неконкурентні зарплати і, як наслідок, відтік 
кваліфікованих атомників, штучні борги ДП «Енергоринок» перед ДП НАЕК 
«Енергоатом», все це спонукало членів Атомпрофспілки до протестних дій.

Учасники мітингів вимагають від Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), припинення 
«геноциду» по відношенню до ДП НАЕК «Енергоатом» та встановлення тарифу з 
урахуванням нагальних потреб:

-  забезпечення сталого розвитку Компанії,
-  підвищення в рази рівня оплати праці працівників з урахуванням 

європейських стандартів атомно-енергетичного комплексу,
-  виконання Програми збереження та розвитку персоналу Компанії,
-  суттєвого підвищення рівня соціального захисту.
У разі не реагування на наші вимоги у місячний термін Атомпрофспілка 

проводитиме акцію протесту у місті Києві за солідарної підтримки Європейських 
глобальних профспілок, членом яких вона є.

Резолюція мітингів додається.

Голова Атомпрофспілки В.О. Матов


