
Профспілка працівників вугільної промисловості України
Торецька територіальна організація

Конференція
Постанова

 11.10.2018р.                                 м. Торецьк                            К -     

Про критичну ситуацію на шахтах
ДП «Торецьвугілля» у зв'язку з
відсутністю грошових коштів,
необхідних для виробничої діяльності
та виплати заробітної плати.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Торецької терорганізації
профспілки  Щербаня  В.П.,  генерального  директора  ДП  «Торецьквугілля»
Юхименко В.А. «Про критичну ситуацію на шахтах і малих підприємствах ДП«
Торецкуголь  »в  зв'язку  з  відсутністю  грошових  коштів,  необхідних  для
виробничої  діяльності  та  виплати  заробітної  плати»  Конференція  трудового
колективу   зазначає,  що  ситуація  на  відокремлених  підрозділах  залишається
напруженою.

ДП« Торецьквугілля » продовжує працювати в умовах гострого дефіциту
коштів,  необхідних  на  оплату  за  лісоматеріали,  вибухові  речовини,
металлокріплення,  шахтний транспорт,  залізничні  вагонів,  електропостачання
шахт  і  малих  підприємств  і  багато  іншого,  необхідного  для  забезпечення
видобутку вугілля.

Станом  на  11.10.2018р.  заборгованість  ДП  «Держвуглепостач»  за
відвантажену  вугільну  продукцію  перед  ДП  «Торецьквугілля»  становить  80
млн.грн.,  на  складах  знаходиться  48  тис.  тонн  рядового  вугілля.  На  наші
звернення від трудових колективів в усі вищі організації, проведені зустрічі з
міністром енергетики та вугільної промисловості Насаликом І.С. (09.08.2018р.,
12.09.2018р.) позитивних результатів не принесли.

На  підставі  вищевикладеного,  Конференція  Торецької  територіальної
організації ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.  Інформацію голови  терорганізаціі  Щербаня  В.П.  і  генерального  директора
Юхименко В.А. взяти до відома.

2.  Керівництву  ДП  «Торецьквугілля»  продовжити  проведення  претензійно-
позовної роботи до ДП «Держвуглепостач» міністерства енергетики та вугільної
промисловості  щодо  повернення  грошових  коштів  за  реалізовану  вугільну
продукцію.

3. Відповідно до Постанови КМУ «Про особливості оплати праці працівників,
які  беруть  участь  у  забезпеченні  проведення  антитерористичної  операції,  а
також  працівників,  які  залучаються  до  здійснення  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  та  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії
Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях»  №  708  від



05.09.2018р.  направити  повторно  листа  міністру  енергетики  та  вугільної
промисловості Насалику І.С. і  голові Укрвуглепрофспілки Турманову В.І.  про
вирішення  питання  підвищення  тарифних  ставок  і  посадових  окладів
працівникам ДП «Торецьквугілля» на 25% від їх розміру.
Термін 12.10.2018р.

4. Клопотати перед Укрвуглепрофспілкою про організацію невідкладної зустрічі
під  головуванням  прем'єр-міністра  Гройсмана  В.Б.  за  участю  голів  обласних
державних  адміністрацій  вугільних  регіонів,  господарських   керівників
вугільних  підприємств  і  голів  терорганізацій  Укрвуглепрофспілки  з  метою
визначення шляхів подолання нагальних виробничих і соціально - економічних
проблем вугільної галузі.
Термін: до 20.10.2018р.

5.  Підтримати постанову президії  ЦК ППВПУ від  26.09.2018р.  про визнання
незадовільною роботу міністра енергетики та вугільної промисловості України
Насалика  І.С.  по  формуванню  і  реалізації  ефективної  державної  політики  у
вугільній  промисловості  та  про  звернення  до  Прем'єр-міністра  України
Гройсмана В.Б. з проханням направити до Верховної Ради України подання про
звільнення міністра енергетики та  вугільної  промисловості  України Насалика
І.С. з займаної посади.

6.  Апарату  теркому  профспілки,  головам  ППО  шахт  Центральна  і  Торецька
продовжити підготовку до проведення 16-18 жовтня  2018 р.  акції  протесту в
Києві біля стін будівель міністерства енергетики та вугільної промисловості та
департаменту вугільної промисловості в кількості 20 чоловік.

7.  Направити  звернення  учасників  Конференції  трудового  колективу  ДП
«Торецьквугілля» і Торецької територіальної організації ППВПУ до керівництва
Укрвуглепрофспілки, територіальним профспілковим організаціям.
Термін: 12.10.2018р.

8.  У зв'язку з набранням чинності з 12.12.2018р.  Закону України «Про ринок
електричної   енергії»  звернутися  до  міністерства  енергетики  та  вугільної
промисловості вирішити питання віднесення вугільних підприємств до категорії
«вразливі споживачі» та закріпити їх за постачальником" останньої надії»
Термін: 12.10.2018р.

9.  Керівникам  відокремлених  підрозділів  ДП  «Торецьквугілля»  заборонити
відправляти  працівників  у  відпустки  без  збереження  заробітної  плати  через
відсутність  фронту  робіт,  постачання  матеріальними  ресурсами.  Оплату  за
вимушені  простої,  що виникли не з  вини працівника проводити в  розмірі  не
менше тарифної ставки, окладу (посадового окладу) відповідно до колективного
договору.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президію терорганізіціїї
профспілки.

Голова Торецької
терорганізаціі профспілки                                 В.П.Щербань


