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ПРОПОЗИЦІЇ
щодо першочергового вирішення нагальних питань
вугільної промисловості України
1. Перш за все, необхідно в корні розібратися з ситуацією, що
склалася з відвантаженням і реалізацією вугільної продукції на всіх
вугільних підприємствах незалежно від форм власності та вжити всі
необхідні дієві практичні заходи з вирішення порушеного питання.
Як відомо, системна криза в енергетичній галузі, що триває з минулого
року призвела до повного розбалансування енергетичної системи України.
Непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували
роботу всіх вугільних підприємств. В країні було призупинено роботу близько
45-ти вугільних шахт і понад 40 тисяч шахтарів залишилися без роботи.
В той же час на складах шахт і збагачувальних фабрик знаходиться понад
200 тисяч тонн вугільної продукції загальною вартістю біля 400 млн. грн.,
а також 2,5 млн. тонн невикористаного вугілля знаходиться на складах
генеруючих компаній. Найбільші обсяги невідвантаженого вугілля на цей час
знаходиться на складах державних підприємств: «Селидіввугілля» 57 тис. тонн, «Лисичанськвугілля» - 35 тис. тонн, «Первомайсьвугілля» 31 тис. тонн.
Загальна сума несплати за відвантажене вугілля до ПАТ «Центренерго» і
ДП «Держвуглепостач» складає біля 600 млн. гривень. Слід відзначити, що
тільки по ДП «Торецьквугілля» заборгованість ДП «Держвуглепостач» за
минулі роки складає понад 100 млн. гривень.

2. Найбільш болючим питання залишається несвоєчасна та
не в повному обсязі виплата заробітної плати.
За вищезазначених причин та інших обставин, до цього часу, незважаючи
на відповідні запевнення керівництва держави та Уряду України щодо повного
погашення існуючої заборгованості протягом березня-квітня цього року, дане
питання й досі невирішене. Станом на цей час борги шахтарям із виплати
заробітної
плати складають понад 700 млн. грн. Найбільший обсяг
заборгованості становить на державних підприємствах: «Селидіввугілля» 144 млн. грн., «Львіввугілля» - 132 млн. грн., «Лисичанськвугілля» 94 млн. грн., «Первомайськвугіля» - 77 млн. грн., «Мирноградвугілля» 45 млн. грн., «Торецьквугілля» - 42 млн. грн., «Волиньвугілля» - 38 млн. грн.
та на шахтах: ПАТ «Надія» - 53 млн. грн.; «Південнодонбаська «№ 1» 46 млн. грн., імені М.С.Сургая - 39 млн. гривень.
3. Невідкладного вирішення потребує також питання кадрового
забезпечення
апарату
Міністерства,
державних
вугледобувних
підприємств і організацій професіоналами, які мають достатній досвід
роботи у вугільній промисловості України. До цього часу відсутня в
керівництві Мінекоенерго України посада заступника Міністра, який має вести
напрямок організації забезпечення діяльності вугільної галузі. До того ж,
мінімальною є чисельність фахівців з питань вугільної промисловості у
відповідних підрозділах Міністерства – директоратах, управліннях та відділах.
Недостатня є наявність фахових спеціалістів на підпорядкованих Міністерству
вугільних підприємствах та організаціях. На деяких з них трудові колективи і
профспілкові організації порушують питання про недоцільність перебування на
посаді керівників підприємств та окремих посадових осіб.
Профспілка працівників вугільної промисловості України в повній мірі
докладатиме всіх зусиль щодо взаємодії з Урядом України та профільним
Міністерством з вирішення проблем в паливно-енергетичному комплексі,
зокрема найбільш важливих питань вугільної галузі.
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