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                   ІНФОРМАЦІЙНИЙ  МАТЕРІАЛ 

         про роботу та дії Лисичанського теркому ППВП   за звітний 

         період  2018 року 

 

11 січня 2018 р. (вих.. № 01/03) -  звернення до Народного депутата  ВР 

України  Дунаєва С.В. посприяти  щоб  зняти  накладений арешт на кошти 

ПАТ «Лисичанськвугілля» в АТ «Укрексімбанк». Арешт коштів був 

накладений на виконання постанови від 28.12.2017 р. ЗВП № 1342962 

Лисичанського міського відділення державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області України «Про арешт 

коштів боржника». Ці дії призвели до невиплати заробітної плати працівникам 

ПАТ «Лисичанськвугілля». 

 

12 січня 2018 р. (вих.. № 01/04 – звернення до голови Луганської обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово- цивільної 

адміністрації Гарбуза Ю.Г. сприяти щоб  зняти накладений арешт на кошти 

ПАТ «Лисичанськвугілля» в АТ «Укрексімбанк». Арешт коштів був 

накладений на виконання постанови від 28.12.2017 р. ЗВП № 1342962 

Лисичанського міського відділення державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області України «Про арешт 

коштів боржника». Ці дії призвели до невиплати заробітної плати працівникам 

ПАТ «Лисичанськвугілля». 

16 лютого 2018 р. (вих.. № 01/16) – звернення до Прем’єр – Міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністра енергетики та вугільної промисловості України 

Насалика  І.С., голови Луганської обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово- цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г.,  щодо 

негайного вирішення питання виплати заборгованості із заробітної платні 

періоду 2015 – 2017 років та поточної заробітної плати за січень 2018 р. 

15 березня 2019 р.   (01/26) – звернення до голови Федерації профспілок 

Луганської області Черниша В.В.  підтримати  нас з ініціативою про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 63, 

так як це залишило можливість одержувати зарплатню багатьох фахівців, 

керівників,  безпосередньо, зв’язаних з виробництвом за рахунок коштів 

державної підтримки. 
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29 березня 2019 р.  (№ 01/29) – звернення до Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України  Насалика І.С., в.о. генерального директора ДП 

«Регіональні електричні мережі Білоуса С.М., Директора Луганської філії ДП 

«Рекгіональні електричні мережі Решетняка М.В., голови Укрвуглепрофспілки 

Турманова В.І., голови Луганської обласної державної ввійськово- цивільної 

адміністрації Гарбуза Ю.Г., міського голови Лисичанська Шиліна С.І. сприяти 

вирішенню питання  не відключати вугільні підприємства від електромереж, 

для забезпечення життєдіяльності та збереження шахт. 

 

02 квітня 2018 р. (вих.. № 01/30) – звернення до директора ДП 

«Держвуглепостачання» Плюнгіна А.В., Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України Насалика  І.С., голови Луганської обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово- цивільної адміністрації Гарбуза 

Ю.Г.,  Голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.  щодо відключення 

струмоприймачів відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля»  та 

вирішенні відновлення електропостачання для організації нормального 

режиму праці підприємств ПАТ «Лисичанськвугілля». 

04 квітня 2018 р.  (№ 01/31) – звернення до Міністра  енергетики та вугільної 

промисловості України Насалика  І.С., Начальника Управління трудової та 

соціальної політики міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України Левчук Т.Г. підтримати нас з ініціативою про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 63, для 

забезпечення виплати заробітної плати усім категоріям трудящих за рахунок 

як бюджетних, так і коштів від реалізації. 

05 квітня 2018 р. (вих. № 01/32) – звернення до  Прем’єр – Міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністра енергетики та вугільної промисловості України 

Насалика  І.С., Голови Луганської обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово- цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г.  через 

невчасну та не в повному обсязі виплату заробітної плати. Сприяти у 

вирішення питання  сплатити поточної заробітної плати до 15 квітня 2018 р, як 

того вимагають положення Галузевої угоди, колективних договорів та КЗПП 

України.  
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06 квітня 2018 р. (вих. № 01/37) – звернення до Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика  І.С.,  директора ДП 

«Держвуглепостачання»  Плюнгіна А.В., Голови Укрвуглепрофспілки 

Турманова В.І. сприяти в вирішенні питання про виділення 12 млн. грн.. на 

сплату РЄМ  за спожиту електроенергію, щоб відключенням електроенергії не 

припинити досягнуті виробничі показники. 

29 травня 2018 р. (вих.. № 01/50) - звернення до  Прем’єр – Міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністра енергетики та вугільної промисловості України 

Насалика  І.С., Голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.  з проханням 

розглянути та вирішити питання про виділення коштів на виплату заробітної 

плати трудящим за рахунок коштів від реалізації вугільної продукції за 

березень – квітень 2018 р.   

 

19 червня 2018 р.  –   делегація ЛТО ППВП у складі із 43 чол.  прийняла 

участь в акції протесту в м.Київі у пікетуванні ВР України з проханням 

включити до порядку денного питання розгляду та прийняття законопроекту 

№ 8362 від 16.05.2018 р. і  вирішити питання про виплату зарплати. 

 

27 червня 2018 р. (вих.. № 01/60) - звернення  до Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика  І.С.,  Голови ВР України Парубія 

А.В. ,  Голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.   щодо погашення 

заборгованості по заробітній платні поточних періодів 2018 р. 

2 липня 2018 р. (вих.. № 01/63) - звернення  до Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика  І.С.,         Голови ВР України 

Парубія А.В. ,  Голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.   щодо погашення 

заборгованості по заробітній платні поточних періодів 2018 р., забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати в терміни згідно з умовами колективних 

договорів та Галузевої угоди, прийняття законопроекту № 8362   від 

16.05.2018 р. 

 

05 липня 2018 року – Делегація ЛТО ППВП у складі 45 чол. прийняла участь 

у акції протесту м. Київ з вимогами погашення заборгованості по заробітній 

платні поточних періодів 2019 р.,забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати в термін згідно з умовами колективних договорів та Галузевої угоди, 

прийняття законопроекту № 8362 від 16.05.2018 р. про виділення з бюджету 

2,8 млрд. грн.. на потреби державних вугільних підприємств. 
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27 липня 2018 р.   (вих.  № 04/72) - звернення  до  Голови Луганської обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово - цивільної 

адміністрації Гарбуза Ю.Г.  з тим, що ЛТО ППВП занепокоєна  довгим не 

вирішенням питання про налагодження нормальної роботи шахт ім. Г.Г. 

Капустіна та «Новодружеська». Сприяти у вирішення питання про виділення 

коштів на придбання стрічки у конвеєрний ствол  шахт ім.. Г.Г. Капустіна у 

розмірі 12,6 мдн. грн.. та на роботи по ліквідації аварії у західному 

вентиляційному стволі шахти «Новодружеська» у розмірі – 5 млн. грн.. 

17 серпня 2018 р.   (вих.  № 01/79) - звернення   до  Прем’єр – Міністра 

України  Гройсмана В.Б., Міністра енергетики та вугільної промисловості 

України Насалика  І.С., Голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.   щодо 

негайного погашення заборгованості та виплати поточної заробітної платні в 

найкоротші терміни.  

 

1 жовтня 2018 р.   (вих.  № 01/96 ;  № 01/97) – звернення    до  Голови 

Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г., начальника Головного управління 

Держпраці у Луганській області Міленіна В.М. , міського голови м. 

Лисичанська Шиліна С.І. ,    до  Прем’єр – Міністра України  Гройсмана В.Б., 

Міністра енергетики та вугільної промисловості України Насалика  І.С.  

прискорити дії у вирішенні питання сплати поточної заробітної платні та 

погашення існуючої  заборгованості. 

9 жовтня 2018 р. – делегація  ЛТО ППВП  понад 100 чол. прийняли участь у 

мітингу в м. Северодонецьку по проблемним питанням промислових 

підприємств Луганської області з вирішенням кризових проблем вугільних 

підприємств ПАТ «Лисичанськвугілля», вимогою провести виїзне засідання 

КМУ в м. Северодонецьку. 

10 жовтня 2018 р.   (вих.  № 01/98) – звернення   до  Голови Луганської 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово- цивільної 

адміністрації Гарбуза Ю.Г., начальника Головного управління Держпраці у 

Луганській області Міленіна В.М. , міського голови м. Лисичанська Шиліна 

С.І.  підтримати соціальні вимоги трудящих перед вищими державними 

виконавчими органами влади у зв’язку з затримкою питання по сплатні 

поточної заробітної плати, погашення заборгованості по ній. 
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17 жовтня 2018 р.  -   делегація  ЛТО ППВП у складі 44 чол.  прийняла участь 

у Всеукраїнській акції протесту у м. Київі , де були підняті питання про 

забезпечення сталої роботи вугільних державних підприємств та виплати 

заробітної плати періодів  2015 – 2018 років. 

 

19 жовтня 2018 р.   (вих.  № 01/107) – звернення до  Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика  І.С.  сплатити поточну заробітну 

плату та ліквідації заборгованості за минулі періоди. 

 

29 жовтня 2018 р.   (вих.  № 01/114) – звернення ЛТО ППВП  до Президента 

України Порошенко П.О.,     Голови ВР України Парубія А.В. ,      Прем’єр – 

Міністра України  Гройсмана В.Б.,  Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України Насалика  І.С.,  Заступника голови Луганської 

обласної державної військово- цивільної адміністрації Філя С.О., міського 

голови м. Лисичанська Шиліна С.І., начальника Лисичанської ОП ГУНП в 

Луганській області п. полковника поліції Корольова А.В., що у зв’язку з не 

вирішенням питання заборгованості по заробітній платні трудящим ПАТ 

«Лисичанськвугілля» трудовий колектив залишає за собою право на 

проведення з 29.10.2018 р. акцій протесту трудящих ПАТ 

«Лисичанськвугілля» у формі проведення мітингів, перекриття доріг на 

території Луганської області. 

30 жовтня 2018 р. -         організований та проведений ЛТО ППВП мітинг- 

акція протесту шахтарських колективів ПАТ «Лисичанськвугілля» в м. 

Лисичанську, у зв’язку з  невиплатою заробітної плати та заборгованістю по 

ній, у якому прийняло участь понад 500 чоловік. 

1 листопада  2018 р.   (вих.  № 01/114) направлена Резолюція мітингу 

шахтарських колективів ПАТ «Лисичанськвугілля»   до Голови 

Укрвуглепрофспілки Турманова В.І. , для передачі в Міжнародну 

конфедерацію профспілок и Європарламент , а також в МЕУП та КМУ. 
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6 листопада 2018 р.   - делегація від ЛТО ППВП у складі 12 чол. прийняла 

участь у зустрічі з керівництвом МЕУП у складі Корзуна А.В., Максимець 

Т.В.,  Владиченка О.О., та керівника «Держвуглепостачання» Плюнгіна А.В. 

при участі голови Укрвуглепрофспілки Турманова В.І., народних депутатів 

ВРУ  Дунаєва С.В., Бойко Ю.А., Йофе Ю.В. з вимогою вирішення питання з 

виплати заробітної плати.  

 Прийняли участь у брифінгу , проведеному у ВР України  з участю 

народних депутатів  ВРУ  Бойко Ю.А.,  Йофе Ю.В.,  Дунаєва С.В., Сажко В.А., 

де у своїх виступах від імені трудящих ПАТ «Лисичанськвугілля» звернулись 

до керівництва держави та народу України підтримати шахтарів Луганщини у 

вирішення кризових питань, які склались на вугільних підприємствах та у 

зв’язку з тривалою невиплатою заробітної плати. 

5  грудня 2018 р.   (вих.  № 01/133; 01/134), (01/137 від 12.12.2018 р.)  –  

звернення до Міністра енергетики та вугільної промисловості України 

Насалика  І.С., Народних  депутатів України Бойко Ю.А., Дунаєва С.В., 

Шахова С.В.  ,  директора Державного підприємства «Держвуглепостачання» 

Плюнгіна А.В. сприяти у вирішенні питання про виділення коштів на  

заробітну плату та придбання  новорічних подарунків дітям робітників  ПАТ 

«Лисичанськвугілля». 

 

10 грудня 2018 р.  (№ 01/135) – звернення ЛТО ППВП до голови 

Укрвуглепрофспілки Турманова В.І.  що Лисичанська територіальна 

організація профспілки працівників вугільної промисловості просить 

сприяння у вирішення питання щодо погашення заборгованості по заробітній 

платі непромислової групи трудящих, управлінських апаратів та перегляду 

постанови КМУ № 63 від   07.02.2018 р. «Про порядок використання 

бюджетних коштів…» на виплату поточної заробітної плати в частині відміни 

виключення адміністративних витрат та витрат на збут, що включаються до 

собі вартості товарної вугільної продукції. 
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За рахунок коштів профспілки та виділених по статті  «Культурно-масова, 

спортивна та оздоровча робота профспілки» в 2018 році  здійснено : 

- Виплати, у зв’язку з тяжким матеріальним положенням на придбання  

лікарств, заохочення профактиву та погребіння – 2038,2 тис. грн..; 

- Оздоровлення трудящих та членів їх сімей усього – 2634,6 тис. грн..; 

   у тому разі: 

-  Оздоровлено у СП «Привілля»  - 343 чол. – 1482 тис. грн..; 

-  в інших  санаторіях – 16 чол. – 49 тис. грн..; 

- оздоровлено дітей трудящих в дитячому оздоровчому таборі «Зоря» 

 - 138 чол. – 669,3 тис. грн.. ; 

 

- на культмасову та спортивну роботу витрачено 2232,2 тис. грн.. 

прийняло участь 2402 чол. (екскурсії . поїздки вихідного дня, Азовське 

море, Голубе озеро, база відпочинку) ; 

- в т. р.  на участь у  спортивних змаганнях – 234 чол. – 305,9 тис. грн.. 

  

  З ціллю виконання уставних  вимог   ППВП організації  

роботи по захисту прав членів профспілки проведено 2  Пленума 

теркому ППВП, 10 засідань президій  ЛТО ППВП, розглянуто 69 питань 

, із них : 

- про стан охорони праці, виробничого,  побутового травматизму , 

професійних захворювань  за 12 місяців 2017 року на підприємствах 

ПАТ «Лисичанськвугілля» ;  

- про створення державного підприємства «Національна  вугільна 

компанія». Затвердження  підсумків  розглядання Плану проекту заходів 

по реалізації  енергетичної стратегії  України на період до 2035 року; 

- про підсумки переговорів по внесенню змін та доповнень до Галузевої 

угоди «Про стан виплати заробітної плати в поточному році»; 

- про критичну ситуацію  на державних вугледобувних підприємствах і 

ПАТ «Лисичанськвугілля» зокрема; 

- про стан на відокремлених підприємствах ПАТ «Лисичанськвугілля», у 

зв’язку з невиплатою та затримкою по заробітній платні, не вирішенням 

питань технічного оснащення шахт в 2018 році;  

- про питання вирішення трудового конфлікту на відокремлених 

підприємствах ПАТ «Лисичанськвугілля» у зв’язку з затримкою виплати 

заробітної пл. та погашення по ній ; 

- про підготовку та проведення колдоговірної кампанії по внесенню змін в 

колективний договір на період 2019 року по відокремленим підрозділам 

ПАТ «Лисичанськвугілля» 


