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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 

до Голови Парламенту та народних депутатів України, 

до Прем’єр-Міністра та членів Уряду України 

 

АКЦЕНТУЄМО Вашу увагу на  

- зростання загроз техногенних і екологічних катастроф через неналежну 

експлуатацію шахт,  

- зростання смертності та інвалідності при видобутку вугілля через відсутність 

необхідної кількості та якості засобів індивідуального та колективного захисту й 

аварійного стану значної частини технологічного обладнання 

- загострення протесних настроїв в шахтарських містах і готовності до масових 

акцій громадянської непокори через багатомісячні затримки виплати зарплат та 

сплати ЄСВ.  

 

Політична та кримінальна відповідальність за такий стан вугільної галузі лежить не 

тільки на попередніх владах, а вже є і Вашою персональною відповідальністю. 

 

Саме Ви вже відповідальні за те, що зараз шахтарські діти голодують і стають сиротами. 

 

Саме Ви відповідальні за зволікання з прийняттям державних рішень щодо розв’язання 

вибухової соціально-економічної, екологічної та політичної криз в шахтарських регіонах. 

 

ВИМАГАЄМО від Вас 

 забезпечити негайну виплату всіх зарплатних боргів, компенсацій за затримку 
та повних відрахувань до соціальних страхових фондів. Кожна нова гривня 

зарплатної заборгованості це вже Ваш персональний злочин проти Конституції і 

громадянина України! 

 забезпечити необхідне фінансування безпеки функціювання шахт та безпеки 
праці шахтарів. Недопущення аварій, смертей і каліцтва залежить персонально і 

від Вас! 

 прийняти комплексну державну програму «Український шахтар – 2025». Саме 

Ви маєте дати відповідь як буде виконуватися Конституція України ближчі п’ять 

років в шахтарських регіонах щодо безпечного і гідного життя українців – і 

працівників, і ветеранів, і дітей та молоді! 

 

Саме зараз Ви ЗОБОВ'ЯЗАНІ доопрацювати проект Державного бюджету на 2020 рік 

та передбачити в ньому достатні кошти для повноцінної екологічної і технологічної безпеки 

кожної шахти, для повної оплати праці кожного шахтаря, для оплати лікарняних і регресів 

усім потерпілим, для виплати пенсії кожному ветерану. 

Ваші відповіді на це звернення будуть до 15 жовтня доведені до кожного трудового 

колективу, до кожної шахтарської сім’ї, а 22 жовтня Незалежна профспілка гірників України 

визначиться щодо всеукраїнських протесних дій на захист конституційних прав. 

 ЗАСТЕРІГАЄМО, що зволікання з прийняттям Вами потрібних рішень з поставлених 

питань провокуватиме соціальний вибух і загрожуватиме національній безпеці країни! 

 

 Голова Незалежної 

профспілки гірників України                             Михайло Волинець 


