
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 лютого 2012 р.  № 15/27
м.Нововолинськ

Про звернення депутатів Нововолинської
міської ради до  міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Бойка Ю.А.

      Відповідно до ст. ст. 10, 25 Закону України ”Про місцеве  самоврядування в 
Україні”,  враховуючи  ситуацію,  що  склалася  у  виробничих  підрозділах 
державного підприємства „Волиньвугілля”, міська рада 

                                            В И Р І Ш И Л А:

      Прийняти звернення депутатів Нововолинської міської ради  до міністра
 енергетики та вугільної промисловості  України Бойка Ю.А. (додається).

        Міський голова                                                             В.Б.Сапожніков



                                                       Затверджено на 15 сесії Нововолинської міської 
                                                       ради  шостого скликання 23 лютого 2012 року

З В Е Р Н Е Н Н Я

депутатів Нововолинської міської ради до міністра  енергетики та вугільної 
промисловості України Бойка Ю.І.

                Ми, депутати Нововолинської міської ради Волинської області, 
стурбовані     ситуацією, що склалася на виробничих підрозділах державного 
підприємства    „Волиньвугілля”, нам не байдужа доля    чотирьох  тисяч 
працюючих  на підприємстві.
       Сьогодні під загрозою введення в дію двох лав на ВП «Шахта №9 
«Нововолинська», лави на шахті №1 ВП «Шахтоуправління 
«Нововолинське» та  лави на ВП «Шахта «Бужанська». Колектив шахти 
«Бужанська» працює на одній лаві і виконує встановлений план 
вуглевидобутку. Із відпрацюванням в березні діючої лави майже тисячний 
колектив шахти залишиться без роботи.
          На виконання доручення Президента від 25.01.2012 року №1-1/147 
заплановане виділення коштів на виконання програми розвитку ВП „Шахта 
 „ Бужанська”. Однак коштів від Міністерства в достатньому обсязі для 
введення в експлуатацію нових лав  відповідно до захищених інвестиційних 
проектів  ДП „Волинькугілля” не одержало.

У зв’язку з складними  погодними умовами у січні місяці через збої в 
роботі Червоноградської збагачувальної фабрики ще до сьогодні простоює 100 
вагонів з  замерзлим  волинським вугіллям.  Плата за  користування вагонами 
Укрзалізниці  зростає  з  кожним  днем,  що  лягає  фінансовим  тягарем  на 
діяльність державного підприємства.

Попередньо попередивши керівництво ДП „Волиньвугілля” листом  від 
12.02.2012  року  №12/184,ПАТ  „Львівська  вугільна  компанія”   припинила 
приймати  рядове  волинське  вугілля.   Як  наслідок,  на  шахтах  накопичилось 
більше  40  тис.  тонн  невідвантаженого  вугілля.  Підприємство  не  може 
відправляти  видобуте  вугілля  на   Бурштинську  та  Добротвірську  теплові 
електростанції,  які   протягом  багатьох  років   були  основними  його 
споживачами. Таким чином на підприємстві склалася вкрай важка економічна 
ситуація.  Відсутні  кошти  на  виплату  заробітної  плати  , на  технологічні 
витрати,  на сплату податків та  відрахувань у Фонд  соціального страхування; 
під загрозою  доставка людей на робочі місця.

Враховуючи  всі  ці  обставини,  звертаємося  до  Вас  з  проханням 
про  невідкладне   втручання  у  вирішення  питань  життєдіяльності  ДП 
«Волиньвугілля»,  вишукати   можливість  виділення   коштів  на  придбання 
обладнання для  своєчасного  введенню в дію нових очисних вибоїв по ДП 
«Волиньвугілля»  відповідно до захищених інвестиційних проектів.
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