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ЗВЕРНЕННЯ 
         
Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України внесений законопроект № 7476 

від 20.06.2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом 

рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад». Зазначений 

законопроект передбачає дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад, які 

висувались й були обрані від заборонених політичних партій. 

На засіданні 33-ї сесії Южноукраїнської міської ради 8 скликання, яка відбулася у середу 

30 листопада 2022 року, депутати міської ради звернулись до Президента України Володимира 

Зеленського, Верховної Ради України, народного депутата України, обраного від 131-го округу 

Артема Чорноморова щодо підтримки  законопроекту № 7476. 

Проте, депутати Южноукраїнської міської ради, які працюють на ДП «НАЕК «Енергоатом» 

ВП «Південноукраїнська АЕС»: Аркатов Д.П., Губа В.В., Жебет О.І., Москаленко А.М. та 

Савастру А.В. не підтримали відповідне звернення, яке дає змогу усунути колаборантів від 

проросійських партій як: «Опозиційна платформа – За життя», «Блок Володимира Сальдо», 

«Партія Шарія», «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», 

«Наші», «Держава», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Прогресивна соціалістична партія 

України» та «Соціалістична партія України» з органів місцевого самоврядування. 

Ця подія викликала гострий резонанс і незадоволення в Южноукраїнській громаді, адже 

зазначені особи є працівниками стратегічного ядерного об’єкта, який входить до структури ДП 

НАЕК «Енергоатом», та свідомо, розуміючи дію закону про заборону деяких політичних партій, 

заради збереження власного впливу у владних органах, публічно заперечували проти звернення 

щодо усунення депутатів проросійських партії від здійснення владних повноважень й чинили 

перешкоди втіленню законодавчих ініціатив про запобігання колабораціонізму. 

05.12.2022 року начальник Вознесенської районної військової адміністрації Сергій 

Шурабура звернувся до Міністра енергетики Германа Галущенка, президента ДП «НАЕК 

«Енергоатом» Петра Котіна та генерального директора ВП ПАЕС Ігоря Половича у відповідності 

до підпунктів 7, 12 пункту 3 статті 15  Закону України «Про правовий режим воєнного стану» про 

негайне обмеження  доступу до робочих місць на об’єкт критичної інфраструктури та звільнення 

з займаних посад працівників       ВП «Південноукраїнська АЕС» Аркатова Д.П., Губи В.В., Жебета 

О.І.,  Москаленка А.М. та Савастру А.В. 
 

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради Миколаївської області критично 

засуджує дії депутатів, які не підтримали звернення. 
 

Враховуючи, що усунення ненадійних і підозрілих осіб від доступу до об’єкту критичної 

інфраструктури є питанням національної безпеки України, виконавчий комітет Южноукраїнської 

міської ради Миколаївської області підтримує звернення начальника Вознесенської районної 

військової адміністрації Сергія Шурабури до Міністра енергетики Германа Галущенка, президента 

ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна і генерального директора ВП ПАЕС Ігоря Половича та 

вважає, що обмеження доступу до робочих місць на об’єкт критичної інфраструктури шляхом 

звільнення з займаних посад працівників ВП ПАЕС Аркатова Д.П., Губи В.В., Жебета О.І.,  

Москаленка А.М. та Савастру А.В. є доцільним, та таким, що дозволить забезпечити безперебійне 

функціонування ядерного об’єкту й міста-супутника атомної станції. 
 

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути звернення виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради, прийняти відповідне рішення та повідомити про результати 

розгляду звернення у строки визначені законодавством. 
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