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Президенry Украihи
пану Зеленському Володимиру Олександровичу

IIIпц9зццй пане Володимире олександровичу!

звертасмося до Вас, шановний пане Президенте, як до гаранта виконаннjI
КонстиryцiТ Украiъи, обраного волевиявленнrIм жителiв Вашого рiдного MicTa Кривого
Рогу, у тому числi i працiвниками ПАТ <АрселорМiтгал Кривий Рiг>, ПП.'Стiл iepBic''
та ТоВ "Ливарно-механiчний завод", стосовно сиryацi1', що сьогоднi a*-ua" на
вказаних пiдприсмствах.

з0.03.202l Первинна органiзацiя Профспiлки металургiв та гiрникiв Украiни
пАт "Арселормiттал Кривий Рiг" провела мирну акцiю ,rроrе.ry на знак незгоди з
дiями керiвництва пiдприемства, пов'язаними з ненilJIежною оплатою працi працiвникiв
Та, ПРИЙНЯТИМ В ОДНОСТОРОнньОМу гtорядку без погодженIuI з профспirrпоa, низьким
вiдсотком пiдняття окладiв та тарифiв працiвникам ПАТ пДр..порМiтгал Кривий
Рiг>, ПП "Стiл CepBic" та ТоВ ООЛиварно-механiчний завод''

оголошене 19 березня 2021 року в офiцiйному прес-релiзi ПАТ <АрселорМiттал
кривий Рiг> пiдвищення з 1 травня 2o2l року окладiв BciM спiвробiтникам i
працiвниКам дочiрНiх пiдпрИсмстВ на 5о/о е мiзерним та е проявом неповаги до людей,
що важко працюють. Зазначене рiшення було прийнято керiвництвом в
односторонньому порядку, без погодження з профспiлковою стороною, Що е грубим
порушенням умов Колекгивного договору та норм законодавства УкраiЪи.

Питання пiдвицення рiвня заробiтноI плати е вкрай важливим для кожного
працiвника та щодня пiдiймаеться в трудових колективаi пiдроздiлiв пiдприемства узв'язку з пiдвищенням розмiрiв комунальних платежiв, тарифiв 

"а e".p.oцocii та
опilJIення, ростоМ цiн на продукти харчування та товари першоТ необхiдностi. При
цьому останнс пiдвищення заробiтноi плати на пiдприемствi вiдбулося майже два роки
тому - з 01.05.2019.

Резерви для пiдвищення рiвня заробiтноi плати у ПАТ "АрселорМiтта.гr Кривий
Рiг" е. Ще: зроотання в IV кварталi 2020 обсягiв виробництuu ,i реалiзацiТ пpojyKrriT;
отримання пiдприсмством прибутку вiд здiйснення основноi операцiйноi лiяльностi у
2020 роцi; вихiд основних виробничих потужностей на проект"i .ron*""K"; суттсве
зростаннЯ цiН на металопродукцiю та концентрат; пожвавлення ринщу збуту
метilJlопродукцii; зростання курсу iноземноi вчL,Iюти, за яку реаrriзуеться продукцiя
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пiдприемства. Згiдно з результатами роботи пАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг'' за 2020
piK, опублiкованих у прес-релiзi на офiцiйному сайтi компанii, пiдприемство мас З0,1
млрд.грн. нерозподiленого прибутку минулих poKiB та отримало чистий фiнансовий
прибуток у 2020 роцi в розмiрi 740,9 млн.грн. При цьому, згiдно з проектом рiшень
рiчних зборiв акцiонерiв, призначених на 29 квiтня поточного рокУ, пiдприЪмство
плануе направитИ 9,6 млрД. грн. на виплату дивiдендiв акцiонерам товариства з
розрахунку 2,49 грн. за одну просту акцiю. Незважаючи на наявнiсть збиткiв у розмiрi
2,З млрд. грн. за 2019 piK, ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" у 2020 роцi зu"ершив
ранiше розпочатi iнвестицiйнi проекти та розпочав масштабнi вливання коштiв убудiвництво фабрики грудкування та iншi ключовi проекги iнвестицiйнот програми, утому числi екологiчнi, якi вiдкладалися ранiше, не залучаючи нерозподiп.""Й п|ибуток
минулих poKiB. Так, пiдприсмство iнвесryвало у розвиток виробництва у 2020 роцi 296,з
МЛН. ДОЛ. США, У ТОМУ ЧИСлi капiтальнi iнвестицiТ - 158,6 млрд. дол. СШД. Залишкова
BaPTicTb ОСНОВНИХ засобiв пiдприемства за 2020 piK зросла ,u 4,2 млдр. грн. та станом на
01.01.202| скJIIIJIа 52 млрл.грн. Це все свiдчить про наявнiсть у власника значних
фiнансових pecypciB, зростаннrI BapTocTi компанii та меry пiдприемства розвивати свiй
бiзнес в Украiъi i впроваджувати екологiчнi заходи. При цьому, власник не вважае за
потрiбне сутгево збiльшувати фонд оплати працi працiвникiв, якi створюють прибуток
компанii.

висловлювання директора департаменту з персоналу Чермазович ю.о. на
вiдкритiй зустрiчi з профспiлками з0.0з.202l, що piBeHb заробiтноТ плати на
пАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" "не настiльки низький, щоб масовий вiдтiк
персоналу вiдбувався i надалi", свiдчать про те, що власник готовий платити найманим
працiвникам piBHo стiльки, rrlоб утримувати ix на мiнiмально допустимому piBHi для
вiдновлення сил органiзму. Висловлення генерального директора про те, що якщо
збiльшити мотивацiю персонilJIу вищим вiдсотком пiднятгя заробiтноi плати,
пiдприемство втратить своТ KoHKypeHTHi позицiТ на ринку, як MiHiMyM некоректне.
оскiльки частка заробiтноi плати у собiвартостi продукцii на сьогоднi становить лище 8
вiдсоткiв, що майже У два рази менше, нiж розмiр iнших операцiйних витрац а розмiрадмiнiстративних витрат складае майже половину Фоп персоналу, власник мае
можливiсть без шкоди для виробництва збiльшити заробiтну плату .rрuцi"п"*ur.

Трудовий колектив зазначених вище пiдприсмств вийшов на мирну акцiю з
вимогами до роботодавця щодо реального пiдвищентrя рiвня заробiтноi плати,
створеннЯ безпечниХ умоВ працi, комплекгацiТ персонrlJIу та iH. Проiгнорувавши
попередне запрошення на акцiю гIротесту, генеральний дир9ктор та дирекгор
департаменту з персонIIJIу до трудового колекгиву не вийшли, вiдповiдi на вимоги не
надали.

через низький piBeHb оплати працi пiдприсмство втрачае висококваrriфiкованих
працiвникiв з багаторiчним досвiдом роботи, якi rrереходять rrрацювати на
пiдприемства-конкуренти з вищим piBHeM заробiтноТ плати. Внаслiдок
неукомпЛекгованостi штатУ практично У Bcix стрУктурних пiдроздiлах пiдприемств
зростае iнтенсивнiсть працi, що призводить до збiльшення кiлькостi нещасних випадкiв
на виробництвi. Так, на ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" в 2018 роцi було 22
нещасних випадки, ав2020 роцi - 33, тобто на 50 о% бiльше.



НевиконанIш колективного договору с порушенням ст. 9 Закону Украiни "Про
колективнi договори i угоди" та ст. 18 Кодексу законiв про гtрацю УкраiЪи, згiдно з
якими положення колективного договору с обов'язковими для роботодавця (власника)
або уповноваженого ним органу.

З пiдвищеннrlм заробiтноi плати на ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг", ПП'ОСтiл
CepBic" та ТОВ "Ливарно-механiчний завод" збiльшиться розмiр податкiв та зборiв до
бюджеry та вiдповiдних фондiв, а це - заробiтна плата працiвникiв бюджетноi сфери,
пенсiТ, стипендiТ, соцiальнi виплати, iнвестицiТ в охорону здоров'я, медицину, ocBiry,
транспортну та булiвельну галузi, пiдвищення обороноздатностi краiЪи, пiдтримка apMii
та iH.

Зростання заробiтноi плати i платоспроможностi близько 23,5-тисячного
колективу ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-
механiчний завод" збiльшить грошовий обiг MicTa, забезпечить заробiтком працiвникiв
торгiвлi та сфери послуг фемонтнi майстернi, перукарнi, TaKci, лiкувальнi, оздоровчi,
спортивнi та розва}кальнi установи та iH.), надасть можливiсть отримати додатковий
прибуток iншим мешканцям MicTa.

Беручи до уваги практику вирiшення проблем на пiдприемствах
"АрселорМiттал Флоранж" та "АрселорМiтгал TeMipTay" просимо використати досвiд
колишнього Президента Франuii Франсуа Олланда та колишнього Президента
Казахстану Нурсултана Назарбасва, якi у подiбних проблемних сиryацiях на
пiдприемствах компанii ArcelorМittal в ikHix краiЪах особисто втрутились у ситуацiю та
вирiшили проблемнi питання. Так, з мотою забезпечонтrя функцiонування пiдприемства
та збереження робочих мiсць на "АрселорМiтгал Флоранж" паЕ Франсуа Олланд
ПреЗентував пану Лакшмi Мiтталу рiзнi варiанти збережентrя виробництва та зайrrятостi
Працiвникiв, в тому числi i нацiоналiзацiю пiдприемства, що дозволило зберегти
виРОбництво та робочi мiсця працiвникiв "АрселорМiтгал Флоранж". Пан Нурсултан
Назарбаев також особисто зустрiвся з паном Лакшмi Мiтталом та переконав останнього
в необхiдностi збереження робочих мiсць та пiдвищення заробiтноi плати працiвникам
"АрселорМiттал TeMipTay".

На пiдставi викJIадоного вище, прошу Вас, шановний Володимире
Олександровичу, втрутитися в ситуацiю недооцiненностi працi персоналу пiдприемств,
що мають стратегiчне значення для економiки та безпеки держави, ненЕulежноi оплати
людеЙ, якi rrрацюють у важких, шкiдливих та небезпечних умовах, та сприяти
pe'IJIbHoMy пiдвищенню заробiтноi плати наЗOYо з 01.04.202l на ПАТ "АрселорМiтгал
КРивий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-механiчний завод" вiдповiдно до
вимог трудових колекгивiв вкс}заних пiдприемств згiдно з резолюцiою акцii протесry вiд
30.0З.2021 (копiя резолюцii додаеться).

Додаток: копiя резолюцiТ акцiТ протесту вiд 30.03 ,2021.

З повагою та очiкуванням на сприlIння у вирiшеннi питання,
згiдно з резолюцiею акцii проте

Голова профкому ПО ПМГУ
ПАТ "АрселорМiттал Кривий ili
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