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MicbKoMy головi MicTa Кривого Рогу
Павлову Костянтину Юрiйовичу

IIIановний Костянтине Юрiйовичу!

Звертасмося до Вас, шановниЙ Костянтине ЮрiЙовичу, як до мера, обраного

волевиявленням жителiв MicTa Кривого Роry у тому числi i працiвниками

ПДТ <ДрселорМiттал Кривий Рiг>, ПП "Стiл CepBic" та ТоВ О'Ливарно-механiчний

завод", стосовно сиryацiТ, що скJIапася на вкiваних пiдприемствах.
з0.0З.2021 Первинна органiзацiя Профспiлки метitлургiв та гiрникiв УкраТни

пдт "дрселормiттал Кривий Рiг" провела мирну акцiю протесту на знак незгоди з

дiями керiвництва пiдприемства, пов'язаними з ненztJIежною оплатою працi

працiвникiв Т&, прийнятим в односторонньому порядку без погодження з

профспiлкою, низьким вiдсотком пiднятгя окладiв та тарифiв працiвникам

П^ДТ <ДрселорМiтгал Кривий Рiг>, ПП "Стiл CepBic" та ТоВ "Ливарно-механiчний

завод".
оголошене 19 березня 202| року в офiцiйному прес-релiзi

ПДТ <ДрселорМiттал Кривий Piг> пiдвищення з 1 травня 2021 porcy окладiв BciM

спiвробiтникам i працiвникам дочiрнiх пiдприемств на 5о/о е мiзернип,I та е проявом

неповаги до лrодей, що BEDKKo rrрацюють. Зазначене рiшення було прийнято

керiвництвом в односторонньому порядщу, без погодженнlI з профспiлковою

стороною, Що с грубим порушенням умов Колекгивного договору та норм

законодавства Укратни.
питання пiдвищення рiвня заробiтноi плати е вкрай важливим для кожного

працiвника та щодня пiдiймасться в трудових колективах пiдроздiлiв пiдприемств у
."'".*у з пiдвищенням розмiрiв комунальних платежiв, тарифiв на енергоносii та

опiUIення, ростом цiн на IIродукти харчування та товари першоi необхiдностi. При

цьому ocTaцItc rriдвищення заробiтнот плати вiдбулося майже два роки тому - з
01.05.2019.

РезервИ длЯ пiдвлtщеНня рiвнЯ заробiтнОi плати У ПАТ "АрселорМiтта-тr

КривиЙ Pii" е. Ще: зросТаI{ня З IV кварталу 2О20 обсягiв виробництва та реалiзацiТ

продукчii; отримання пiдприемством прибутr<у вiд здiйсненнrl основноi операцiйноТ

дi"пi"о.ri у 2О20 роцi; вихiд.основних виробничих потужностей на проектнi

показники; суттсве зростання цlн на мотtlпопродукцiю та концентрат; пожвавлення
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ринщу збуrу металопродукцiТ; зростання курсу iноземноi ваJIюти, за яцу

реалiзуеться гrродукцiя пiдприсмства.
Через низький piBeHb огIлати працi пiдприемство втрачае

висококвiLIIiфiкованих працiвникiв з багаторiчним досвiдом роботи, якi переходять
працювати на пiдприсмства-конкуренти з вищим piBHeM заробiтноТ плати або
покидають рiдне MicTo в пошуках роботи. Внаслiдок неукомплектованостi штату
практично у Bcix структурних пiдроздiлах пiдприемств зростас iнтенсивнiсть працi,

що призводить до збiльшення кiлькостi нещасних випадкiв на виробництвi. Так, на
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" в 2018 рочi було 22 нещасних випадки, а ь 2020

роцi - 33, тобто на 50 О% бiльше.
Невиконання колективного договору с порушенням ст. 9 Закону Украiни

"Про колективнi договори i угоди" та ст. 18 Кодексу законiв про працю УкраТни,
згiдно з якими положення колективного договору с обов'язковими для роботодавця
(власника) або уповноваженого ним органу.

Пiсля акцiТ протесту працiвники запропонували звернутися до Вас, як до
керiвника MicTa, на територiТ якого знаходяться вказанi вище пiдприсмства, з

проханшIм втрутитись в конфлiкгну сиryацiю та сприrIти вирiшенню питаннrI
справедливого пiдвищення рiвня заробiтноi плати працiвникам, як це було зроблено
колишнiм мiським головою Вiлкулом Юрiем фигоровичем в аналогiчнiй сиryацii,
коли працiвники Криворiзького залiзорудного комбiнаry у 2020 рочi також
вимагiLпи пiдвищgння рiвня заробiтноТ плати.

З пiдвищенням заробiтноI плати на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПП
"Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-механiчний завод" збiльшиться розмiр податкiв та
зборiв до бюджету та вiдповiдних фондiв, а це - заробiтна плата працiвникiв
бюджетноI сфери, пенсii, стипендiТ, соцiальнi виплати, iнвестицiТ в охорону
здоров'я, медицину, ocBiry, транспортну та булiвельну галузi та iH.

Зростання заробiтноi плати i платоспроможностi близько 23,5-тисячного
колективу ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ О'Ливарно-

механiчний завод" збiльшить грошовий обiг MicTa, забезпечить заробiтком
працiвникiв торгiвлi та сфери послуг (peMoHTHi майстернi, перукарнi, Taкci,

лiщува,rьнi, оздоровчi, спортивнi та розважальнi установи та iH.), надасть
можливiсть отримати додатковий прибуток iншим мешканцям MicTa.

На пiдставi викладеного вище, прошу Вас, шановний Костянтине Юрiйовичу,
втрутитися в ситуацiю недооцiненностi працi персоналу пiдприемств, що мають
стратегiчне значення для еконоплiки та безпеки держави, ненtulежноi оплати людей,

якi працюють у важких, шкiдливих та небезпечних умовах, та сприJIти реальному
пiдвищенню заробiтноi платина30О/о з 01.04.202l на ПАТ "АрселорМiттал КРивий
Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ ООЛиварно-механiчний завод" вiдповiдно до вимоГ
трудових колективiв вказаних пiдприемств згiдно з резолюцiею акцiТ протесry вiд
30.0З .2021 (копiя резолюцii додаеться).

Щодаток: копiя резолюцiТ акцii протесту вiд З0.03.2021

З повагою,

Голова профспiлкового KoMiTery
ПАТ <<АрселорМiттал Кривий Н.М. Маринюк


