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IIIановний Мауро Лонгобарло !

IVIи, лiдерИ дев'ятИ профспiлкових органiзацiй, що дiють на

ПДТ "ДрселорМiттал Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТоВ "Ливарно-механiчний

завод", даним листом доводимо до Вас позицiю трудових колекгивiв зuвначених

пiдприемств та наголошусмо на невiдповiдностi дiйсностi факгiв, викJIадених у
ВашЪму листi Ns 05-342 вiд 08.04.2О2|, наданому 09.04.2021 у вiдповiдь на Резолюцiю

акцiТ протестУ вiд 30.03 .2о2\ року. I_{ей лист не мiстить оригiналу Вашого пiдпису,

остання cTopiHKa листа та Ваш пiдпис виглядають як ксерокопiТ.

З вищезчвначеного листа вбачасться, шо Ви не почули та не зрозумiли
працiвниКiв, якi працююТь у важКих та шкiдливих умовах, заробляють мiльярднi

прибуткИ для власника компанii, втрачають здоров'я, а iнодi i житгя на робочих
,].ц"*, i при цьому отрим}.ють найнижчу заробiтну плату серед пiдприемств компанiТ

дрселормiттал, та яким Ви свотм рiшенням пiдняли тарифи i оклади на принизливо

низькi 5 вiдсоткiв за наявностi 30,1 млрл. грн. нерозподiленого прибутку.
Маючи такий нерозподiлений прибуток, Ви запланували бюджет на пiдвищення

заробiтноi плати Ntя 2З,5 тисячi працiвникiв у розмiрi 300 млн. грн., що скJIадае лише

|о/о вiд суми нерозподiленого прибутку, а на виплаry ливiлендiв заплановано суму

9,61 млрЛ. ГРН., що скJIаДае майже З2Yо загального розмiру нерозподiленого прибутку.

I пiсля цього Ви заявJUIете, Що "повнiстю подiляете бажання профспiлкових

органiзацiй забезпечити справедливу огIлату працiвникам"?
у Вас були час та можливiсть проаналiзувати доводи профспiлок, розглянути

результати фiнансово-господарськот дiяльноотi пiдприемства, узгодити з головним

Ьбi.о, збiльшення суми на пiдвищення окладiв i тарифiв праuiвникам, зустрiтися з

профспiлКовимИ органiзаЦiями, що дiютЬ на пiдпрИемствi, та погодити з ними розмiр
пiдвищення ок.шадiв та тарифiв, однак Ви не зробили цього. Через Ваше небажання

гIочути та задовольнити справедливi, об'екгивнi та обГрунтованi вимоги трудових
колекгивiв протестнi акцii та дii булуть продовжуватись.

щодо змiсry листа Ns05-342 вiд 08.04.202l повiдомлясмо наступне.

Резолюцiю акцiт протесту вiд з0,03.202| пiдписали не шiсть, а дев'ять з

одинадцяти профспiлок, якi дiють на пiдприемствi. .Щана резолюцiя не була пiдписана

лише головою нппо пАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" Iванченком С.В. та головою

ППО "Територiя захисту" Банновим С.Г.
Резолюцiю акцii протесту вiд 30.03.202| з дев'ятьма пiдписами огryблiковано у

(770) вiд 07.04.202|, на офiчiйному сайтiщотижневиIсу "РАЗОМ профiнфо" jф 12

ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий
мережах, про що Вам вiдомо.

Генеральному директору
ПАТ <<АрселорМiттал Кривий Рiг>
Мауро Лонгобарло/
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1. Щиryючи умови тт. 2.25 Колекгивного договору Ви умисно викJIючили з нього

умову про обов'язкове погодження щорiчного пiдвищення заробiтноТ плати з

профспiлковою стороною. I_{e пiдтверджу€ те, що Ви розумiсте наявнiсть порушення
Вами умов Колективного договору та норм законодавства УкраiЪи.

Ваше твердження про неодноразове винесення на розгJIяд ПО ПМГУ

результатiв аналiзу ринку працi УкраТни, джерел, висновкiв та можливих варiацiй

рiшень пiдвищення заробiтноI плати не мас нiчого спiльного з дiйснiстю.
[ирекгором департаменту з персонttлу було заrrропоновано лише один BapiaHT:

пiдвищити тарифи та оклади робiтникам по 13 грейд на 0О/о та керiвникам вiд 14 по 20
грейд диференцiйовано вiд 10% до 40 О/о 

.

Вами також був запропонований лише один BapiaHT - пiдвищити оклади та
тарифи на 5О/о, а окремим категорiям працiвникiв - диференцiЙовано.

Представники департаменту з персоналу лише одного разу з екрану комп'ютеру
показiши lrредставникам ПО ПМГУ аналiз ринку працi, а саме заробiтних плат 50
пiдприемств галузi "Виробництво", в тому числi пiдприемств гiрничо-металургiйноТ,
целюлозно-паперовоТ, м'ясо-молочноТ, харчовоТ, паливно-енергетичноТ та iнших
галузей промисловостi, на яких iншi умови працi та заробiтна плата суттсво нижча, а
також надzLли лише одну едину cTopiHKy аналiзу та порiвняння заробiтних плат
працiвникiв пiдприемства по вiдношенню до медiани ринщу. В результатi такого
некоректного аналiзу було свiдомо занижено розмiр медiани ринку, виходячи з якоi
було прийнято рiшення rrро пiдвищення окладiв на необrрунтовано низький вiдсоток.

Ваше твердження lrро те, що за минулi два роки понад 4000 працiвникам (2З%)
компанiя пiдняла заробiтнi плати в середньому на |2 % е некоректним, оскiльки в

даному випадку мало мiсце пiдвищення мiнiмальних окладiв у зв'язку з пiдняттям
розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати на законодавчому piBHi, а також було здiйснено
вирiвнювання окладiв, тобто вигIравлення помилок директора департаменту з

персонirлу. !о теперiшнього часу на пiдприемствi не ycyHyTi Bci перекоси в рiвнях
оплати працi, коли при виконаннi однаковоi роботи працiвники отримують рiзну
заробiтну плату, чим порушуються вимоги ст.2З ЗагальноТ декларацii прав людини,
прийнятоi та оголошеноi Генеральною Асамблесю вiд |0.12.1948, та мiжнародноТ
КонвенцiТ Генеральноi конференцiТ МОП J\Ъ 100 вiд 29.06.1951, якi передбачають, що
кожна людинq без буль-якоТ дискримiнацii, мае право на piBHy оlrлату за piBHy lrрацю.

2. Враховуючи, що на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та
ТОВ "Ливарно-механiчний завод" працоють близько 2З,5 тисячi працiвникiв, 4О/о

неукомплектованого штату складас близько 1000 штатних одиниць. I_{e означас, що
обсяги робiт, якi повиннi були б виконувати майже 1000 працiвникiв, виконуються

фактично працюючим [epcoHiIJIoM.
Зменшення на 27О/о кiлькостi вакантних позицiй з початку 2020 роцу досягнуто

переважно за рахунок виключення вакантних позрtцiй зi штатного розкладу, якi через
бездiяльнiсть директора дегIартаменту з персон.tлу тривалий час не були

укомплектованi, а не за рахунок найму працiвникiв.

В своему листi Ви пiдтверджуете, що реорганiзацii на пiдприемствi спрямованi
на ООзниження витрат на rlерсонirл шляхом його рацiонального завантаження та

розширення зони обслуговування", в результатi чого пiдвищуеться iнтенсивнiсть
працi персоналу без оплати додаткового обсягу робiт. При цьому на пiдприсмствi не

розробленi, не погодженнi з профспiлковою стороною та не запровадженi норми
працi, що с порушенням статей 85 та 8б Кодексу законiв lrро працю Украiни.



3. Вами до теперiшнього часу не задоволено подання про розiрвання трудового
договору з директором департаменту з персонzLчу Чермазович Ю.О. за порушення нею

умов Колекгивного договору, норм законодавства УкраТни та мiжнародного права.

Це свiдчить про подвiйнi стандарти.
Чому працiвникiв пiдприсмства за порушення iнструкцiй, правил, стандартiв,

норм законодавства УкраiЪи притяryють до дисциплiнарноi вiдповiдальностi у виглядi
догани або звiльнення та матерiальноi вiдповiдальностi шляхом позбавлення частково
або в повному обсязi виробничоi премiТ, i як наслiдок, премii за пiдсумками роботи
пiдприемства за piK, а менеджера, яка займас високу посаду на пiдприемствi та грубо
порушуе законодавство, звiльняють вiд вiдповiдальностi за допущенi порушення?!

4. В порушеншI пункту 5.2. Колекгивного договору ПАТ <АрселорМiтгал
Кривий Piг> (а не пункry 5.1., як вказано у Вашому листi) до теперiшнього часу
профспiлковiй cTopoHi не наданi на розгляд та погодженнJI проекти Фонду охорони
працi (кошторису витрат на охорону прачi) на 2021 piK, Програми комплексних
заходiв, спрямованих на покращення умов працi, rrопередження виробничого
травматизму, професiйних захворювань в пiдроздiлах ПАТ "АрселорМiттал Кривий
Рiг" в 202l роцi та Програми технiчних заходiв, спрямованих на полiпшення умов та
безпеки працi, а також на пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi в пiдроздiлах
ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" на 2021 piK, не зважаючи на запити проекгiв цих
документiв По ПМГУ Jф Пк-84 вiд |'7.02,202Т та М Пк-179 вiд 05.04.202|. отже,
посилання Вами на "Програму комплексних заходiв, спрямованих на покращення

умов працi, попередження виробничого травматизму, професiйних захворювань в
пiдроздiлах ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" в 202l роцi", яка станом на |2.04.202|
не погоджена з профспiлковою стороною та не затверджена Вами, с безпiдставним.

У зв'язщу з тим, що вищезазначена Програма не затверджена, на пiдприемствi
не можуть бути вtlровадженi заходи покращення умов працi, передбаченi нею. Не
дивно, що мае мiсце зростання кiлькостi нещасних випадкiв на виробництвi. В 2020
роцi на ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" було 33 нещасних випадки, що на 507о
бiльше, нiж у 2018 рочi.У 2021 роцi пiдприемством вже заресстровано 7 нещасних
випадкiв.

5. Проект Соцiального Фонду на 2021 piK був направлений ПО ПМГУ вперше
лише 05,04.2021 рощу пiсля письмового запиту ПО ПМГУ JЪ ПК-177 вiд 05.04.202|.

Що цього моменту цредставники департаменту з персоналу посилались на вiдсутнiсть
tlpoeкTy Соцiального Фоrrду у зв'язку з проведенням розрахункiв витрат за статтями та
необхiдностю tIогодження бюджеry на piBHi компанiТ.

ПО ПМГУ у листi }lb ПК-184 вiд 07.04.2021 на Ваше iм'я викJIала зауваження
щодо проекry Соцiального фонду на 202l piK, витребувала не наданий до
теперiшнього часу звiт про використання коштiв Соцiального Фонду за 2020 piK у
розрiзi статей витраъ а також повiдомила Вам про недопустиму поведiнку
представникiв департаменту з персоналу, якi вiдмовлялися вести переговори з

представниками ПО ПIVГУ, вважаючи ix неуповноваженими особами та
некомпетентними в обговореннi соцiальних питань.

Ми розцiнюемо Вашу пропозицiю iндивiдуальних консультацiй окремо з

кожним лiдером ППО, що дiють на пiдпрлrемствi, як реалiзацiю принциrrу: "Роздiляй
та володарюй". Ми пiдгtисали резолюцiю акцiТ tIротесту вiд 30.03.2021, ми
пiдтримуемо Bci вимоги трудових колекгивiв, вказанi в цiй резолюцii, а насамперед
вимоry щодо пiдвищення тарифiв та окJIадiв BciM працiвникам на 30% з 01,.04.202|,
тому зустрiч повинна бути спiлыIою з yciMa лiдерами профспiлок.



Враховуючи вищевикJIадене, вимагаемо провести спiльну зустрiч з лiдерами
Bcix профспiлок, що дiють на пiдприсмствi, не пiзнiше 16 квiтня 202l ротсу (у буль-
який день, KpiM 1,5.04.2021 - день проведення засiдання Глобального KoMiTery з

охорони працi компанiТ АрселорМiттал, членом якого е голова ПО ПМГУ
Маринюк Н.М., та на яку Ви запрошенi особисто), на якiй розшянути та задовольнити
вимоги трудових колективiв, викJIаденi у резолюцii акцii протесту вiд 30.03.202|.

У разi ухиленнrI Вами вiд проведення спiльноi зустрiчi з yciMa профспiлковими
лiдерами, Спiльний представницький орган профспiлкових органiзацiй, що дiють на
пiдприемствi, не пiзнiше |6,04,2021 прийме рiшення про дату, час та мiсце проведення
насryпноТ акцii протесту та iншi дiТ у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

З повагою,

Голова ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Pi

Голова ППО НПГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППО КМППП ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППО РПРМ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППС ВТ "Щит" ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг"

Голова ППО ППО НПТ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППО НПК ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППО ВПП НВФ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Голова ППО ВПС "Свобода працi "

ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг"
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