РЕЗОЛЮЦIЯ

акцii протесту трудових колективiв ПАТ <<АрселорМiттал Кривий Рiп>,
ПП "Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-механiчний завод"
о'29" квiтня202l

м. Кривий Рiг

учасники акцii протесту вкрай обуренi вiдсутнiстю дiй керiвництва пiдприемства щодо
вирiшення вимог трудових колективiв, насамперед з неналежною оплатою та умовами працi
працiвникiв ПАТ кАрселорМiттал Кривий Рiг>, ПП "Стiл CepBic" та ТоВ "Ливарно-механiчний

теперiшньогО часу генеральний директор не призначив спiльну зустрiч з керiвниками
профспiлок, якi дiють на пiдприемств€tх, та якi пiдписали Резолюцii акцiй протестУ вiл

завод".

.Що

та

30.0З.2021

22.04.2021. Прийняте

в

односторонньому порядку

без погодження

з

профспiлковою стороною рiшення про п'ятивiдсоткове пiднятгя окладiв та тарифiв працiвникам
вищезазначених пiдприсмств станом на29,04,2021 року не переглянуто. Прийнятий мiзерний
вiдсоток пiдвищення заробiтнот плати не мотивуе персонал пiдприемств на виконання
виробничих завдань.

у ПАТ

<АрселорМiттал Кривий Рiг> 30,1 млрд.грн. нерозподiленого
прибутку минулих poKiB та згiдно з проектом рiшень рiчних зборiв акцiонерiв, яке вiдбудеться
сьогоднi 29 квiтня 2021 року, rrлануеться направити 9,6 млрд, грн. на виIIлату дивiденДiв
акцiонерам товариства з розрахунку 2,49 грн. за одну просту акцiю. I]я сума дорiвнюс З2 %
вiдсоткам загаJIьного розмiру нерозподiленого прибутку, значна частина якоТ буле перерахована
саме власнику компанii, який володiе 95,128З вiдсоткаtrли загального пакету акцiй пiдприсмства,
а це близько 9,1 млрд.грн. При цьому, на пiдвищення заробiтноi плати для 2З,5 ТиСяч
працiвникiв буле спрямовано лише 300 млн. грн., що дорiвнюе 1Оlо загальнОгО РОЗМiРУ

За наявностi

нерозподiленого прибутку.
Питання пiдвищення рiвня заробiтноi плати с вкрай ваIilивим для Bcix працiвникiв та
продиктоване постiйним ростом iнфляцiТ в KpaiHi, яку не покривае 5О% пiдняття заробiтноТ плати.
Прачiвники, якi важко працюють у небезпечних та шкiдливих умовах працi продовжують
отримувати заробiтну плат} яка ледве покривас ix витрати на мiнiмально необхiднi потреби, не
дозволяе повнiстю вiдновлювати своi сили та утримувати ixHi ciM'T.
Умови працi на пiдприемствi не вiдповiдають Полiтицi з охорони працi, затвердженiй
наказом по пiдприсмству Jф1576 вiд 17.12.2020 та особисто пiдписанiй генералъним директором
та директором деrтартаменту охорони працi, промисловоТ безпеки та екологii. Це
пiдтверджусться приписом Головного управлiння Щержпрашi у ,Щнiпропетровськiй областi
,,Щержавноi служби УкраiЪи з питань працi ({ержпрачi) N922l5.8 вiд 2З.04,2021 про УсУНення
виявлених порушень законодавства у сферах охорони працi, промисловоТ безпеки, гiгiени працi,
поводження з вибуховими матерiалаlr.tи промислового rrризначення, зйнятостi населення,
зайнятостi та працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, здiйснення державного гiрничого нагляДУ
за результатами комплексноi перевiрки ПАТ "АрселорМiтга,т Кривий Рiг" у перiод з 05.04.2021
по |6.04.2021r. Зазначеним приписом було зобов'язано генерального директора Мауро
Лонгобардо усунути 1190 порушень, в тому числLI1r79 порушень з охорони працi.
Враховlточи викладене вище,

з

вимАгА€мо

вiд Генерального директора ПАТ ООАрселорМiттал Кривий Рiг'О Мауро Лонгобарло:
Негайно виконати вимоги Резолюцiй акцiй протесту вiд З0.03.2021 та 22.04.2021.
2. TepMiHoBo призначити зустрiч за Вашою особистою участю з лiдерами профспiлок, якi
дiють на ПАТ 'ОАрселорМiттал Кривий Рiг", та якi пiдписали РезолюцiТ акцiй протестУ вiд
1.

з

0.0З.202 1 та 22.04.2021,.

Первинним профспiлковим органiзацiям, що дiють на ПАТ "АрселОРМiтТаЛ
Кривий Рiг":
1.

У

разi невиконання генераJIьним директором вимог Резолюцiй акцiй протеотУ вiд

З0.03.202 1 та 22.04,202 1 провести засiдання
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рlшення про подання
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ООАрселорМiттал

вимоги гtро розiрвання трудового договору з генер€rльним директором ПАТ
Itривий Рiг" Мауро Лонгобардо за порушення ним законодавства про працю, про колективнi
договори i угоди, Закону УкраТни "Про професiйнi спiлки, Тх права та гарантiТ дiяльностi",
Закону Украiни "Про соцiальний дiалог в YKpaiHi", норм мiжнародних конвенцiй та свiдоме
iгнорування iHTepeciB i вимог трудового колективу. flaHe подання направити на адресу Голови
ради директорiв компанii АрселорМiттал пана Лакшмi Мiтта,rа, Генерального директора групи
ДрселорМiттал пана Адiтьi Мiтгала, членiв Наглядовоi Ради ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"
та директора з персоналу компанii АрселорМiттал - пана Барта Вiлле.

2. Пiдготувати та направити лист на адресу Президента

УкраТни, Верховноi Ради
та
оборони Украiни щодо
безпеки
нацiональноi
Ради
УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
критичного загострення ситуацii на ПАТ "АрселорМiтта-п Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та
ТОВ "Ливарно-механiчний завод" з причини невирiшення вимог трудових колективiв. У даному
листi зазнаIIити, що власник повинен створити безпечнi умови працi для найманих працiвникiв,
а працiвники зобов'язанi пiд час виконання виробничих завдань дотримуватися норм Закону
ООПро
охорону прачi", Кодексу Законiв про працю УкраiЪи, iнструкцiй з охорони працi
УкраТни
та пожежноi безпеки. Зважаючи на HaJIBHicTb значноi кiлькостi порушень норм з охорони працi
та пожежноi безпеки на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", попередити державнi органи щодо
можливих вкрай негативних наслiдкiв, якi можуть виникнути в результатi дотримання
персоналом Bcix вимог з охорони працi та пожежноi безпеки пiд час виконання ними
виробничих завдань, а саме внаслiдок законного припинення працiвниками виконання робiт до
усунення порушень з охорони працi.

З.

Розглянути питання вступу до колективного трудового спору найп,tаних працiвникiв
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-лrеханiчний завод" з
роботодавцями щодо вимог найманих працiвникiв.

Вiд iMeHi учасникiв акцii протесту трудових колективiв ПАТ "АрселорМiтта-п Кривий

Рiг", ПП "Стiл CepBic" та ТОВ "Ливарно-мехшri.птий

завод'О,
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ППО НПГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"
ППО КМППП ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"
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ППО РПРМ ПАТ "АрселорМiтта,т Кривий Рiг"

ППС ВТ'ОТIIит"
ППО ВПП НВФ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"
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ППО НПК ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

ППО ВПС "Свобода працi"
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"
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