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Головi Наглядовоi Ради
ПАТ <сАрселорМiттал Кривий Рiг>
пану Вiджаю ГоЙалу

Членам Наглядовоi Ради
ПАТ <АрселорМiттал Кривий Piг>>:

пану Кларку Щевiду Щжоржу
папi AHi Ескобедо
пану IщуrV Сергiю Iвановичу
пану Лагодiенко Олеry Вiкторовичу
пану Арору Вiшалу
пану CoMaHi Аруну
пану Метью Лойнсу

Генеральному директору
ПАТ <<АрселорМiттал Кривий Рiг>>

папу Мауро Лонгобардо

подАннrI

Керуючись статтею 45 Кодексу законiв про працю УкраТни, на пiдставi рiшенНЯ
профспiлкового KoMiTery ПервинноТ органiзацiТ профспiлки трулящих метаrryргiЙнОТ i
гiрничодобувноi промисловостi Украiни ПАТ "АрселорМiтгал Кривий РiГ" (ДаЛi -

ПО ПМГУ) вiд 22 березня 2021 року вимагаемо розiрвати труловиЙ договiр З

директором департаменту з персонtLлу ПАТ
Чермазович Юлiсю Олександрiвною.

Пiдстави, зOБtР2021

Чермазович Ю.О. порушуе законодавство про працю, про колективнi догОВОРИ

i угоди, Закон УкраТни "Про професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi", Закон

украiъи "про соцiальний дiалог в Украiъi" та мiжнароднi конвенцii, а саме:

1. Щиректор департаменту з персоналу Чермазович ю.о. порушила вимоги
пунктiв 2.20,2.25 та 2.4 Колективного договору ПАТ <<АрселорМiттал КривиЙ
Рiг>.

вiдповiдальною особою за виконання роздiлу 2 "органiзацiя працi та iT оплата"

Колекгивного договору с директор департаменry з персоналу.

(a.

Кривий Рirл



19 березня 2021 роr.у в офiчiliно\N прес-релiзi ПдТ <дрселорМiттал Кривий
Piг> було оголошено: "З 1 травня вi,rбllеться пiдвищення окладiв BciM його
спiвробiтникам i працiвникам дочiрнiх пiлприемств на 5%. KpiM того, заплановано
диференцiйне пiдвищення окладiв дJuI тих категорiй працiвникiв, заробiтна плата яких
е нижчою за медiану ринку. I_{i категорiТ визначенi на пiдставi порiвняльного аналiзу

ринку заробiтних плат украТнських промислових пiдприемств за методикою
мiжнародноi консалтинговоТ компанiТ Нау Group".

В порушення пункгiв 2.20 та 2.25 Колекгивного договору дирекгор
департаменту з персоналу не погодила з профспiлковою стороною витрати на оплату
працi на2021 piK та розмiр пiдвищення заробiтноi плати. Пiдвицення окJIадiв на 5 О/о е

мiзерним. Так, для робiтникiв з 9 по 13 грейд пiдвищення зарплати в середньому з

врахуванням премii, винагороди за пiдсумками роботи за piK, доrlлат та надбавок пiсля
оподаткування opieнToвHo складе вiд 448 до 705 грн., або вiд 14 до 2l свро в мiсяць, а
дJuI персоналу, який займае на пiдприемствi позицii з 14 по 20 грейд, таке пiдвищеннrl
вiдповiдно приблизно скJIаде вiд764 до 2|7I грн., або вlд23 до 66 евро в мiсяць.

Прийняття рiшення про диференцiйне пiдвищення окладiв для тих категорiй
працiвникiв, заробiтна плата яких е нижчою за медiану ринц, без погодження з
профспiлковою стороною конкретних вiдсоткiв пiдвищення окладiв у розрiзi грейдiв
або категорiй персоналу, також е порушенrulм п. 2.25 Колективного договору та може
призвести до зловживання з боку директора департаменry з персонitлу щодо
одноособового прийняття рiшення про вибiрково пiдвищенrul окладiв.

.Щирекгором департаменту з персоналу свiдомо неправильно, непрофесiйно
зроблено аналiз та порiвняння заробiтних гIлат працiвникiв пiдприемства по
вiдношенню до медiани ринIry, визначеноi виходячи з розмiру заробiтних плат iнших
пiдприсмств, оскiльки порiвнювалися зарплати працiвникiв ПАТ "АрселорМiтгал
Кривий Рiг" i зарплати працiвникiв не тiльки пiдприемств гiрничо-металургiйноI
галузi, а i iнших пiдприсмств, що вiдносяться до целюлозно-паперовоi, м'ясо-
lrtолочноТ, харчовоТ, паJIивно-енергетичноТ та iнших галузеЙ промисловостi (загалом
50 пiдприемств промисловостi УкраIни), на яких iншi умови працi та заробiтна плата
с}rггсво нижча. Таким чином, при прийняттi рiшення про перегляд окладiв директор
департаменту з rrepcoнEtJly свiдомо занизила розмiр медiани ринку, зробила HeBipHi
висIIовки та запропонувала до затвердження генеральному директоровi
необгрунтовано низький вiдсоток пiдвищення окладiв.

,Щирекгором департаменту з персоналу до теперiшнього часу не ycyнyTi cyTTcBi
перекоси в рiвнях оплати працi, коли при виконаннi однаковоi роботи працiвники
отримують рiзну заробiтну плату, чим порушуються вимоги ст. 2З Загальноi
декларацiТ прав людини, прийнятоТ та оголошеноТ Генеральною Асамблесю вiд
10,12,1948, та мiжнародноТ Конвенцii Генеральноi конференцii МОП М 100 вiд
29.06.1951, якi передбачають, що кожна людина, без буль-якоТ дискримiнацiТ, мас
право на piBHy оплату за piBHy працю. Рiзна заробiтна плата за виконання однаковоi

роботи но створюс зацiкавленостi персоналу у виконаннi виробничих показникiв, чим
дир9ктором департаменту з персоналу також порушусться п. 2.4 Колективного
договору.

2. Щиректор департамеЕту з персоналу не виконуе палежним чином своi
посадовi обов'язки.

Одним з основних посадових обов'язкiв директора департаменту з персонсLлу с
пiлбiр квалiфiкованого персоналу та комflлектацiя штату. Однак, практично в ycix
струIсгурних пiдроздiлах пiдприемства неукомплекгований штат працiвникiв,
основною причиною чого с низький piBeHb заробiтноi плати за робоry у важких та
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шкiдливих умовах працi. Через низький piBeHb оплати працi пiдприемство втрачае
висококвilJliфiкованих працiвникiв з багаторiчним досвiдом роботи, якi lrереходять
працювати на пiдприсмства-конкуренти з виIцим piBHeM заробiтноТ плати. Внаслiдок
неукомплектованостi штаry зростас iнтенсивнiсть працi, що призводить до ризику
збiльшення кiлькостi нещасних випадкiв на виробництвi. Так, на
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" в 2018 рочi було 22 нещасних випадки, а ъ 2020

рочi - 33, тобто на 50 0й бiльше.

3. Щиректор департаменту з персоналу порушила вимоги пункту 6.2.7
Колективного договору ПАТ <сАрселорlVIiттал Кривий Piu.

У зв'язку з не вiдкриттям у 2020 роцi соцiальних об'екгiв пiдприсмства з

tIричини розповсюдження пандемii Bipycy COVID-l9, вивiльненi грошовi кошти
Соцiального Фонду на 2020 piK були перерозlrодiленi на iншi заходи спiльними
постановами адмiнiстрачiТ та ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" , якi були
пiдписанi особисто директором департаменту з персоналу Чермазович Ю.О.

Однак, у 2020 роцi та до теперiшнього часу не виконанi наступнi погодженi
сторонами заходи:

- реконструкцiя балконних майданчикiв i огорояt корпусiв 4, 5 ДОТ 
О'Парус" на

суму 3 821,40 тис. грн.;
- ремонт сходiв у 2-х коргryсах ДОТ "Парус" на суму 1б81,00 тис. грн.;
- встановленшI шлагбауму бiля Академii АМКР на суму 50,00 тис. |рн.;
- монтаж 23 будиночкiв i демонтаж 35 будиночкiв на замiських базах

вiдпочинку на суму 13 312,00 тис. грн.
За окремими статтями Соцiального Фонду на 2020 piK факгичнi витрати були

суттсво вищi, нiж погодженi з профспiлковою стороною, що також е rrорушенням
гryнкту 6.2.7 Колективного договору.

!о теперiшнього часу директором департаменту з персоналу не наданий
Первиннiй органiзацiТ ПМГУ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" повний звiт про
використаннjI коштiв Соцiального Фонду за 2020 piK у розрiзi статей витрат. Станом
на 22 березня 2021 року, коли минув майже квартал з початку поточного року,
Первиннiй органiзацii ПМГУ не наданий на розгJIяд та гIогодження lrроект
Соцiального Фонду на 202| piK, чим порушуються п. 2.20 та п. 6.2.7 Колекгивного
договору в частинi обов'язку погодження та виконання витрат Соцiального фонлу
пiдприемства, сfIрямованого на соцiальний розвиток колективу.

Порушивши умови Колекгивного договору, директор департаменту з персоналу
Чермазович Ю.О. грубо порушила ст. 9 Закону УкраiЪи "Про колективнi договори i
угоди" та ст. 18 Кодексу законiв про працю УкраiЪи, згiдно з якими положення
колективного договору е обов'язковими для роботодавця (власника) або

уповноваженого ним оргаЕу.

4. В порушення частини дев'ятоi cTaTTi 9 Закону Украiни "Про колективнi
договори i угоди" та пункту 2 cTaTTi 29 Кодексу законiв про працю Украiни
директор департаменту з порсоналу носвосчасно ознайомлюе працiвникiв
пiдприемства з Колекгивним договором ПАГ "АрселорМiттал Кривий Рiг", в

результzl]тi чого працiвники пiдприемства позбавленi можливостi корисryватися своiми
lrравами i гарантiями, а також належним чином виконувати обов'язки, якi передбаченi
Колекгивним договором.



5. В порушення статей з та 8 Закону Украiни о'про соцiальний дiалог в

YKpaiHi'' дирекIор департаМенту з персоналу пiд час довготривалих консультацiй i

узгодж},вальних процедур на локально\Iу та галузевому рiвнях з ПМГУ стосовно

питання пiд"ицен"я фобiтноТ плати на пiдприсмствi, свiдомо проiгнорувала

необхi:нiсть пошуку Ймпромiсних рiшень, розгляду пропозицiй профспiлки,

прiоритетнiсть ,чзгоджувальЕих процедур та обов'язковiсть погодження рiшення з

профспi.rковою сторонЪю. Внаслiдок.pu*", дiй на пiдприсмствi виникли протирiччя,

непороз},\tiння ,u протестнi настроi. Iснування соцiального дiалоry мiж

а_rrtiнiстрацiсю пiдПрrЁr.r"u та ПО пмгу, як предсТавникоМ iHTepeciB трудового

to.-,.",,,u1.. пiд .u.роЪоо. Неврахування позицii ПМГу та трудового колект":1 i|1
вtIрiшеннi трlнових, соцiальних та економiчних питань дискредитус компанlю

дrс elorMittal, як соцiально opieHToBaHy,

З повагою,
згiдно з рiшенням профспiлкового комlтетY 22.0з.202|,

Голова профкому ПО ПМГУ
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Н.М. Маринюк

* l|d
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