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подАння

керуючись статтею 45 Кодексу законiв про працю Укратни, частиною першою

статгi З3, пунктом 9 частинI4 першоТ статгi 38 Закону Украiни "Про професiйнi сIliлки,

ii права та гарантiТ дiяльностi", на пiдставi рiшlення профспiлкового KoMiTeTy

ПервиннОТ органiзацiТ профспiлки трудящих металургiйноТ i гiрничодобувноТ

,rpbrr.nouo.rl УкраТнИ пАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" вiд 11 травня 2021 року
вимагасмо розiрвати трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором

ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" _ Мауро Лонгобардо.

У BidпoBidHoclni do пункlпу в.4.1, Сmаmуmу ПДТ "ДрселорМimmал Крuвuй Piz":
"оdноосiбнuлl Вuконавчttп,t орzанол,| Товарuсmва, якuй зdiйснюе управлiння йоzо

поll1очноlо diяльнiсmю е Генеральнuй duрекmор. Генеральнuй duрекtпор оdноосiбно, на

свiй розсуd mа пiс) власну вidповidальнiсmь ухвалю€ Bci рiшення tцоdо пumань, якi

склаdаюlпь йоzо колrпеmенцiю,.. ".

У BidпoBidrtocmi dо пункmч в,4,2. Сmаmуmу ПДТ "ДрселорМimmал Крuвuй Piz":

гС|п] ] з

на NQ __ от



"Що ко,мпеmенцil' Генеральноzо dupeKmopa належutпь вuрill,tення Bcix пumань,

пов'язанLlх з KepiBHublmBow поmочною diяльlliсlпю Товарuсmва окрiл4 lпuх, lцо зzidно з

чuннLtлх законоdавсmвол,| mа цuм Сmаmуmом BidHeceHi вuключно dо кол,tпеmенцil'

Заzальнuх зборiв mа Наzпяdовоl' раdu",
У вidповidносmi dо пidпункmу 11 пункmу в.4.5. Сmаmуmу ПАТ "ДрселорМimmал

kpuBuit piz" вuконуючu власнi повноваження, Генеральнuй duрекmор л|а€ право"

")tайлlаmu mа звiльняlпu пpaL|iBHuKiB Товарuсmва,,, " ,

У вidповidносmi do пidпункmу 20 пункmу в.3.9, Сmаmуmу ПДТ "ДрселорМimmал

крuвuй piz" вttключно do колlпеmенцii, Наzляdовоi' padu належumь: "обрання mа

пр uпuн е нНя по в н о в аэtс е н ь Ге н е р ал ьн о Zo d uр екm о р а,, ",

У вidповidносmi dо пунimу в.4.3. Сmаmуmу ПАТ "ДрселорМimmал Крuвuй Piz":
''обрання lпа вidклuкання повноважень Генеральноzо duрекmора зdiйснюе Наzляdова

pad) у поряdку, переdбачено.му чUнНllц,х законоdавсmволit, тlt,Lл,t Сmаmуmолг, ",

пiдставами для розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним

директором м. Лонгобадро с порушення ним законодавства про працю, про

колективнi договори i угоди, Закону УкраТни "Про професiйнi спiлки, ix права та

гарантii дiяльностi]', Закону Украiни "Про соцiальний дiалог в YKpaTHi", а саме:

1. Генеральним директором М. Лонгобардо порушенi вимоги пункту 2,20

колективного договору пдт (дрселормiттал Кривий Рiг>.

Пункm 2.20. Колекmuвно?о dozoBopy переdбачае; "ВuпtраmLl на оплаmу працi,

соъliальнuй розвumок, л,tаmерiальне заохочування персоналу з урахуваннял4 вuробнuчо-

ф iн ан с о в о I' d iял ь н о с m i пi d пр u €л4 с m в а у з z о d жу в а mu з пр о ф с пiлко в uл,| к ол,t imе m ом ",

В порушення даного пункту Колективного договору адмiнiстрацiя пiдприсмства

в особi Генерального директора не погодила з профспiлковою стороною витрати на

оплату працi на2021 piK.

2. ГенеральниМ директором М. Лонгобардо порушенi вимоги пункту 2,25

Колективного договору пАт <<АрселорМiттал Кривий Рiг>,

Пункm 2.25. Колекlпuвноlо dozoBopy переdбачае; "Переzляd в бiк збiльшення

рiвня заробilпноi' плаmu на пidпрuел,tсmвi зdiйсню€пllэся tцорiчнО iнduвidуальнО З
'уроrуuоiпям 

фiнансово-екон,о.уtiчнttх i вuробнuччх показrtuкiв робоmu пidпрuсл,tсmва у
BidпoBidrtocmi з dол,tовленiсmю i узzоdженнял4 з профспiлковою сп7ороною, з

попереdнiл,t iнформуванням профспiлково|' сmоронu ьцоdо очiкуванuх фiнансово-

е ко н олl iчн uх i вuр о бн Lшux по каз н uк i в р о б о mu пi d прuсм с m в а.

Мiсяць/мiсяцi переzляdу рiвня заробimноi' ппаlпъL вuзначаюmься lаляхол4

провеdенНя переZоВорiв, якu.уО L|e не переdбачено в чuннiй сuсlпелti оплаmu працi,

CepedHiit BidcomoK пidвutцення заробimноi' плаmu вuзначаmu у чеmверmол4))

кварlпалi поlпочноzо року на насlпупл-tuй pik з урахуваннял4 фiнансово-еконолliчнuх i

вuробнuчttх no*ornu*iu рiобоmu пidпрuел,tсtпва. Фонd оплаmu праъli на насmупнuй pik

форлlуваmu з урахуван^нялl фiнансово-еконол,tiчнuх i вuробнuчuх показнuкiв робоmч

irБпрurr"mва i переdбачаmi в бюdжеmi на насmупнuй pik. Iнduвidуальне пidвuu4ення

,оробi*поI'плаmu зdiйснюеmься з урахуваннялl аналiзу рuнку працi i за резульmаlпал,LLt

о цiнкu пер сон алу, зdiйсн ен oi' н а пid сmав i заmв ерdженuх крumер ii'B ",

ts порушення даного пункту Ко;tективного договору адмiнiстрацiя пiдприсмства

в особi Генерального директора не узгодила з профспiлковою стороною та не

здiйснила IIерегляд в бiк збiльшення рiвня заробiтнот плати в2020 роцi, Перегляд в бiк

збiльшення рiвня заробiтноТ плати на 5 о/о та диференцiйного пiдвищення окладiв для

тих катеГорiЙ працЬникiв, заробiтна плата яких с нижчою за медiану ринку, з 01

травня ZOZ|p,, здiЙснено Генеральним директором без урахуванням фiнансово-



екоtlомillних i виробничих показникiв роботи пiдприсмства та без домовленостi i

),згод)(ення з профспiлковоtо cTopoнolo.
З наявних у ПАТ кАрселорМiттал Кривий Рiг> 30,1 млрл. грн. нерозподiленого

прибутку минулих pokiB, згiдно з рiшенням рiчних загапьних зборiв акцiонерiв, яке

вiдбулося 29 квiтня 2021 року, буле направлено 9,6 млрЛ. грн. на виплату дивiдендiв
акцiонерам товариства з розрахунку 2,49 грн. за одну просту акцiю. I{я сума дорiвнюс
з2 % вiдсоткам загального розмiру нерозподiленого прибутку, значна частина якот

бlие псрерахована саме власнику компанiТ, який володiс 95,|28З вiдсотками

загального пакету акцiй пiдприсмства, а це близько 9,1 млрд. грн. При цьому, на

пiдвиlт]ення заробiтнот плати для 2з,5 тисячi працiвникiв буле спрямовано лише З00

млн. грн., rцо дtlрiвнюе |о/о загального розмiру нерозподiленого прибутку.

Економiчна сиryацiя на пАт "Арселормiттал Кривий Рiг" покращилася

завдяки вiдновленню ринку збуту металопродукцii та значному зростанню BapTocTi

металопродукцiт та концентрату, зростанню обсягiв виробництва та продая(у

пролупцiТ з 4-го кварталу 2020 року, прибуткiв вiд основноi виробничоТ дiяльностi,

досягненню планових показникiв основних виробничих потужностей та пiдвишенню

курсу iноземноТ валюти, яку гriдприемство отримус за свою продукцiю.
порушивши умови Колективного договору, Генеральний директор

М. Лонгобарло грубо порушиВ вимоги cTaTTi 9 Закону Украiни 'оПро колективнi

договори i угоди" та cTaTTi 18 Кодексу законiв про працю Украiни, згiдно з якими
положення колективного договору е обов'язковими для роботодавця (власника)
або уповноваженого ним органу.

3. Генеральним директором М. Лонгобардо допускасться систематичне
порушення законодавства про працю в частинi створення належних, безпечних i

здоровиХ умOВ працi, запобiгання }lещасtlим випадкам та професiйним
захворюванням на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг".

У вiдповiдностi до Припису Головного управлiння Щерхtпрацi у
Щнiпропетровськiй областi ЩеряtавноТ служби УItpаТни з питань працi (Щержпрацi)

м2215.8 вiД 2з,04.2021 прО усунення виявлених порушень законодавства у сферах

охорони працi, проп,tисловот безпеltи, гiгiени працi, поводження з вибуховими

матърiалами промислового призначення, зайнятостi населення, зайнятостi та

працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, здiйснення державного гiрничого нагляду,

Генерального директора М. Лонгобардо було зобов'язано усунути 1190 порушень, в

тому числi 1179 порушень з охорони працi.
практично в ycix структурних пiдроздiлах пiдприсмства неукомплектований

штат працiвникiв, основною причиною LIого €) i в тому числi, низький piBeHb

заробiтнсlТ плати за роботу у важких та шкiдливих умовах працi. Через низький piBeHb

оплатИ працi пiдприс:Мство втрача€ висококвалiфiкованих працiвникiв з багаторiчним

досвiдоМ роботи, якi переХодятЬ працIоваТи на пiдприемства-конкуренти з вищим

piBHeM заробiтноТ плати. Внаслiдок неукоN,Iплектованостi штату зроста€ iнтенсивнiсть

прачi, що призводить до ризику збiльшення кiлькостi нешасних випадкiв на

вЙробниЧтвi, На ПДТ "ДрселорМiттал Itривий Рiг" в 2018 роui було зареестровано 22

нещасних випадки, ав2О2О роцi - Bxte З3, тобто на 50 ой бiльше.

на посадi дирекгора деIIартаменту з охорони працi, промисловоi безпеки та

екологiТ ПДТ "ДрселорМiтгал Кривий Рiг" з 10.06.2020 працюс }tанбек Ссмаханов,

який ранiше ,rрuц*uuu на ТоВ <Iнтерпайп УкраТна) разом з М. Лонгобарло i був

прийнятИй ocTaHHiM на посаДу директора департаменту з охорони працi, промисловоТ

безпеки та екологiт пдт "ДрселорМiттал Itривий Рiг". i1.05.2018 дмур-



Нихttrьоднiпровським районним судом м. Щнiпропетровська по справi J\гs l99l9085l]'7

було встановлено, шо Ж. Ссмаханов за 2017 piK був вiдсутнiй на робочому MicTi 51

рЬбочr* днi, вiдпОвiдно до цього з нього на користь ТоВ <Iнтерпайп УкраТна> було

.ro.nyro безпiдставно набутi грошовi кошти у розмiрi I 09,7 132,46 грн.

останнiй pik робота з охорони працi, промисловот безпеки та екологiт на

ПДТ "ДрСелорМiтгал Кривий Рiг" знаходиться у вкрай незадовiльному cTaHi, про шо

свiдчить припис Головного управлiння Щеряспрацi у Щнiпропетровськiй областi

ЩержавноТ служби УкраТни з питань працi Ns22l5.8 вiд 23.04.2021 та статистика

зростання нещасних випадкiв, але з поблаясливого ставлення Генерального директора

особисто до ж. есмаханова нiяких висновкiв та заходiв у цьому напрямку не

робиться.

4. Генеральним директором М. Лонгобардо порушенi вимоги статей 3 та 8

Закону Украiни "Про соцiальний дiалог в YKpaiHi".
У зв'язку з незгодою з одноособовими дiями адмiнiстрацii пiдприемства

стосовно збiльшення рiвня заробiтноТ плати з 01 травнЯ 2021 рокУ на 5 о/о та

диференцiйного пiдвищення окладiв для тих категорiй працiвникiв, заробiтна плата

яких с нижчою за медiану ринку, трудовий колектив ПАТ "АрсеЛОРМiТГаЛ КРИВИЙ

Рiг" провiв З (три) мирних масових акцiй протестiв - з0.0З,202|, 22.04.202| та

29,04.202l, на якi для вирiшення конфлiкту запрошувався i Генеральний директор,
однак Bci акцiТ ним були проiгнорованi,

10 (десять) профспiлкових органiзацiй, якi дiють на пiдприемствi, i якi

представляють iнтереси бiльш Hixt 16 600 працiвникiв пiдприемства, неодноразово

u"ru.un' спiльноТ зустрiчi з Генеральним директором для термiнового вирiшення

конфлiктних питань, насамперед справедливоi оплати працi ,га забезпечення

безпечних умов rrрацi. ПрIл цьому, профспiлки готовi були провести спiльнi зустрiчi як

на JIокальном} так i на галузевому рiвнях.
На останнiй акцiТ протесту 29,04.2021 труловий колектив попередив про

мояtливi вкрай негативнi наслiдки, якi мояtуть виникнути в результатi дотримання
персоналом Bcix вимог з охорони працi та пожежноТ безпеки пiд час виконання ними

виробничих завдань, а саме внаслiдок законного припинення працiвниками виконання

робiт до усунення порушень з охорони працi. Незваrкаючи на це, а такоя( на те, що

конфлiкт мiяt трудовим колективом i адмiнiстрацiсю пiдприемства продов}куе

загострюв аlися, Генеральний директор до цього часу свiдомо iгнорус вимоги

профспiлок i не проводить спiльних зустрiчей з ними щодо вирiшення питань

пiдu"щ.*rня рiвня заробiтноi плати, забезпечення безпечних умов працi та iнших

питань, що турбують трудовий колектив. Позицiя Генерального директора в такий

складний час, коли icHye реальна заlроза зупинення виробництва на

пдТ "ДрселорМiтгал Кривий Рiг", коли необхiдна консолiдацiя адмiнiстрацiТ,

трудовогО колек,tивУ та профспiлок у спiitьному i негайному вирiшеннi конфлiкту,

направлена на роздiлення профспiлок i вирiшення другорядних задач та завдань.

ГенЬральний директор вiдiрваний вiд трудового колективу пАТ "АрселорМiттал

КривиЙ Рiг", BiH не розумiе та не в змозi вирiшити законнi, справедливi вимоги,

потреби i пропозицii гlрацiвникiв пiдприемства.

З повагою,
згiдно з рiшенням профспiлков

Голова профкому ПО ПМГУ
ПАТ "АрселорМiттал Криви
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