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Генеральному директору
ПАТ <<АрселорМiттал Кривий Рiг>>

пану Лонгобардо У1.

IIIановний Мауро Лонгобардо!

Щодо пiдписанrrя опiльноi декларацii про порозумiннrl та спiвпрацю
мiж ГIАТ "АрселорМiттаrr Кривий Рiг" та первинними профспiлковими

органiзацiями, якi дiють на пiдприемствi

Спiльна декларацiя про порозумiння та спiвпрацю не е офiцiйним
документом, яким реryлюеться питання пiдrrятгя розмiру заробiтноi плати
та виплати премii працiвникам пiдприемства. Таким документом с
вiдповiдний наказ по пiдприемству, погоджений з профспiлковим органом.
Спiльна декларацiя також не може обмежувати права працiвникiв та
профспiлок на органiзацiю та проведеншI страйкiв, зборiв, мiтингiв, походiв
i демонстрацiй на захист трудових i соцiа-lrьно-економiчних прав та
iHTepeciB працiвникiв вiдповiдно до закоЕу (ст. 27 Закону УкраiЪи "Про
професiйнi спiлки, ix права та гараIrгii дiяльностi"). е сумнiвним та не
викJIикас довiри пiдписання документу, якиil носить декларативний
характер, з роботодавцем, який щоденно мiтrяе свою цозицiю на
переговорах, який намагаеться манiпулювати профспiлками, роздiлити ik та
нiвелювати ixHro значимiсть на пiдприемствi.

Первинна органiзацiя профспiлки . трудящих металургiйноi i
фничодобувноi промисловостi Украihи ПАТ"АрселорМiттал Кривий Рiг"
не згодна з умовами пункту 1 декларацiТ, оскiльки адмiнiстрацiя пропоЕуе
пiдвищення зарплати на необгрунтовано низькi 5 О/о з 01.10.2021, що
суперечить попереднiй домовленостi.

Попередня домовленiсть мiж адмiнiстрацiсю та профспiлкою була про
диференцiйоване пiдвищенrrя окладiв з 01 .|0.202I року на розмiри вiд 10 до
30 вiдсоткiв. При цьому, найвищi вiдсотки повиннi застосувати для
пiдвищення окладiв саме робiтничих професiй, запропонованих
профспiлками та погоджених адмiнiстрацiею. Ми наполяга€мо зt}лишити
попередню домовленiсть в силi i здiйснити диференцiйоване пiдвищення
окладiв з 01.10.2021 року на розмiри вiд 10 до 30 вiдсоткiв.

Первинна органiзацiя профспiлки трудящих метаryргiйноi i
гфничодобувноi промисловостi Украihи ГIАТ"АрселорМiттал Кривий Рiг"
згодна i пiдтриму€ умови tIункту 2 декларацii щодо виплати працiвникам
однорЕ}зову премiю, так звану "14-зарплаry": з нагоди Щня пiдприемства 4
серпня 2021 року - 50% середньоТ зарплати за фактично вiдпрацьований
час за I пiврiччя 2021 року; до Новорiчних
середньоI зарплати за фактично
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Первинна органiзацiя профспiлки трудящих металryргiйноТ i
гiрничодобувноТ промисловостi УкраiЪи ПАТ"АрселорМiттал Кривий Рiг"
категорично не згодна з умовами пунктiв 3,4,5 декларацii. Пiдвищення
заробiтЕоi плати на piBeHb iнфляцii плюс I% протягом трьох poKiB
супоречить умовам п.2.25 Колективного договору пiдприемства. е pearrbHa

зацроза, при якiй роботодавець на протязi трьох poKiB буд. збiльшryвати

розмiр заробiтноi плати виII;Iтково на розмiр офiцiйного рiвня iнфляцii
плюс |%. В такому випадку пiдвищення окладiв i тарифiв буд.
необгрунтовано низьким та не буле враховувати внесок кожного члена
трудового колективу в отримання високих прибуткiв пiдприсмством та не
буде гlокривати фактичне сутгеве зростаншI цiн на продукти харчуваншI,
товари першоi необхiдностi та KoмyнirлbHi послуги. За даними MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраiЪи прогнозований iндекс iпфляцii у 2022 роцi складе 6,2О/о,у

2023 роцi - 5,ЗОА та у 2024 - 5,0Оh. Пiдвищення окладiв та тарифiв на TaKi
низькi вiдсотки не забезпечить справедливу заробiтну плату та достатнiй
piBeHb життя працiвникiв.

Пiдписанням даноi декларацii адмiнiстрацiя намагаеться обмежити
конституцiйнi права працiвникiв на мирнi зiбранrrя та страйк, передбаченi
статтями З9 та 44 Констиryцii УкраiЪи. А це е недогryстимим, тому ми не
згоднi з умовами спiльноi декларацii щодо обмеження вищезазначених
конституцiйних прав працiвникiв.

З повагою,
згiдно рiшення засiдання профспiлкового KoMiTery ПО ПМГУ
протокол J\b19 вiд 03 серпня 2021,

в.о. голови По ПМгУ
ПАТ <<АрселорМiттал Супрун Ф.М.




