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вiдповiдно до п. 2.25 Колективного договору гriдприсмства шерегляд в

бiк збiльшення рiвня заробiтнот плати на пiдприсмствi здiйснюсться

щорiчно iндивiдуально за пiдсумками роботи за pik, в рамках фонду,

встановленого, урu"у"анням фiнансово-економiчних i виробничих показникiв

роботи пiдприемства у вiдповiдностi з домовленiстю i погодженням з

профспiлковою стороцою, з попереднiм iнформуванням профспiлковоi

сторони про очiкуrчпi фiнансово-економiчнi i виробничi показники роботи
пiдприсмства. Мiсяць/мiсяцi перегляду рiвня заробiтноI плати визначаються

шляхом проведення переговорiв, якщо дане не передбачене в дiючий системi

оплати прачi. Середнiй процент пiдвищення заробiтноi плати визначати в

четвертому KBapTuni .rоrо.rного року на насryпний piK з урахуванням фiнансово-
економiчних i виробничих показникiв роботи пiдприсмства, Фонд опJIати праui

на насryпний pik формувати з урilсуванням фiнансово-економiчних i

виробничих .ronu.nrni3 роботи пiдприсмства i перелбачати в бюджетi на

наьтупний pik. Iндивiдуальне пiдвищення заробiтнот плати здiйснюеться з

урахуваНням анаЛiзу ринкУ прачi i за результатами оцiнки персоналу, злiйсненiй

на пiдставi затвердя{ених критерiТв.

Статтею tB кзпП Украiни та ст. 9 зУ "Про колективнi договори i угоди"
встановлено, що положення колеюивного догоВОРУ С ОбОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ

власника або уповноваженого ним органу.

Згiдно ii .r. 15 зУ "Про оплату працi" форми i системи оплати працi,

норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови
запровадження та розмiри надбавок, доплаъ премiй, винагород та iнших

заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат встановлюються

пiдприсмствами у колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй,

перелбачених законодавством, генеральною, галузевими (мiжгалузевими) i

,ер"торiальними угодами. У разi, коли колективний договiр на пiдприсмствi не

укладено, роботодавець зобов'язаний погодити цi питання з виборним органом

n.p"rrroT профспiлковот органiзаuiт (профспiлковим представником), що

.rръд.ruuляе iнтереси бiльшостi працiвникiв, а у разi його вiдсутностi - з iншим

уповноваженим на представництво органом.
KoHKpeTHi розмiри тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок

робiтникu*, поauдових оклuдlu .пу*бовцям, а також надбавок, доплаъ премiй i

винагород встановлюються з урахуванням вимоц передбачених частиною

першою цiеi cTaTTi.
в порушення досягнутот домовленостi з По пмгу

пдт Обдрселормiттал Кривий Рiгrо та без погодження з профспiлковою

стороноЮ, беЗ наданнЯ iBiTHocTi про фiнансово-економiчнi i виробничi

показники роботи пiдприсмства, в гtору договору та

више перелiчених законодавчих норм
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на сторiнцi пАг "АрселорМiттал Кривий Рiг" у мережi FАсЕвооК було

розмiщено статтю пiд назвою бо14-та зарплата i 3-рiчний план пiдвищення
зарплат: м'яч на боцi профспiлок'О, а також в щотижневику пiдприсмства

''Йеталург" вiд 05.08.2021 Jф 29 статтю "Заява генерального директора вiд

04.08.2021ОО, в яких повiдомлялося про те, що
- адмiнiстрашiя мае HaMip пiдвищити заробiтну плату BciM працiвникам

пiдприсмства щонаЙменше на |00/о у два етапи:

на 5О/о 1 жовтня 2021r року
та ще MiHiMyM на 5О/о на початку II KBapTalry 2022 року.
УточнrоВаJIося, що оклаДи длЯ деяких категорiй працiвникiв виростуть i

на бiльший вiдсоток, до 3оо/о, щоб усунути дисбаланси, виявленi профспiлками

гtiсля останнього пiдвищення в TpaBHi 2021року;
- працiвникам у два етапи виплатять 14-у зарплату

- протягом 2022-2024 poKiB пiдвищуватимуть заробiтну плаIу лише на

офiчiйний iндекс iнфляцii плюс 1%. Протягом цього перiоду щорiчне травневе

пiдвищення гарантовано буле дорiвнювати офiцiйному рiвню iнфляцiт за

минулий piK плюс |О^, MiHyc вiдсоток пiдвищення зарплати у жовтнi

попередНього рокУ. У жовтнi кожного року протягом цього перiоду пiдвищення

буле лорiвнювати, як MiHiMyM, 50% прогнозованого рiвня iнфляцiТ поточного

року плюс 1%о.

профспiлки, якi представляють бiльшiсть трудового колективу, а саме:

по пмГу пАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Маринюк н.м.), ппо
нпгУ пдТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Самойлов ю.п.), ппо рпрм
пдТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Барлашев п.в.), ппо кмппп пАт
"АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Галинський е.м.), ппо нпт пАт
"АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Толмаченко м.м.), ппо нпк пАт
"АрселорМiттал Кривий Рiг" голова Гапон с.г.), ппС вТ "ТТIит" пАт
"ДрселорМiттал Кривий Рiг" (голова .Щомбровський С.В.), ППО ВПС "СВОбОДа

працi" пдт "АрселорМiттал Кривий Рiг" (голова Алiстранський с.ю.)
категорично не погоджуються з HaMipoM адмiнiстрацiТ пiдвищувати piBeHb

заробiтнОi платИ з 01. |0.202I на 5Yо та в перiодз 2022 по 2024 роки двiчi на piK

nr-. на офiцiйний iндекс iнфлячiТ плюс | % протягоМ трьох poKiB. За

iнформачiсю пдiнiстерства фiнансiв УкраТни прогнозований piBeHb iнфляцii у
2022, 202З, 2024 роках вiдповiдно становитиме 6,2О^, 5,ЗУо, 5,0Оh. ТаКе

пiдвищецня окладiв i тарифiв е необгрунтовано низьким, не враховус внесок

кожного члена трудового колективу в отримання високих прибуткiв

гriдприемством, не забезпечуе справедливу заробiтну плату та достатнiй piBeHb

життя працiвникiв, не покривае фактичне суттсве зростання цiн на продукти

харчування, товари першоТ необхiдностi та комунzlлънi послуги.

За iнформацi ею пана Адiтья Мiттала в першому кварталi 202l року
комп найб к 1

сума бiльше, нiж у три рази перевищуе

торiшнiй дохiд за аналогiчний перiод.
За iнформачi еЮ' розмiщеною на steelland.ru вiд 29.07.202t, компаFiя
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що майже в 7 разiв бiльше, нiж в минулому роцi, та



набагато бiльше, нiж середнiй прогноз компанiт. I-{e найкращий пок€вник за

ocTaHHi 13 poKiB.
В щотиЖневикУ пiдприсМства "Металург" N9 29 вiд 05.08.2021 у cTaTTi

"Успiшний перiод, oKpiM охорони працi" повiдомляеться про досягнення

комшанiС, у n.puroMy пiврiччi 2021 року найкращих фiнансово-економiчних ре-
зультатiв з 200В року.

наведена Вище iнформаuiя, а тако}к зростання цlн на металопродукцlю та

концентраъ збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiТ гrродукuiТ

пiдприсмства, свiдчать про значну прибутковiсть пiдприсмства у 202]l роцi та

наявнiсть фiнансових pecypciB для суттсвого (а не лише на iндекс iнфляцiт плюс

1% ) пiдвищення рiвня заробiтноi плати.

Враховуючи вищевикладене, ВИМАГА€МО :

1. Неухильно дотримуватися вимог п.2.25 Колективного договору та

негайно продовжити переговори про пiдвищення рiвня заробiтнот шлати в

202l рочi ia результатами фiнансовоi'-господарськоi дiяльностi за 2021 piK,

попередньо надавши профспiлковiй cTopoHi звiт про фiнансово-економiчнi
показники дiяльностi пiдпри€мства за перше пiврiччя 202| роКУ, та поfоди-

ти розмiр фонлу оплати праui.

2. Пiдгоryвати та погодити з профспiлкамио якi шредставляють
бiльшiсть трудового колективу, а саме : IIО IIмгУ пАТ 'ОАрселорМiттал
Кривий Рiг" (голова Маринюк Н.М.), ппО ншгУ пАТ "АрселорМiттал
Кривий РiгОО (голова Самойлов Ю.п.), ппО рпрМ пАТ ОбАрселорМiттал

Кривий РiгОО (голова Бардашев П.В.), ппО кмппП пАТ "АрселорМiттал
Кривий Рiг'' (голова Галинський €.М.), ппО нпТ пдТ "ДрселорМiттал
Кривий Рiг" (голова Толмаченко М.М.), ппО нпК пАТ "АрселорМiттал
Кривий Рiг'о голова Гапон С.Г.), ппс ВТ О'Щитоо ПдТ "ДрселорlVIiттал
Кривий Рiг" (голова Щомбровський с.в.) наказ про пиференцiйоване пiдви-

щЪння окладiв з 01.10.2021 року на розмiри вiл 10 до 30 вiдсОтКiВ З За-

стосуванням найвищих вiдсоткiв пiдвищення саме лля робiтничих профе-

сiй, перелiк яких погодити з вказа}lими llроф спiлками.

ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг'

ППО НПГУ ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг"

ППО РПРМ ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг"

ППО КМППП ПАТ "АрселорМiттал Кривий

ППО НПТ ПАТ "АрселорМiттал Кривий Р

ППО НПК ПАТ "АрселорМiттал Кривий Р
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