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Шановний Мауро Лонгобарло!

03 травня 2022 року на засiданнi профспiлкового KoMiTeTy ПервинноТ органiзацiТ

Профспiлки трудящих металургiйноТ i гiрничодобувноТ промисловостi УкраТни

йт ''др..порйiо- Кривий Рiг" одноголосно прийнято рiшення про направляння Вам

листа наступного змiсту:

05 квiтня 2022 роl<у Первинна органiзацiя профспiлки трудящих металургiйноТ i

гiрничодобувноТ промисловостi УкраТни пАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" отримала

вiд адмiнiсiраuiт пiдrrрr.r.тва лист J\ъ 05-128 з повiдомлонням про зуlrинення на перiод

военного станУ дiТ окремих пунктiв Колективного договорУ пАТ <АрселорМiтта-lr

Кривий Рiг>, а саме 19-ти пунктiв: 2.I5,3.2.7,6.1.1,6.1.3,6.1.5, 6.1.6, 6.|.7,6.1.8, 6.|,9,

6.1.10, 6.1.11, 6.4.6,6.4.10, 6.5.2,6.5.3,6.5.8, 6.5.9,9.4.5,9.8.2. Слiд зазначити, що шункт

9.8.2 вiдсутнiй в Колективному договорi. Правовою пiдставою для прийняття такого

рiшення у листi зазначена частина 2 cTaTTi 14 Закону УкраТни "Про органiзаuiю

iрулоu"" вiдносин в умовах военного стану'О. .Щаний лист пiдписано директором iз

галузевих вiдносин i ооцiального розвитку Чермазович ю.о., яка но мае на це

повноважень. Згiдно зi Статутом ПАТ <АрселорМiттал Кривий Рiг> TaKi повноваження

е лише у генерального директора пiдприемства.
06.04.2о22 була проведена online зустрiч з лiдерами профспiлкових органiзацiй,

що дiють на пiдприемствi, на якiй Ю. Чермазович вiдразу оголосила про прийняте нею

особисто рiшення щодо зупинення дiт вищевказаних пунктiв Колективного договору.

ЖодниХ консультацiй З профспiлКами дО прийняття цього рiшення та на зустрiчi

06.04.2022 не проводилось. ,Щоводи, влtкладенi головою по пмгу
ГIДТ <ДрселорМiтгал Кривий Piг> Н. Маринюк пiд час вищовказаноТ зустрiчi, про

неправомiрнiсть та недоцiльнiсть прийнятгя такого рiшення директором iз галузевих

вiдносин i соцiального розвитку прийнятi не були.
11 квiтня 2022 рЬку на пiдприемствi був виданий наказ м 267 про зупинення дii

окремих пунктiв колективного договору, пунктом 1 якого наказано врахувати

.yn"nann" дiТ 20-ти пуrrктiв Колективного договорУ, як вжо встановлоного факту. При

цьому в наказi зазначено про зупинення двох додаткових шунктiв Колективного

договору: 9.8 та 9.8.1, яких не було в листiJ\ъ 05_128 вiд 05.04.2022.

ДiТ адмiнiстрацiТ пiдприсмства прийнятi в односторонньому порядКу, суперечатЬ

вимогам законодавства Укратни, не вiдповiдають iHTepecaM трудового колективу

пiдприемства та не с нормальними для соцiального партнера, яким

ПАТ "АрселорМiттгал Itривий Рiг" себе позицiонуе.
частина 2 статгi 14 Закону Украiъи "про органiзацiю трудових вiдносин в умовах

военного стану" встановлюе, Що на перiод дiI восllного стану призупиняеться дiя статгi

44 Закону Укратни <про профспiлки, ix права та гарантiт дiяльностi> та вiдповiднi норми

колективних договорiв. Зазначена норма закону lra перiод дii военного стану звiльняс
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роботодавця лише вiд обов'язку вiдраховувати кошти первинним профспiлковим

ЬрганiзацiяМ на культУрно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу в розмiрах,
пЪредбачених колективним договороN{ таугодами, €lJIе не менше нiж 0,з вiдсотка фонлу.
однак, роботодавець не позбавляеться права проводити Taki вiдрахування у
добровiлiномУ порядкУ за наявнОстi такоi можливоСтi. ВрахоВуючи значний розмiр

"".io.o 
прибутку, отриманОго ПАТ кАрселоРМiттаЛ Кривий Рiг> в 2021 роui, така

можливiсть е. Зазначенi вiдрахування, передбаченi колективним договором, за

погодженням з профспiлками доцiльно спрямовувати на необхiднУ пiдтримку ycix

прачiвникiв пiдприемства, якi iT потребують в умовах военного стану, в першу черry

тих, хто призваний або вступив добровiльно у лави Збройних сил Укратни,

територiальноi оборони, Нацiональнот гварлiт Укратни, iнших вiйськових формувань та

обороняе УкраТну i Кривий Рiг.
Ддмiнiстраuiя пiдприсмства зупинила дiю 20-ти пунктiв Колективного договору,

в тому числi i тих, якi не пов'язанi з перерахуванням профспiлкам коштiв на культурно-

масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу, що е незаконним та недопустимим.
так, пункт 2.15 Колективного договору передбачае оплату за час вимушених

простоiъ, якi виникли не з вини працiвника, у розмiрi 100 % тарифнот ставки чи

встановленого посадового окладу. Рiшення про зупинення виробництва було прийняте

виключно адмiнiстрацiею пiдприсмства i не з вини працiвникiв. Отже, пiдприемство

повицно оllлачувати простiй працiвникам у розмiрi 100% тарифнот ставки чи

встановленого посадового окладу, а не 2/3. Пiдприемство неправомiрнО економитЬ

грошовi коштИ на простИх працiвнИках, lrри цьому топ-менеджерам, якi з початку вiйни

пЪ теперiшнiй час знаходяться за межами краiЪи у закордонних вiдрядженнях,

виплачуеться середня заробiтна плата та добовi i iншi витрати на вiдрядження, та

менеджерам, якi знаходяться в Захiднiй ykpaTHi на вiддаленiй роботi заробiтна плата

виплачусться у повному обсязi. I_{им порушусться принцип справедливоТ оплати працi

по вiдношенню до працюючого в умовах воснного стану персоналу, який добросовiсно
виконуС своТ трулОвi обов'язки, не залишаючи oBoix робочих мiсць HaBiTb пiд час сирен

повiтрянот тривоги, та яким з квiтня 2022 року припинили виплату додаткових ЗOyо

тарифноi ставки чи встановленого посадового окладу за ризик роботи в умовах военного

стану. Вважасмо, що топ-меноджери пiдприемства повиннi повернутися з закордонних

вiдряджеНь на своТ робочi мiсцЯ та виконУвати своТ безпосереднi обов'язки та зробити

все можливе для вiдновлення виробництва продукцiТ пАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг",
пошуку логiстичних шляхiв для отримання сировини та вiдвантаження готовот

продукцiТ, або бути звiльненими з займаних посад.
Пункт З.2.'7. Колективного договору також нiяким чином не пов'язаний з нормою

cTaTTi 44 Закону УкраТни <Про профспiлки, ik права та гарантiТ дiяльностi>, а тому

адмiнiстрацiя неправомiрно позбавила працiвникiв щорiчнот додатковот вiдпустки за

особливий характер прачi у зв'язку з ненормованим робочим днем в кiлькостi 7

календарних днiв.
по пмГУ категорично заперечус проти зупинення пунктiв 6.1.1 та 6.1.1l

колективного договору щодо забезпечення роботи профiлакторiю, який доцiльно
використовувати у перiол воснного стану для: реабiлiтаuii поранених

вiйсiковослужбовцiв-працiвникiв пiдприсмства; iнших працiвникiв i BeTepaHiB працi,

якi потребують медичноi допомоги; розмiщення мешканцiв MicTa, переселенцiв та

бiженцiв з окупованих територiй краiЪи та з зон ведення бойових дiй. Вищезазначенi

особи можуть бути розмiщенi також на замiських базах вiдпочинку пiдприемства, а

тому зупинення пунктiв 6.1.6 та 6.1.10 також е недоцiльним.



Зупинення дii п. б.1.3 Колективного договору, який встановлюе обов'язок

роботодавця щодо придбання для профiлакторiю, медпунктiв пiдприсмства

медикаментiв та медичного обладнання, взагалi е неприпустимим у перiод вiйни.

Стосовно зупинення дiт пунктiв 6.1.6, 6.|.], 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.4.10

колективного договору, якi реryлюють забезпечення функцiонування дитячих
оздоровчих таборiв та пансiонатiв, слiд зазначити, Iцо кожна розсудлива людина

po.yri., що на окупованих територiях вiдкриття зазначених об'сктiв е неможливим, i

по пмгу жолного разу вiд початку вiйни но ставила питання про вiдкрит,tя цих
об'сктiв.

ЗупиненНя дiТ п. 6.4,6. Колективного договору, який передбачае виплату

грошовоТ премiТ прачiвникам у зв'язку з ювiлейною датою 50-рiччя з.ЩнЯ народження У

рЪзмiрi 0,5 мiсячноТ тарифноТ ставки або посадового окладу е неправомiрним та

несправедливим по вiдношенню ло праuiвникiв, якi вже отримали таку виплату з

початку року.
Щодо зупинення дiТпунктiв 6.5.2,6.5.3,6.5.8, 6.5.9,9.8.1 Колективного договору,

якi передбачають видiлення коштiв на проведення koнkypciB, роботу з молоддю,

спортивнi та культурно-масовi заходи, по пмгу вважас доцiльним перенаправити

кошти, запланованi на цi заходи, на Еадання матерiальноТ допомоги для лiкування
працiвникам пiдприемства, в тому числi постраждалим вiд росiйСьКОТ аГРеСiТ.

повiдомлясмо Вам, що пiд час вiйни по пмгу не плануе проводити навчання

профспiлкового активу, атому зупинення п. 9.4.5 Колективного договору е ноДоРеЧНИМ.

Ставимо Вас до вiдома, що штатнi прачiвники ПО ПМГУ ПАТ кАрселОРМiтгал КРИВИй

Рiг> весь час вiйни в повному складi працюють на cBoix робочих мiсцях та роблять вСе

можливо, щоб допОмогатИ працiвниКам пiдпрИсмства, забезпечувати необхiдними

речами прачiвникiв гIАт кАрселорМiттал Кривий Рiг>, пп кСтiл CepBic> та

ТОВ кЛиварно-механiчний завод)), якi обороняють УкраiЪу та Кривий Рiг в лаВах

Збройних сил УкраТни та територiальноТ оборони MicTa, та надавати ДоПОМОГУ

переселенцям та бiженцям.
Передбачене у частинi 2 cTaTTi |4 Закону зуlrинення вiдповiдних норМ

колективних договорiв не може здiйснюватися в односторонньому lrорядку. Згiдно зi
статтею 14 Закону УкраТни <Про колективнi договори i угоди> воно мае

супроводжуватися обов'язковими попереднiми консультацiями з профспiлКаМИ З

наступним iнформуванням працiвникiв про прийняття вiдповiдного спiльного рiшення.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що адмiнiстрацiя

пiдприемства не проводила консультацiТ з профспiлками, якi дiють на пiдприемСТВi,

щодо прийняття рiшення з шриводу зупинення дiт окремих пунктiв Колективного

договору ПАТ <АрселорМiттал Кривий Рiг>, з метою врегулювання даного ПиТаннЯ

вимагасмо:
1. Скасувати наказ J\Ъ 267 вiд 1 1 .04.2022.
2. Провести консультацii адмiнiстрацiТ з профспiлками, що Дiють На

пiдприемСтвi, пiслЯ проведенНя якиХ прийнятИ вiдповiдне спiльне рiшення щодо дii
умов Колективного договору ПАТ кАрселорМiтгал Кривий Рiг>.

З повагою,
голова По Пмгу
ПАТ <АрселорМiттал Кривий Рiг>
(згiдно з рiшенням профкому ПО
Ns 26 вiл 03.05.2022)

Н. Маринюк


