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Шановний Денисе Анатолійовичу! 

Профспілка металургів і гірників України від імені працівників 

вітчизняного гірничо-металургійного комплексу звертається до Вас з приводу 

ускладнення ситуації в галузі.  

Коли підприємства галузі, ще на початку березня поточного року, 

відійшли від шоку війни й почали відновлювати свою роботу, працівники з 

надією сприйняли ці кроки. Працюючи в надскладних умовах, часто в зоні 

бойових дій, з суттєво меншою, ніж довоєнна, заробітною платою, металурги і 

гірники не зупинялись. Крім того, своєю працею вони перекривають 

відсутність кваліфікованих працівників, які мобілізовані до лав ЗСУ. 

На передодні професійного Дня металурга і гірника члени Центральної 

Ради ПМГУ, які представляють всі виробничі підприємства та науково-

дослідницькі сектори ГМК України, розглядали ситуацію в галузі та стан 

забезпечення соціально-трудових прав працівників в умовах війни. 

Вимушені констатувати, що сьогодні гірничо-металургійних комплекс 

знаходиться у кризовому стані.  

Рівень роботи переважної більшості підприємств галузі до 1 липня 

поточного року можна оцінити у 20-40%, а по окремих 50-70%, від того, що був 

до війни. Значна частина довоєнних потужностей українського ГМК опинилася 

під окупацією, або розташована в безпосередній близькості від місць активних 

бойових дій. На сьогодні 30% металургійних потужностей України знищено – 

це металургійні комбінати «Азовсталь» та імені Ілліча. Ситуація у галузі 

загострилась тим, що з 1 липня починають зупинятись, або згортають 

виробництво деякі гірничо-збагачувальні та металургійні підприємства. 

Разом з тим, працівники галузі та наша Профспілка в цих складних для 

країни умовах бачать своїм головним завданням максимальне сприяння 

забезпеченню обороноздатності країни. В першу чергу – це поновлення та 

підтримка діяльності підприємств, збереження робочих місць та трудового 

потенціалу, на плечі якого ляже основний тягар післявоєнного відновлення 

країни. 
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Саме тому в нинішніх надскладних для країни умовах ми маємо вжити всіх 

можливих заходів, щоб не допустити зупинки гірничо-металургійного 

комплексу.  

В умовах втрати зовнішніх ринків, фактичної відсутності внутрішнього 

ринку та державних замовлень, важких логістичних проблем, підприємства 

галузі стають неспроможні без підтримки держави протистояти викликам 

сьогодення.  

Профспілка підтримує позицію Першого віце-прем’єр-міністра України 

Юлії Свириденко стосовно того, що безпека, верховенство права та 

оптимальний обсяг втручання держави в економіку – це ті складові, що 

забезпечать економічне зростання.  

Вважаємо, що в умовах війни саме Державна політика має відіграти 

провідну роль у збереженні підприємств ГМК України, як це відбувалось у 

попередні періоди життя країни. Наприклад, при подоланні світової фінансової 

кризи 2008-2009 років, яка найбільше вдарила по вітчизняному ГМК. Тоді, 

об’єднавши зусилля, сторони соціального діалогу уклали Меморандум 

порозуміння про спільні дії між Кабінетом Міністрів України та 

підприємствами гірничо-металургійного комплексу, реалізація якого дозволила 

підприємствам галузі доволі швидко подолати наслідки кризи з мінімальними 

втратами для працівників.  

Війна - це той час, коли сторони мають консолідуватись, чути одна одну 

для досягнення головної мети – перемоги України. 

Просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, розглянути на 

розширеному засіданні Кабінету Міністрів України, із запрошенням 

представників підприємств ГМК України, питання щодо державної підтримки 

галузі з метою її збереження та відновлення. Зокрема, одним із кроків такої 

підтримки може стати стимулювання збільшення споживання металопродукції 

вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, шляхом надання 

державного замовлення, при започаткуванні реалізації перспективних 

інвестиційних проєктів з оновлення металофонду і відбудови інфраструктури 

країни. Документ, що містить більш повну оцінку стану ГМК України та 

пропозиції щодо вирішення проблемних питань, додається.  

Профспілка металургів і гірників України завжди сповідувала принципи 

соціального діалогу та відкритості в роботі й готова до співпраці з метою 

вироблення заходів по стабілізації роботи підприємств ГМК, збереженню 

робочих місць і трудового потенціалу країни. 

 

Додаток на 7 арк. 

 

 

 

З повагою, 

 

Голова Профспілки       Олександр Рябко 


