
 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

Профспілки металургів і гірників України 

до   Прем’єр - міністра  України щодо  

критичного стану гірничо-металургійного комплексу України 
 

Гірничо-металургійний комплекс України - один із стратегічних секторів 

економіки нашої держави - через війну з російськими загарбниками перебуває в 

глибокій кризі. Станом на сьогодні втрачено близько третини потенціалу 

вітчизняної металургії. 

Знищена значна частина промислових потужностей  - металургійні комбінати 

у м. Маріуполь – ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» та ПрАТ 

«Маріупольській металургійний комбінат ім. Ілліча», які виробляли понад 40 % 

металу в державі. Російські загарбники продовжують руйнувати Авдіївський 

коксохімічний завод, Миколаївський глиноземний завод, інші підприємства, що 

перебувають в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. 

Працівники підприємств галузі працюють в умовах постійних  обстрілів, оскільки 

більшість з них розташовані в зонах, наближених до бойових дій. 

Майже всі підприємства ГМК сьогодні працюють з низьким  завантаженням, 

більшість – з навантаженням у 10-15%. При цьому в надскладних умовах війни вони 

виробляють необхідну металопродукцію, наповнюють бюджети всіх рівнів, 

сприяють підвищенню обороноздатності країни, забезпечують роботою як власних 

працівників, так і значну кількість працівників підприємств суміжних галузей. 

Ще за мирних часів не були вирішені проблеми впровадження стратегії 

інноваційного розвитку ГМК, виваженої протекціоністської, податкової та митно-

тарифної політики щодо його підприємств та проблема справедливої оплати праці 

та безпечних умов праці металургів і гірників країни. В умовах війни ці проблеми 

ще більш загострилися та потребують невідкладного вирішення. 

Сьогодні галузевий бізнес самотужки не справляється з масштабними  

викликами в економіці, логістиці та соціальній сфері, на тлі застосування 

ліберального трудового законодавства масово призупиняються трудові договори з 

працівниками, зупиняються норми колективних договорів. Це знають і 

підтверджують як провідні  експерти, так і роботодавці та організації Профспілки. 

Український ГМК потребує невідкладної державної підтримки, відновлення 

ефективної роботи підприємств, їх конкурентоздатності на зовнішніх ринках 

металопродукції, розвитку внутрішнього ринку металоспоживання. Без цього ГМК 

- стратегічний базис забезпечення обороноздатності та економічної міцності 

України - може бути втрачено! 

Вважаємо, що Уряду, роботодавцям та профспілкам ГМК України 

необхідно об’єднати зусилля з метою збереження виробничого та трудового 

потенціалу галузі для вирішення головного економічного завдання - швидкого 

відновлення та розвитку держави після війни.  

Лише спільними зусиллями можна сформувати та втілювати державну 

стратегію збереження та відновленням підприємств та трудових колективів 

гірничо-металургійного комплексу України.  

За дорученням делегатів Конференції Профспілки металургів і гірників 

України  

 

Голова Профспілки      Олександр  Рябко 


