
 
Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 
 

Шановний Володимире Борисовичу! 
 

Серед багатьох листів і звернень, щодо необґрунтованого скорочення Списків №1 і №2, яке 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах" від 24.06.2016г. № 461, є звернення профспілкового комітету ПАТ «Запоріжсталь» № 

16/10/59 від 14.03.2016 р. до Міністра соціальної Політики України Розенко П.В., на яке була 

отримана відповідьза № 170/13/116-16 від 13.04.2016 р. Де було зазначено, що усі наші 

зауваження та пропозиції будуть опрацьовані та надіслані на повторне погодження до державних 

органів та усіх соціальних партнерів. Що фактично не було виконано! 

За результатами Вашої зустрічі з представниками профспілкових організацій, учасниками 

маршу протесту профспілок, що відбулася 6 липня у Києві, та в ході якої коваль ПАТ 

«Запоріжсталь» Ігор Чижов озвучив Вам проблему надання пільгового пенсійного забезпечення, 

було підписано протокол, четвертим пунктом якого зазначається: «Мінсоцполітики за участю 

Федерації профспілок України продовжити роботу з актуалізації списків виробництв, робіт, 

професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах». 

В підписаному Вами протоколі ми побачили, що почуті, що влада зрозуміла значимість 

проблеми та зробила крок назустріч людям. Про що було доведено в трудових колективах 

підприємства. 

Але, замість того, щоб уникнути соціальної напруги в суспільстві та запобігти відтоку 

професійних кадрів, уряд затвердив своєю постановою від 24.06.2016 р. за № 461 списки 

виробництв робіт, професій, посад і показників, якими лишив права на пенсію за віком на 

пільгових умовах більш ніж 2800 працівників ПАТ «Запоріжсталь». 

3 серпня 2016 року постанова була опублікована в № 27 газети Урядовий кур'єр. Чим 

знову зухвало знехтували проханням не тільки своїх соціальних партнерів, профспілок, а 

й сотень тисяч звичайних українців, які важкою працею створюють економічний 

потенціал держави. 

Нам не зрозуміло і ми не можемо це пояснити людям, як, наприклад, плавильного майстра, 

який працює разом зі сталеварами і протягом всієї зміни обслуговує кілька сталеплавильних 

агрегатів виключено зі Списків. І таких прикладів, до яких призвело необґрунтоване прийняття 

такого рішення, тисячі. 

Враховуючи вищезазначене, ми вимагаємо повернути до списків ті професії, які були 

скорочені постановою № 461 від 24.06.2016 р., та відповідно до яких право на пільгову 

пенсію втратили тисячі металургів. 

 
Голова профспілки  
ПАТ «Запоріжсталь»        Л. О. Анісімов. 
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