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09.05.2022 

Економіка України, підприємства її гірничо-металургійного комплексу.  
Дії влади та міжнародних партнерів України з її відновлення.  

Ракурс сьогодення   

Даний документ є результатом моніторингу та аналізу повідомлень і даних українських та іноземних інформаційних джерел 
 

 

За оцінкою Центру економічної стратегії, Київської школи економіки та інших дружніх аналітичних організацій в результаті війни з рф 

інфраструктурі всієї України нанесені збитки у 2,7 трлн (!) грн. 
  

І. Станом на 06.05.2022 Національний банк України констатує наступне. 
 

 В березні бойовими діями були охоплені 10 областей та м. Київ, які в минулому разом формували більше 55% ВВП. У квітні ж їх кількість 

зменшилася до шести, які раніше формували близько 20% ВВП. Водночас падіння економічної активності спостерігалося й у порівняно спокійних 

областях через розриви ланцюгів постачання та виробництва, невизначеність та збільшення ризиків, відплив робочої сили та додаткові витрати. Проте, 

як наголошує Нацбанк, навіть у таких умовах бізнес поступово адаптується. Згідно з результатами опитування, яке провів НБУ, кількість 

підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі порівняно з початком військових дій (з 32% до 17%). Утім 60% 

підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% – більш ніж удвічі. Про поступове пожвавлення ділової активності 

свідчать оперативні опитування підприємств, які здійснює НБУ. Опитування проводиться раз на два тижні, починаючи з 07.03.22. останній раунд проведений 18-

22.04.2022. участь взяли 524 підприємства з усіх регіонів України, крім Донецької, Луганської областей та АР Крим. 
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Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилося майже вдвічі порівняно з початком військових дій (з 32% до 17%). 

Наприкінці квітня найбільше підприємств працювало в с/г, відновлювали роботу транспорт та переробна промисловість. Найскладніша ситуація в 

будівництві та добувній промисловості, значно нижче довоєнного рівня залишається завантаженість торгівлі. Насамперед поліпшилася завантаженість 

деокупованих територій, але в регіонах з активними бойовими діями та окупованих регіонах ситуація складна. 

У малому та середньому бізнесі (МСБ) засвідчено скорочення кількості непрацюючих підприємств - із 42% до 26%. 17% суб’єктів МСБ уже 

відновили роботу, ще 23% готується до відновлення, збільшилась і кількість підприємців, які працюють у повному обсязі – з 13% до 20% (серед 

великих компаній – 41%, за даними AmCham (AmCham - Американська торговельна палата в Україні)). 

Поліпшилася і фінансова стійкість, але стан виплат зарплат майже не змінився: 25% платять у повному обсязі (серед великих компаній – 

88%, за даними AmCham), 27% скоротили виплати, 15% відправляють співробітників у неоплачувану відпустку, а 9% звільняють персонал. 
Промислові підприємства запускаються, переорієнтовуються на потреби війни, але працюють на нижчих, ніж довоєнні, потужностях. 

 

Як, за даними НБУ, працюють ГМК та добувна промисловість 
 

Частину металургійних потужностей втрачено чи законсервовано. У квітні деякі підприємства відновили роботу, проте працюють лише 

на 40‒50% потужностей через ускладнену логістику та збут. Частину ресурсів та працівників переорієнтовано на потреби сектору оборони, 

напрацьовуються альтернативні маршрути поставок – через порти Румунії та Балтики. Рівень завантаження в добувній промисловості – один із 

найгірших серед усіх галузей. 
 

Портова інфраструктура, налагодження інших шляхів постачання, переорієнтація експорту з України   
 

Портова інфраструктура практично паралізована. Утім, відновлюються залізничне та автотранспортне сполучення, налагоджуються 

нові шляхи постачання. 

Морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон закриті до відновлення контролю над територіями. Робота портів Миколаєва та Одеси 

заблокована окупантами. Працюють лише порти Дунаю, триває робота над збільшенням їх пропускної здатності 

Триває відновлення залізничних та автотранспортних сполучень зі звільненими регіонами; у відносно спокійних регіонах пасажиропотік зростає, 

вводяться нові маршрути. 

Триває робота щодо переорієнтації експорту з України через залізничні та автомаршрути: 

• з румунської Констанци відправилося перше судно з українською кукурудзою, 

• готується до прийому порт Галац (Румунія), 

• налагоджено щоденний експорт зерна залізницею через Чехію та Словаччину до Німеччини, 

• Болгарія та Литва готують порти у Варні та Клайпеді. 

 

Прим. Щоденно Україна втрачає 170 млн доларів з причини блокування морських портів, при цьому всередині держави заблоковано 90 млн тонн 

аграрної продукції. 
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Ринок праці  

Ринок праці поступово відновлюється після значного падіння активності на ньому в березні. Попри пожвавлення активності, попит на 

працівників зараз слабкий, що призводить до скорочення зайнятості та зарплат. Кількість вакансій зростає менше, ніж кількість пошукачів 

роботи. Пропозиція робочої сили переважає над попитом, і це тисне на заробітні плати в бік зниження. 
   

 Ціновий тиск 

 Ціновий тиск є високим та нерівномірним за регіонами під впливом порушення логістичних шляхів поставок. Найвище зростання цін – у 

тимчасово захоплених регіонах та у містах з активними бойовими діями. Споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася з 13,7% у березні та, 

за оцінками НБУ, майже до 16%. Найбільший внесок у пришвидшення інфляції мало подорожчання продуктів харчування.  
 

Міжнародна фінансова допомога 

Міжнародна фінансова допомога компенсувала значний відплив капіталу реального сектору та підтримала резерви НБУ. 
 

Дефіцит бюджету 

Скорочення економічної активності та надання стимулів економіці зумовили формування значного дефіциту бюджету. Дефіцит профінансовано 

за рахунок розміщення воєнних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародного фінансування.  
 

Обмінний курс 

Для збереження цінової та фінансової стабільності в умовах війни НБУ вимушено зафіксував обмінний курс та запровадив низку 

адміністративних обмежень. 
 

Банківська та платіжна системи 

Запровадження антикризових заходів пом’якшило початковий стресовий стан економіки за рахунок безперебійного функціонування банківської 

та платіжної систем. 
 

ІІ. Дії влади та міжнародних партнерів України 
 

5 травня стартували перші засідання робочих груп, створених при Національній раді з відновлення України від наслідків війни (Нацраду 

було створено 21 квітня 2022 року  Указом Президента України № 266 як консультативно-дорадчий орган. До складу робочих груп при Нацраді увійшли народні 
депутати, представники Уряду, Офісу Президента, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, неурядових і 

міжнародних організацій, українські та міжнародні експерти).  

Основним завданням груп у найближчі тижні буде аналіз поточної ситуації та розробка пропозицій до Плану відновлення та розвитку України в 

межах United 24. United 24 - це глобальна ініціатива підтримки України у боротьбі проти російської агресії (започаткована Президентом України). 

Першими її компонентами стали План та Фонд відновлення України. Головною метою Плану є не просто відновлення знищених чи зруйнованих 

об’єктів, а кардинальна трансформація держави у нову європейську країну на принципах зеленої економіки. План відновлення матиме два виміри: 

параметричний і регіональний. Нацрада на основі пропозицій робочих груп визначить параметри відбудови та модернізації кожного сектору економіки. 

Країни-партнери, міста-побратими або корпорації зможуть допомагати у відновленні конкретного українського міста чи регіону.  
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Комплексний План відновлення фінансуватиметься зі спеціального Фонду, який буде акумулювати та перерозподіляти кошти. Фонд буде 

наповнюватися з таких джерел: 

допомога держав-партнерів, міжнародних фінансових організацій, міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів; 

заморожені, конфісковані активи РФ; 

внески великих міжнародних корпорацій;  

внески приватних осіб. 

Прим.: Відповідно до Указу Президента України організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюють Секретаріат Кабінету 

Міністрів України та Офіс Президента України. Інформаційно-аналітичне забезпечення робочих груп Національної ради з відновлення України від 

наслідків війни здійснюватиме Офіс реформ КМУ згідно з Постановою КМУ №518. 
 

За повідомленням від 09.05.2022 Президента Володимира Зеленського Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для 

отримання статуса кандидата на членство в Європейському Союзі. 
 

Кабінет міністрів схвалив залучення фінансування до $1,6 млрд. від міжнародних фінансових інститутів (повідомлення прем'єр-міністра 

України Дениса Шмигаля за підсумками засідання 07.05.2022).  

Згідно з повідомленням прес-служби уряду за результатами засідання, для забезпечення сталого державного управління в Україні урядом 

затверджено проекти із залучення коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку 

(МАР) на загальну суму до $1,5 млрд. Крім того, за рішенням уряду затверджена Угода з Японією про залучення кредиту від Японського 

агентства міжнародного співробітництва. Зокрема, в рамках угоди Кабмін може залучити до $100 млн, які будуть спрямовані на забезпечення 

пріоритетних витрат державного бюджету. 

За заявою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Україна з початку повномасштабного вторгнення рф отримала білше 12 млрд дол. 

допомоги.  
 

Міністерство торгівлі США 09.05.2022 повідомило про призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь на один рік (джерело – 

заява відомства). Як пояснила міністр економіки України Ю. Свириденко, мова йде про зупинку дії 25% мит, введених у 2018 році адміністрацією 

Трампа. За ї словами, «скасування цих мит стане поворотним моментом у торгових відносинах між Україною та США».  

 

Канада слідом за Великою Британією та ЄС має намір скасувати всі мита на імпорт товарів з України. Про це оголосив прем'єр-міністр 

Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 08.05.2022. Згідно повідомленню канадського Міністерства 

фінансів, скасувавши мита на один рік, Канада продовжить підтримувати економіку України, забезпечивши безмитне ввезення українських товарів до 

Канади. Запропонований захід набуде чинності після затвердження та реєстрації відповідного рішення уряду.  
 

Естонія допоможе у відновленні Житомирської області, як повідомила 08.05.2022 на прес-конференції з міністрами закордонних справ Литви, 

Латвії та України в Києві міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс. Вона повідомила про нещодавне голосування про виділення 

додаткових 3 млн євро на гуманітарну допомогу Україні. 
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Одна з найважливіших подій: 09.05.2022 Президент США Джо Байден підписав Закон S/ 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні 

– 2022. Це було передбачено у графіку глави Білого дому на понеділок, 9 травня (джерело – Укрінформ). Програма ленд-лізу дозволить Україні 

отримувати американську оборонну зброю та товари за простішою процедурою та сплачувати за них пізніше.  
 

ІІІ. Щодо діяльності підприємств ГМК України 
 

За даними ОП «Укрметалургпром»,  за три місяці 2022 року вироблено:  

 чавуну 3,50 млн т (65,9% відносно січня-березня 2021 р.);  

 сталі 3,64 млн т (68,8%);  

 прокату 3,12 млн т (65,8%). 

 

 
 

Металургійні підприємства України у січні-квітні поточного року знизили виплавку сталі на 45,9% порівняно з аналогічним періодом минулого 

року - до 3,858 млн тонн.  
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ІV. Інформація щодо економічного стану та діяльності підприємств ГМК України на 09.05.2022 

у Дніпропетровській області, її Криворізькому регіоні 

(за даними територіальних організацій ПМГУ) 
 

Інформація по підприємствах Дніпропетровської області  

АТ «Покровський ГЗК», АТ «Марганецький ГЗК» - працюють, заробітна плата виплачується; 
 

Філія ВГМК АТ «ОГХК» - працює, заробітна плата виплачується; 
 

АТ «НЗФ» працює, заробітну плату виплачують;  
 

ПрАТ «ДМЗ» 

- працює коксохімічне виробництво, заробітна плата виплачується, 

- металургійне виробництво частково відновило роботу одного прокатного цеху та окремих структурних підрозділів, без участі яких неможлива робота    

прокатного цеху, працівники працюють три дні на тиждень, заробітна плата виплачується; 

працівники інших структурних підрозділів також працюють три дні на тиждень, заробітна плата виплачується; 

 

ПрАТ «КАМЕТСТАЛЬ» (об’єднані підприємства ПрАТ «ДКХЗ» та АТ «ДМК») працює, заробітну плату виплачують. 

 

ПрАТ «Южкокс» працює, заробітну плату виплачують; 

 

Підприємства ТОВ «ІНТЕРПАЙП» (ТОВ «МЗ Дніпросталь», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб», 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», ПрАТ «НРЗ») частково відновлюють роботу, незадіяні працівники знаходяться на простої з 

оплатою в розмірі 2/3 відсотків тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу), заробітна плата виплачується; 
 

ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» працює, заробітна плата виплачується 
 

ТОВ «ВСМПО ТІТАН УКРАЇНА» на простої, з оплатою в розмірі 2/3 відсотків тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу), заробітна 

плата виплачується, планується запуск з 12 травня 2022 року; 
 

ТОВ «ДМЗ Комінмет» частково працює, заробітна плата виплачується. 
 

ПрАТ «Дніпрометиз» працює, заробітна плата виплачується. 

Адміністрація АТ «ДЗПВ» розірвала безстрокові трудові договори з усіма працівниками підприємства, підприємство не працює, є заборгованість з 

виплати заробітної плати. 
 

ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» працює два дні на тиждень, з ряду причин виникла заборгованість з виплати заробітної плати. 
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АТ «Дніпрометробуд» працює, є заборгованість з виплати заробітної плати. 

 

Інформація по підприємствах Кривого Рогу  

ПРАТ «Північний ГЗК» – підприємство працює, призупинена дія програми «Мій вибір». 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ – Криворізький ремонтно-механічний завод» – підприємство працює у дві денні зміни. 

ПРАТ «Південний ГЗК» – підприємство працює, апарат управління працює дистанційно. Приймають на роботу переселенців. 

Призупинено дію окремих положень колективного договору спільною постановою. 
 

ПРАТ Інгулецький ГЗК – підприємство працює. 
 

ПРАТ Центральний ГЗК  - підприємство працює.  

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» - підприємство працює, зміни по 10 годин, баланс робочого часу не порушується. 

790 працівників - на фронті, нестача кадрів на підприємстві. 

Призупинено дію окремих положень колективного договору спільною постановою. 

Пункт КД щодо виплати матеріальної допомоги до відпустки – відновили. 
 

ПАТ ПВП «Кривбасвибухпром» - Апарат управління працює дистанційно та у відпустках без збереження заробітної плати. 

Призупинено дію окремих положень колективного договору. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у звітному місяці – 419 осіб. 

Прийнято – 6 осіб. 

Звільнено – 4 осіб, У ВСУ – 34 осіб.  
 

ПрАТ «Суха Балка» – підприємство працює. Призупинено дію окремих положень колективного договору (але заяви приймають, пояснюючи, що 

виплати будуть після закінчення війни). 
 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - підприємство працює, профком активно займається волонтерською допомогою (1000 членів профспілки призвані 

в ВСУ, загалом по підприємству – 1700 чол.) 

Односторонньо призупинено дію окремих положень колективного договору – надіслали листа адміністрації, чекають на відповідь. 
 

 

Відділ соціально-економічної роботи апарату ПМГУ 

Валентина Броннікова 095-600-38-43 


