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Прем'єр-міністру України 

М.Я.Азарову 
 
Щодо кризової ситуації у ПАТ  
"Нікопольський завод феросплавів" 
 

 

Шановний Микола Янович! 
 

Центральний комітет профспілки щиро вдячний Урядові за вирішення питання 
стабілізації  роботи окремих електрометалургійних підприємств. Це дозволило відновити 
роботу Запорізького та Стаханівського заводів феросплавів, усунути загрозу  їх повної 
зупинки та звільнення близько 4 тисяч працівників. 

Проте сьогодні ми глибоко занепокоєні кризовою ситуацією, що склалася на 
найпотужнішому вітчизняному феросплавному підприємстві - ПАТ "Нікопольський завод 
феросплавів" (ПАТ НЗФ) з аналогічних причин - а саме - занадто високого тарифу на 
електроенергію, яка споживається цим підприємством. 

Сьогодні ПАТ НЗФ цілком підлягає під умови всіх критеріїв енергоємних 
підприємств, встановлених постановою Уряду №912 від 1 жовтня 2012р. 

Частка спожитої електроенергії у собівартості продукції ПАТ НЗФ перевищила 
30%, і за останні 4 місяці склала 34%. Фактичний рівень її споживання значно перевищує 
60млн.кВт год - за останні 4 місяці - 212млн.кВт год щомісяця. 

У  зв’язку з постійним зростанням тарифів на електроенергію для ПАТ НЗФ 
(2008-2012рр. на 148%, 1 квартал 2013р. - на 4,8%,, прогноз зростання до кінця року -
9%) і відповідним зростанням собівартості продукції її виробництво скорочено. Сьогодні з 
16 плавильних агрегатів в роботі лише 7. У вимушений простій відправлено 2200 
працівників (більше третини загальної  чисельності). На 27%  знизився рівень заробітної 
плати. 

У зв’язку з цим, ПАТ НЗФ безповоротно втрачає експортні ринки 
феросплавів, найбільш кваліфікований персонал та молодь.   

Неодноразові звернення останнім часом до владних структур позитивних 
наслідків  не дають. 

У разі подальшого затягування розв’язання цієї проблеми, високою є вірогідність 
повної зупинки підприємства вже в липні п.р., тобто як раз до професійного 
свята металургів і гірників. 

У зв’язку з викладеним, просимо невідкладно включити ПАТ "НЗФ" до переліку 
підприємств, на які поширюється дія Постанови Уряду №912 від 1 жовтня 2012р., 
сприяти встановленню для нього прийнятного тарифу на електроенергію та вжити інші 
засоби з недопущення зупинки та руйнації цього стратегічного для Держави 
підприємства. 

 

Про своє рішення просимо нас повідомити. 
 
 

З повагою. 
 

Голова Центрального 
комітету профспілки         /підпис/   В.І.Казаченко 


