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Шановний пане Президент ! 
Шановний пане Прем'єр−міністр ! 

 
 Вкрай незадовільна ситуація сьогодні склалася на більшості підприємств 

ГМК Запорізької області. Всупереч програмному завданню про створення нових 
робочих місць, навпаки, має місце активне скорочення діючих. Незважаючи на наші 
неодноразові звернення до багатьох центральних і місцевих владних структур щодо 
нагальної необхідності вирішення найбільш невідкладних їх  проблем, вони лише 
загострюється. 

Так, практично зупинено виробництво та вивільнені тисячі працівників у ВАТ 
"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",  що, в свою чергу призвело до 
економічних проблем ВАТ "Укрграфіт". Півмільярдний борг за електроенергію ДП 
"Запорізький титано−магнієвий комбінат". Зупинка частини потужностей 
ВАТ "Запорізький завод феросплавів" з наступним скороченням до 50% 
чисельності працюючих. 

Це − наслідок відсутності диференційованого тарифу  на електроенергію для 
вказаних підприємств. 

Фактично зруйновано та зупинено унікальне підприємство "Вуглекомпозит". Має 
місце спроба штучного банкрутства Інституту титану, 

Навіть на рівні Запорізької області не вирішуються проблеми у межах її 
компетенції  − щодо відведення земель для потреб виробництва ГДК "Мінерал" 
(м. Пологи), що, в свою чергу, викликало проблеми у ПАТ "Запоріжвогнетрив". 

Наслідком цього є значне зниження надходжень валюти в Україну, платежів до 
бюджетів усіх рівнів та страхових фондів, що загострює наявні проблеми й у бюджетній 
сфері. 

Є проблеми на багатьох підприємствах ГМК у інших регіонах . 
Ми добре розуміємо, що значною  мірою це є наслідком загальної світової 

кризи. Проте ми не віримо, що Державою використано всі  можливості для підтримки 
однією з ключових галузей економіки України, без якої вона не виживе  ніяк. А сьогодні 
Держава практично  повністю відмежувалась від своїх громадян, які працюють 
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у ГМК. Навіть вже півроку відсутня державна структура, яка має піклуватися про нашу 
галузь. (Мінпромполітики). 

Складається враження, що критична ситуація на певній частині 
підприємств ГМК кимось навмисно підтримується  та загострюється! 

Ми здатні працювати більш кваліфіковано, продуктивно − і для Держави, і для 
акціонерів наших підприємств, і для себе, і для своїх сімей. Сьогоднішня ситуація є 
незадовільною. Подальше її ускладнення призведе до повної недовіри до влади в 
Україні взагалі та  соціального вибуху. А  саме Президент України, як гарант її 
Конституції та Глава Держави, гарантує забезпечення нею соціальної спрямованості 
економіки, економічної безпеки України, здійснення громадянами права на працю та 
гідну заробітну плату.  Відповідні конституційні  обов’язки й у Прем’єр-міністра України. 

У зв’язку з цим ми вимагаємо: 
− оперативного створення згідно з Вашими розпорядженнями робочої групи 

фахівців з розробки низки першочергових  заходів щодо підтримки підприємств ГМК 
Запорізької області та Вашого особистого контролю  результатів  її роботи; 

−  проведення за Вашою особистою участю спеціальної наради фахівців, 
власників, урядовців, представників Профспілки металургів і гірників України з проблем 
ГМК Запорізької  області та розробки реальних заходів з недопущення його руйнації, 
створення постійно діючої  робочої групи з розв’язання проблем всієї галузі; 

− створення найближчим часом Державної структури, яка піклуватиметься про 
галузь та розроблятиме відповідні заходи щодо підвищення її ефективності. 

Сподіваємось на покращення ситуації завдяки Вашій особистій участі. На жаль, 
без Вашого втручання названі вище підприємства  приречені на загибель, а 
багатотисячні колективи – на безробіття та бідність! 

 
Прийнято одноголосно учасниками ІV Пленуму  

ЦК Профспілки трудящих  металургійної і  
гірничодобувної  промисловості України 

 


