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Шановний Руслане Олексійовичу! 

Профспілка металургів і гірників України від імені працівників 

галузевих підприємств звернулася до Кабінету Міністрів України з 

приводу ускладнення ситуації в гірничо-металургійному комплексі 

України та вжиття можливих заходів по недопущенню зупинки роботи 

підприємств. 

Профспілка ініціює розгляд на розширеному засіданні КМУ, із 

запрошенням представників підприємств ГМК, питання щодо державної 

підтримки галузі з метою її збереження та відновлення роботи.  

Значна частина потужностей українського ГМК опинилася під 

окупацією, або розташована в безпосередній близькості від району 

активних бойових дій. Російськими окупантами знищено 30% 

металургійних потужностей України - це металургійні комбінати 

«Азовсталь» та імені Ілліча. З першого липня почався процес зупинки 

гірничо-збагачувальних та металургійних підприємств. 

Вимушені констатувати, що сьогодні металургія знаходиться в 

критичному стані. В умовах втрати зовнішніх ринків, фактичної 

відсутності внутрішнього ринку та державних замовлень, складних 

логістичних проблем підприємствам галузі надзвичайно важко, без 

підтримки держави, протистояти викликам сьогодення.  

Вважаємо, що в умовах війни одним із головних завданням влади є 

забезпечення умов для роботи промислових підприємств, в першу чергу 

стратегічних, збереження робочих місць та трудового потенціалу.  

Практика доводить, що у попередні кризові періоди життя нашої 

країни, завдяки об’єднанню зусиль Уряду, бізнесу і профспілок, вдавалося 

ефективно вирішувати проблемні питання ГМК. Галузь швидко 

відновлювала свою роботу, держава отримувала одні з найбільших 

відрахувань до бюджету, працівники мали гідну роботу. 
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Просимо Вас, шановний Руслане Олексійовичу,  сприяти координації 

діяльності Комітетів Верховної Ради України в питаннях щодо державної 

підтримки галузі з метою її збереження та відновлення роботи, зокрема, 

збільшення споживання металопродукції вітчизняного виробництва на 

внутрішньому ринку. 

 

Копія листа до Кабінету Міністрів України, з оцінкою ситуації та 

пропозиціями щодо вирішення проблем ГМК України, додається.  

 

 

З повагою, 

 

Голова Профспілки      Олександр Рябко 
 


