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Прем’єр-міністру України 
Яценюку А.П. 

 
 

Шановний Арсенію Петровичу! 
 

До Центрального комітету профспілки звернувся колектив Державного 
підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату 
окислених руд», працівники якого є членами Профспілки  металургів і гірників 
України. 

«Дирекція КГЗКОР» як юридична особа зареєстрована в 1985 році. Дирекція 
була створена з метою забезпечення управління будівництвом Криворізького 
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. Фінансування Дирекції 
КГЗКОРу і будівництва комбінату відбувалося за рахунок бюджетних коштів 
спочатку СРСР, а потім України, та за рахунок спеціально створених галузевих 
фондів. 

В 1997 році в  зв’язку з відсутністю фінансування будівництво об’єктів 
української долі було призупинено.  

Оскільки  ДП «Дирекція КГЗКОР» в цілому є об’єктом незавершеного 
будівництва, часткове фінансування ДП «Дирекція КГЗКОР» з державного 
бюджету здійснювалося за державною програмою КПКВК «Забезпечення 
життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених 
руд». 

На даний час структурні підрозділі комбінату забезпечують: 
- виробництво послуг з водопостачання та водовідведення для населення, 

бюджетних установ та організацій, інших споживачів м. Долинська та 
Долинського району, тому що підприємство являється єдиним постачальником 
даних послуг; 

- транзит електроенергії до об’єктів іноземних підрядників, що розташовані 
на території проммайданчику комбінату; 

- розробку технологій збагачення та огрудкування залізорудних обкотишів з 
окислених руд для подальшого застосування у виробництві. 

Комбінат будувався як підприємство з завершеним циклом виробництва, тому 
на даний час при призупиненні будівництва, допоміжні цехи виконують свої 
функції щодо забезпечення життєдіяльності підприємства, що в свою чергу 
передбачає утримання працівників дирекції комбінату, бази укомплектування 
устаткуванням та приладів, об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення їх 
охорони.   

Загальна площа об’єктів незавершеного будівництва комбінату та введених в 
експлуатацію станом на 01.01.2015 року 2 223га, кількість об’єктів що 
охороняється – 2 000. 



Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  на  
фінансування бюджетної програми КПКВК 1201480 «Забезпечення 
життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених 
руд» виділено 23 850,0 тис. грн.  

Але аналіз покриття фактичних видатків підприємства у минулі роки свідчать 
про те, що визначена сума фінансування не зможе покрити видатки підприємства у 
повному обсязі. 

Кошти, які виділяються на виконання програми, в основному, спрямовуються 
на виплату заробітної плати працівникам комбінату та здійснення розрахунків за 
спожиті енергоносії.  

Можливості структурних підрозділів комбінату з виробництва продукції 
(робіт, послуг) для сторонніх споживачів досить обмежені. 

Недофінансування та неповне врахування потреби у фінансуванні 
призводить до неможливості здійснення функцій підприємства по забезпеченню 
власної життєдіяльності та невиконання договірних зобов’язань. Адже суть 
життєдіяльності підприємства полягає не тільки у проведенні видатків на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями, комунальних платежів та енергоносіїв, а й в 
проведенні цілого ряду заходів по забезпеченню належного утримання основних 
фондів, введених в експлуатацію, та об’єктів незавершеного будівництва, їх 
охорону та інше. 

Навіть мінімальне скорочення чисельності працівників (за розрахунками – 
140 чоловік) призведе до порушення технології виробництва, аварійних 
техногенних ситуацій, неможливості забезпечення збереження об’єктів комбінату, 
втрати досвідчених фахівців, які в свій час були підготовлені для забезпечення 
розробки методики збагачення окислених руд та виробництва залізорудних 
обкотишів.  

Відсутність нагляду за об’єктами незавершеного будівництва  внаслідок 
припинення діяльності підприємства, невиконання робіт по обслуговуванню даних 
об’єктів  загрожує затопленням  населених пунктів, що розташовані по балці 
Криничуватська (5 населених пунктів).  

За розрахунками підприємства всього для забезпечення життєдіяльності 
комбінату необхідно 37750 тис. грн., тобто недофінансування складає 13900 тис. 
гривень. 

Враховуючи викладене, просимо доручити відповідним міністерствам та 
відомствам розглянути питання щодо збільшення фінансування на 13900 тис. 
гривень, що в свою чергу, забезпечить збереження єдиного на Україні унікального 
підприємства по збагаченню окислених руд.  

 
 

 
 
 

Перший заступник голови 
Центрального комітету 
профспілки                                                                                               Комишев С.П. 

 


