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Прем'єр-міністру України 

Яценюку  А.П. 

 
Шановний Арсенію Петровичу! 

 
Представляючи інтереси багаточисельної трудової армії вітчизняних 

феросплавників, дозвольте звернутися до Вас як до Голови Уряду, на долю якого 
випали нелегкі випробування та, як ми вже переконалися, не менш велике бажання 
вирішувати масштабні та складні завдання. Наше звернення стосується подальшого 
існування феросплавної галузі - однієї із специфічних галузей ГМК України, що має 
стратегічне значення для вітчизняної металургії, оборонного та експортного потенціалу 
країни. 

Як відомо, 26 грудня 2013 року був підписаний Меморандум про порозуміння між 
Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами                                       
(ПАТ “Запорізький завод феросплавів”, ПАТ “Стахановський завод феросплавів”,                       
ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”, ТОВ “Побузький феронікелевий комбінат”)              
на 2014 рік. Згідно з цим документом вказаним підприємствам дозволялося 
здійснювати закупівлю електричної енергії для технологічних потреб металургійного 
виробництва на Оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою 
ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов’язаних із постачанням 
електричної енергії за регульованим тарифом.  

Укладанню Меморандуму передував надкритичний стан у феросплавній галузі. 
Протягом 2012-2013 років ПАТ ЗЗФ, ПАТ СФЗ, ПАТ НЗФ працювали нестабільно, 
вдавалися до часткової, а інколи й до повної зупинки виробництва, були змушені 
відправляти своїх працівників у вимушений простій, що було пов’язано із різким 
падінням попиту на продукцію через постійне зростання тарифів на енергоносії та 
жорсткі умови енергопостачальників щодо сплати передоплати за електроенергію за 
цінами, значно вищими за ті, що поставлялися ними закордонним споживачам. 
Загрозлива фінансово-економічна ситуація на підприємствах, безперечно, мала й 
негативні соціальні наслідки і у містах, для яких вони є містоутворюючими. 

Результати роботи у рамках умов підписаного на 2014 рік Меморандуму 
дозволили всім підприємствам феросплавної галузі зберегти робочі місця, регулярно 
виплачувати своїм працівникам гідну заробітну плату, сплачувати мільйони гривень 
податків до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного та соціальних фондів, 
забезпечувати валютні надходження до країни, завантажити роботою гірничо-
збагачувальні комбінати, шахти, залізницю, вантажоперевізників та десятки 
підприємств - суміжників, стабілізувати соціально-економічне положення в своїх 
регіонах. Для прикладу, тільки ПАТ НЗФ за  І півріччя 2014 року отримало більше 213 
мільйонів доларів валютної виручки і сплатило до бюджетів усіх рівнів більше 121 
мільйона гривень. 

Підприємства також виконали всі умови Меморандуму, що стосуються інвестицій 
та екологічної політики, а в деяких випадках навіть перевищили взяті на себе 
зобов'язання. Істотна частина вкладень була спрямована на реалізацію програм з 
енергозбереження та охорони довкілля. З цього приводу хочеться зробити припущення, 
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що результати роботи феросплавних заводів у частині впровадження інвестиційних 
програм та модернізації виробництва були б значно вищими у п’ятирічній  перспективі, 
оскільки саме цей термін дав би підприємствам змогу спланувати ще більш масштабні 
зміни й перетворення.  

Так, у ПАТ НЗФ і ПАТ ЗЗФ не припиняється робота з пошуку усіх можливостей 
використання феросплавного газу власного виробництва та різноманітних відходів 
виробництва феросплавів. Впровадження інновацій із використання феросплавного 
газу у технологічних процесах і побуті, наприклад, дало змогу ПАТ НЗФ до 20 % знизити 
обсяги споживання природного газу, а дослідні кампанії з переплаву відсівів 
фракціонування феросплавів - економити коксову продукцію, брак якої відчувається 
через активні військові дії, що ведуться на сході країни. Більш цікаві інновації, 
зрозуміло, потребують більше часу та значних фінансових вкладень. 

Прикро, що внаслідок військових дій у Луганській області зупинено Стахановський 
феросплавний завод, на відновлення роботи  якого будуть потрібні мільйони доларів та 
роки. Однак робота інших феросплавних підприємств повинна продовжуватися для 
забезпечення роботи усіх сталеплавильних, металургійних, авіа- та оборонних 
підприємств України, задля зміцнення потенціалу економіки та могутності держави на 
світовому просторі! 

Упевнені, що з точки зору інтересів економіки України надання спеціального 
тарифу на електроенергію для феросплавних підприємств є економічно обґрунтованою 
дією, оскільки навіть у нелегкий для країни час та надзвичайний стан у 
електроенергетиці, феросплавні підприємства є унікальними регуляторами споживання 
електроенергії у нічний та пікові часи. 

І тому, шановний Арсенію Петровичу, ми звертаємося до Вас за підтримкою у 
найважливішому для феросплавної галузі питанні - продовженні терміну дії 
Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та 
електрометалургійними підприємствами  на подальший п’ятирічний строк.  

У разі позитивного вирішення цього питання запевняємо Вас у прагненні та 
готовності всіх до єдиного феросплавників натхненно та завзято працювати на благо 
рідної України і  всього українського народу. 

 
 
З повагою 
 
Перший заступник голови Центрального  
комітету профспілки трудящих металургійної  
та гірничодобувної промисловості України                 С.П. Комишев 
 
 

 


