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Міністру соціальної політики 

України 

Реві А.О. 
 

Шановний Андрію Олексійовичу! 
 

На виконання п.3 протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати від 19 

квітня 2018 року направляємо інформацію про державне стратегічне 

підприємство «Завод порошкової металургії» (м. Бровари, Київська обл.), що 

належить до сфери управління Мінекономрозвитку. 

Станом на 23.04.2018 року заборгованість із заробітної плати на 

підприємстві становила 6178 тис. грн. (за рік збільшилась майже у 2 рази), 

середня заробітна плата по підприємству за березень 2018 року склала – 3173 

грн., вона є меншою за офіційну мінімальну заробітну плату, крім того,  в 

чотири рази менше від середньої заробітної плати в металургійній галузі – 

12465 грн.  

Причиною такої ситуації є тривала зупинка виробництва через відсутність 

замовлень та будь-яких реальних дій з боку центральних органів влади, 

спрямованих на відновлення роботи цього стратегічного підприємства. Сьогодні 

запуск виробництва є проблематичним, зокрема, одна з причин – це  відтік 

професійних кадрів. 

Неодноразові звернення до Уряду трудового колективу,   ЦК Профспілки 

металургів і гірників не дали жодного результату, більш того, залишається 

невиконаним доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 

13.11.2017р. (додається на 1 арк.). Ситуацію на підприємстві можна 

характеризувати як стабільно критичною. 

Просимо Вас, шановний Андрію Олексійовичу, включити ДП «Завод 

порошкової металургії» до інформації, що подаватиметься Кабінету Міністрів 

України з метою вжиття реальний дій з боку Уряду для відновлення роботи 

підприємства, в першу чергу шляхом розміщення державного замовлення та 

надання фінансової підтримки, в т.ч. і для виплати заборгованої заробітної плати, 

оскільки є реальна загроза остаточної втрати кадрового потенціалу підприємства, 

що зробить неможливим його функціонування у подальшому. 
 

З повагою, 

Голова ЦК Профспілки металургів 

і гірників України        С.П. Комишев 
 

 


