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Шановний Денисе Анатолійовичу! 

Федерація металургів України та Центральна рада Профспілки металургів і 

гірників України засвідчують Вам свою повагу та звертаються з приводу 

наступного. 

З початку поточного року роботодавці та профспілки гірничо-металургійного 

комплексу України (далі - ГМК) ведуть складні переговори стосовно збільшення 

заробітних плат та інших соціальних гарантій для працівників галузі. Один із 

головних аргументів профспілок – експортоорієнтована галузь має можливості 

для забезпечення зростання зарплат завдяки тимчасово сприятливій ціновій 

кон’юнктурі на світових ринках металопродукції та залізорудної сировини. І ця 

робота вже дала певний результат - всі найкрупніші компанії ГМК зробили заяви 

про підвищення зарплат на своїх підприємствах та почали втілювати їх у життя. 

Позитивні наслідки очевидні: підвищення добробуту майже 200 тисяч 

працівників галузі та членів їх родин, збільшення надходжень до бюджетів всіх 

рівнів, Пенсійного фонду, системи соціального страхування, стимулювання 

розвиту малого та середнього бізнесу в регіонах присутності підприємств ГМК. 

Але мусимо констатувати, що внаслідок вкрай сумнівних рішень окремих 

суб’єктів господарювання під реальною загрозою опинилося не тільки виконання 

зазначених вище домовленостей, але й стала робота вітчизняного ГМК взагалі.  

Керівництво порту ДП МТП «Южний» раптово вирішило не підтверджувати 

підприємствам-експортерам обсяги перевантаження залізорудної сировини на 

червень 2021 року, що загрожує повним припиненням експорту залізної руди до 

країн морського експорту, у тому числі на ключовий для України ринок Китаю.  

Вже фактично зірвана частина експортних контрактів підприємств ГМК, а 

втрата недоотриманої валютної виручки оцінюється у суму близько 300 млн 

доларів США на місяць. При цьому втрати самого ДП МТП «Южний» від 

зменшення обсягів перевантаження складуть близько 150 млн грн. на місяць, 
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втрати доходів Адміністрації морських портів – близько 100 млн грн. та 

Укрзалізниці – близько 200 млн грн. на місяць. Державний та місцеві бюджети 

також ризикують недоотримати близько 900 млн грн. на місяць. 

Викликає здивування й головна причина, яку керівництво ДП МТП 

«Южний» називає для обґрунтування зазначеної відмови підприємствам у 

підтвердженні обсягів перевантаження на червень, а саме ультимативний поділ 

обсягів між державним МТП «Южний» та приватним терміналом ТОВ «ТІС» у 

пропорції 50/50 та підписання 3-річного контракту до 01 червня 2021 року. Варто 

відзначити, що ТОВ «ТІС», практично одночасно із ДП МТП «Южний», також 

відмовило нашим експортерам у підтвердженні обсягів на перевантаження 

залізної руди на червень, що може свідчити про погоджені антиконкурентні дії 

двох суб’єктів господарювання. 

Не зважаючи на той факт, що ТОВ «ТІС» за своїми технічними параметрами 

(перш за все, глибини біля причалів) значно поступається ДП МТП «Южний», у 

разі успішної реалізації зазначеного сценарію приватний термінал отримає 

необґрунтовані переваги у обсягах перевантаження та цінах на свої послуги. 

Причому все це буде відбуватися за рахунок зменшення частки державного 

підприємства, яке має потужності для перевантаження до 1,6 млн тонн 

залізорудної сировини, від половини з яких воно фактично відмовляється на 

користь приватної компанії. 

Враховуючи викладене, просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, 

втрутитися у ситуацію, яка об’єктивно шкодить економічним інтересам держави, 

роботодавців і працівників ГМК, та доручити відповідним органам виконавчої 

влади оперативно вивчити порушене питання та здійснити необхідні заходи для 

забезпечення виконання заявок українських підприємств-експортерів на 

завезення/перевантаження залізної руди з використанням потужностей  ДП МТП 

«Южний». 

 

 

З повагою, 
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