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                                                         Шановний Олегу Миколайовичу! 
 

16 червня 2020 року під головуванням Державної регуляторної служби України відбулася 
робоча зустріч представників державних органів, суб’єктів господарювання (ТОВ «Метінвест 
Холдинг», ДТЕК, «Арселор Міттал»), ОП «Металургпром», Федерації металургів України, 
Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 
промисловості та Криворізького міського комітету профспілки металургів і гірників України 
щодо створення робочої групи для розгляду можливості та доцільності створення приватних 
аварійно-рятувальних служб для здійснення аварійно-рятувального обслуговування гірничих 
підприємств. Під час зустрічі її учасниками висловлювалися різні думки щодо необхідності 
створення приватних аварійно-рятувальних служб. Головною причиною ініціювання зустрічі 
стало подорожчання вартості державних послуг у 2020 році для гірничо-збагачувальних 
комбінатів. Претензії до Державних аварійно-рятувальних загонів щодо неякісного виконання 
аварійно-рятувальних послуг були відсутні. Встановлення вартості аварійно-рятувальних 
послуг  на території України є прерогативою держави. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України, ст. 7 Гірничого закону України та ст.6 Закону 
України «Про охорону праці» - саме Держава стоїть на захисті життя та здоров’я своїх 
громадян. Згідно з Конвенцією 1995 року (ратифікованою Законом №3021-VI (3021-17) від 
15.02.2011р.) «Про безпеку та гігієну праці в шахтах» Україна повинна забезпечити виконання 
усіх нормативно-правових актів, а саме виконувати вимоги стосовно гірничорятувальних робіт.   

Представники ТОВ «Метінвест Холдинг» пропонують виключити з Гірничого закону України 
мобільні протишокові групи, метою яких є надання екстреної і кваліфікованої медичної 
допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків на місці виникнення аварії та надають 
можливість зберегти здоров’я та життя працівникам. Така ініціатива власників гірничих 
підприємств неприпустима.   

Зменшення витрат на утримання державної аварійно-рятувальні служби призведе до  
скорочення її чисельності та знизить рівень захисту громадян, які проживають в техногенно 
небезпечній зоні промислового видобутку корисних копалин. І у разі аварії (вже відбувались у 
цьому регіоні) працівники і їх сім’ї залишаться наодинці з небезпекою та не отримають 
необхідну допомогу у разі потреби в необхідний час. За послуги приватних служб у разі 
аварійних ситуацій (техногенної катастрофи) буде розраховуватись держава, що призведе до 
ще більшого навантаження на бюджет країни. 

Виходячи з вище зазначеного Профспілка металургів і гірників України виступає 
проти створення приватних аварійно-рятувальних служб в Україні. 

Якщо основною причиною вище зазначених дій суб’єктів господарювання є вартість послуг,  
ЦК ПМГУ виходить з ініціативою створення комісії у відповідних державних органах з метою їх 
перегляду або підтвердження. 

Застерігаємо Вас, як представника центрального органу виконавчої влади, від помилкових 
дій, які можуть завдати шкоди державі та призвести до непоправних наслідків. 

  

           Голова Центрального 

 комітету профспілки                                                                 С.П. Комишев 
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