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Шановний Володимире Олександровичу!
До Центральної Ради Профспілки металургів і гірників України
надходять звернення трудового колективу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий
комбінат» щодо проблем, пов’язаних із виробничою діяльністю, які призвели
до негативних соціально-трудових наслідків.
Головою Фонду державного майна України перед новим керівником
TOB «ЗТМК» Лубенніковим С.В. публічно було поставлене завдання щодо
«наведення порядку на цьому стратегічному підприємстві, яке замість збитків і
боргів створюватиме нові високотехнологічні робочі місця та грошові
надходження від прибутків». Натомість наразі результати роботи абсолютно
протилежні.
На початку 2020 року на підприємстві працювало 3300 працівників, а
рівень середньої заробітної плати складав більше 12000 грн, були відсутні
борги із заробітної плати. На жаль, протягом 2020 року ситуація кардинально
змінилась, зокрема, кількість працюючих скоротилась до 2450 осіб. При цьому,
незважаючи на суттєву економію фонду оплати праці, рівень заробітної плати
знизилась до 10000 грн, постійним явищем стала заборгованість з виплати
заробітної плати, яка на 17.11.2020 року становила більше 21 млн грн.
Керівництво ЗТМК планує найближчим часом скоротити кількість працівників
до 2000 осіб.
Підприємство має велику заборгованість за спожиту електроенергію, на
рахунки ЗТМК знову накладено арешт. Ані профспілковий комітет, ані
трудовий колектив не мають жодної інформації про реальний стан справ на
підприємстві та перспективи його роботи, а їхні неодноразові звернення до
владних структур залишаються без відповіді. Через такий підхід держави до
управління стратегічним підприємством Україна може втратити перспективи
розвитку титанової галузі, при тому,що в країні є все необхідне для створення
повного циклу виробництва титану. Саме про це велась розмова на нараді,
присвяченій обговоренню стратегії розвитку титанової галузі України, яка
відбулась в Кабінеті Міністрів України 10.11.2020 року.
Наголошуємо, що у разі зупинки виробництва на ЗТМК, його майже
неможливо буде запустити, що спричинить не лише соціальну, а й екологічну
катастрофу в регіоні.

Звертаємось до Вас, шановний Володимире Олександровичу, з
проханням дати доручення Кабінету Міністрів України та Фонду державного
майна щодо вжиття відповідних заходів для розв’язання проблемних питань
підприємства та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати його
працівникам.
Про прийняті рішення просимо поінформувати ЦР ПМГУ.
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