
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради  

18.12.2019 № 71 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України про неприпустимість прийняття 
Верховною Радою законопроекту №1210, який передбачає додаткове 
оподаткування видобутку залізної руди 
 

 

У грудні українські заводи виробили на 36% менше металу, ніж в 

минулому році. Це - найгірший показник за весь період незалежності України, 

що підтверджує серйозну кризу в металургії. 

Торгові війни, зниження попиту на сталь і падіння цін на продукцію, і як 

наслідок - падіння рентабельності виробництва стали причиною світової 

кризи. Але якщо інші країни для захисту власних виробників вводять політику 

протекціонізму, то ситуація в Україні повністю протилежна. Вона 

ускладняється відсутністю державної стратегії, спрямованої на розвиток і 

зміцнення українського ГМК. Безконтрольне підвищення цін підприємством-

монополістом «Укрзалізниця», зростання тарифів на електроенергію, плюс 

мита на сталь і торгові обмеження (квоти на імпорт, антидемпінгові мита) - 

неповний перелік викликів, з якими стикається вітчизняна металургія. Під 

ударом і підприємства гірничо-видобувного комплексу. 

На початку грудня Верховна Рада в першому читанні прийняла 

законопроект №1210, який передбачає додаткове оподаткування видобутку 

залізної руди. Друге читання закону і по суті, його прийняття, очікується вже 

20 грудня. Як це відіб'ється на гірників і металургів компанії - вже 

підраховано. Першими під удар потраплять ГЗК. Вони будуть змушені 

зупинити виробництво і законсервувати обладнання, тисячі людей будуть 

позбавлені роботи. З урахуванням сімей, підрядників, партнерів і суміжних 

організацій ця кількість сягне за сотню тисяч. 

Закриття ГЗК призведе до дефіциту залізорудної сировини, і, як 

слідство, - до скорочення або зупинки виробництва на металургійних 

підприємствах, які є основними бюджетними донорами як для нашої області, 

так і для всієї України. Не можна допустити стрімкого знищення 

конкурентоспроможності галузі, на яку припадає близько 12% ВВП і 30% 

експорту країни, галузі, що забезпечує роботою понад пів мільйона громадян. 

Ми вважаємо неприпустимим обкладати підприємства гірничо-

металургійного комплексу додатковими податками в період глибокої кризи. 

Україні потрібні прості і зрозумілі правила ведення бізнесу, які не будуть 

відлякувати інвесторів. Влада зобов'язана розуміти відповідальність і наслідки 

від прийняття законопроектів, які можуть виявитися необоротними для 
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економіки країни і її громадян. Адже головне завдання сьогодні - допомогти 

галузі подолати кризу, не допустити звільнень людей і зупинок підприємств. 

Українська гірничо-металургійна галузь як ніколи потребує підтримки 

держави, в першу чергу в забезпеченні стабільного і сприятливого тарифного 

та податкового поля, надання якісного сервісу з боку державних транспортних 

компаній (Укрзалізниця, порти), створення умов для розширення інвестицій в 

реальний сектор, захисту інтересів українських експортерів на зовнішніх 

ринках. 

Тому просимо не допустити прийняття законопроекту №1210, який 

ставить під загрозу соціально-економічну ситуацію в країні, і може мати 

незворотні наслідки для України. 

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич 


