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Всупереч, а не завдякиВсупереч, а не завдяки
Роботу фактично всіх первинок ПМГУ в умо-

вах війни можна охарактеризувати двома слова-
ми: «дуже складно». Але міра цієї складності в усіх 
різна. Вона залежить від цілої низки факторів: міс-
цезнаходження підприємства, ситуації у виробни-
цтві та збуті, позиції роботодавців. Тож деякі проф-
спілкові організації досить впевнено тримаються 
на плаву, зберігаючи майже всі свої функції, а ін-
ші – пра цюють, як то кажуть, «всупереч, а не зав
дяки». Саме такий стан справ наразі у первинці 
Новомосковсь кого трубопрокатного заводу. Її голо-
ва Михайло Березюк розповідає:

– Попри надскладні економічні та логістичні 
проблеми, спричинені війною, наше підприємство – 
і його трубний майданчик, і підрозділ, що виробляє 
посуд, – потроху функціонує. На жаль, не на ту потужність, яка б забезпечила колективу 
повну зайнятість і гідну зарплату, але люди принаймні мають робочі місця і якісь доходи. У 
сьогоднішній ситуації це вже можна вважати певним позитивом.

Щодо профспілкової діяльності – з нею непросто. Ще на початку активних воєнних дій 
у Корпорації «Інтерпайп» було ухвалено рішення про перерахування всіх можливих коштів 
на потреби Збройних Сил України. Це стосується в тому числі й основної частини отриму-
ваних первинкою профвнесків. Що тут скажеш: зараз головна ціль для кожного українця 
– перемога над ворогом, і наші захисники – єдині, хто може її вибороти. Однак ефективно 
вирішувати різноманітні профспілкові завдання, маючи дуже обмежені фінанси, вкрай важ-
ко. Тому сьогодні профком ПМГУ НМТЗ призупинив роботу по всіх напрямах діяльності, 
окрім основних.

Звісно ж ми продовжуємо відстежувати дотримання трудових прав працівників та норм 
колдоговору (він, до слова, діє, «заморожено» лише пункти щодо деяких соціальних ви-
плат). Здійснюємо громадський контроль в сфері охорони праці. Виділяємо матеріальну 
допомогу тим, хто потрапив у важкі життєві обставини, пораненим та родинам загиблих на 
фронті. Намагаємось підтримувати людей психологічно, адже всім зараз не весело. На Но-

вий рік спромоглися порадувати 
кожного члена Профспілки коро-
бочкою цукерок – не дуже солід-
но, але все ж турбота. Корпора-
ція, на щастя, теж не забула про 
свято – привітала і працівників, і 
їхніх дітей подарунками.

А спорт, культура, відпочинок 
і багато інших речей, якими ра-
ніше опікувався профком, зараз 
«у пасиві». Та в колективі про це і 
не нагадують – не на часі. От ко-
ли вистоїмо і переможемо – тоді 
обов’язково згадаємо.
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