
Підприємство «Дніпрометиз» не найбільше і 
не найпотужніше у вітчизняному ГМК. Але йо-
го продукція – в буквальному сенсі слова неза-
мінна, вона потрібна усюди. Тож той факт, що 
зараз, під час війни і пов’язаної з нею галузевої 
кризи, «Дніпрометиз» продовжує функціонува-
ти, не може не радувати. От і ми, вчергове звер-
нувши увагу на активність на проммайданчику, 
зраділи. І вирішили поговорити з головою пер-
винки ПМГУ підприємства Ніною Голенко. Вона 
розповідає:

– Знаючи, як ідуть справи в інших, розумію, 
що нам ще гріх скаржитися. Попри всі трудно-
щі «Дніпрометиз» працює. Головний акціонер не 
призупинив інвестпрограми, в цехи завозиться 
нове, більш ефективне обладнання. Букваль-
но перед війною ми запустили відділення звар-
них сітчастих панелей огорож. Коли почалися 
мас штабні бойові дії, налагодили випуск габіо-
нів – вони застосовуються у фортифікації для 
облаш тування укриттів, тож ця продукція має 
воєнне призначення. Розширюємо коло спожи-
вачів зарубіжними компаніями: за останній рік 
двічі вивозили наші металеві вироби на вистав-
ки в Європу.

Звісно, проблеми є. Значно ускладнюють 
роботу відключення електроенергії – у нас же 
енергомістке виробництво, трапляються за-
тримки з проплат, періоди «просідання» попиту, 
але замовлення поступають. Від їхнього обсягу 
залежить завантаженість (і, відповідно, зарпла-
та) працівників. Траплялись періоди, коли час-
тину колективу доводилося переводити на 2/3. 
При цьому адміністрація, треба віддати їй на-
лежне, робила все можливе для того, щоб лю-
ди не сиділи без грошей. Тих, кому бракувало 
виробних завдань, залучали до ремонтів, наве-
дення ладу на території та інших робіт.

Профком у найважчі моменти надавав чле-
нам Профспілки матеріальну допомогу. Хоча 
наші фінансові можливості зараз, на жаль, ду-
же обмежені, адже з надходжень – тільки проф
внески. Та ми все одно намагаємося виконува-
ти всі наші профспілкові функції. Контролюємо 

додержання законодавства – трудового і з охо-
рони праці, норм колдоговору (він діє майже в 
повному обсязі, зокрема, збережені опції щодо 
пільгових страхування і харчування). Радує, що 
грубих порушень немає.

Надаємо консультації, вирішуємо поточні 
проблеми. Примудрилися зекономити минулого 
літа і організувати мініоздоровчу кампанію: всі 
бажаючи відпочили на базі «Сонячна» в Ново-
московську за 50% вартості путівки. Вітали за-
служених працівників і активних членів ПМГУ 
з ювілейними датами. На День знань разом з 
адміністрацією зробили сюрпризи першоклас-
никам. На Новий рік профком порадував членів 
ПМГУ та їхніх дітей гідними подарунками. Проф
активісти шукають і пропонують людям якісь 
варіанти цікавих безкоштовних розваг. Дніпро 
– велике місто, тут подібні муніципальні чи де-
путатські проєкти – не рідкість. Так працівники 
«Дніпрометизу» мають можливість «полікувати 
душу», відвідуючи театри, малеча нещодавно 
брала участь в майстеркласі з виготовлення 
карамелі.

Авжеж, приділяємо багато уваги нашим за-
хисникам. У колективі «Дніпрометизу» на сьо-
годні 73 мобілізованих. Кожен з них може розра-
ховувати на допомогу від роботодавця. Достат-
ньо озвучити потребу майстру – він передасть 
інформацію керівництву, і питання почне вирі-
шуватися, будьто придбання зимового взуття, 
спальника чи навіть планшету чи дрону. Проф
ком на великі купівлі коштів не має, але також 
допомагає. Підтримуємо матеріально і мораль-
но поранених, що одужують в лікарнях, членів 
їхніх родин, дбаємо про переселенців, що пра-
цевлаштувалися на підприємство. Фактично 
з перших днів війни організували збір коштів 

серед небайдужих: на прохідних стоять наші 
скриньки для пожертв на потреби ЗСУ. А ще ми, 
виробничники, швидко розібралися з техноло
гією виготовлення окопних свічок. Тепер збирає-
мо банки, з коштів профкому закуповуємо пара-
фін і у свій вільний час «клепаємо» для наших 
хлопців цей дуже потрібний взимку витратник.
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