
У часи війни первинки ПМГУ підприємств 
ГМК не знизили своєї активності, а навпа-
ки – додали обертів, адже сьогодні люди 
праці потребують профспілкового захисту 
як ніколи. Вони боронять Батьківщину і на 
воєнному, і на економічному фронті – але 
замість вдячності й підтримки від держави 
отримують антисоціальні законодавчі ініціа-
тиви. Про те, як діє в цих надскладних умо-
вах профспілковий актив Покровського ГЗК, 
розповідає профлідер Євген Запускалов:

– Війна вплинула на всі сфери життя ук
раїнців, і на профспілкову діяльність також. 
Особливо ми відчули це після підписання за-
кону №2136 «Про організацію трудових від-
носин в умовах воєнного стану». Він значно 
скоротив наші права і можливості, з колдого-
ворів зникли деякі соціальні гарантії, тож до-
велося перебудовувати низку процесів.

На щастя, в адміністрації Покровського 
ГЗК розуміють важливий вплив профспілки 
на соціальнопсихологічну атмосферу в тру-
довому колективі. З нами продовжують ради-
тися при прийнятті важливих рішень, хоча з 
юридичної точки зору мають повне право так 
не вчиняти. Гарантований соцпакет повністю 
збережений: заробітна плата виплачується 
вчасно, лікарняні теж. Єдине, що змінилось 
– це кількість днів відпустки (під час воєнного 
стану вона за законом складає 24 дні).

До «класичних» напрямів профспілкової 
роботи додалися необхідність підтримувати 
мобілізованих гірників і волонтерські справи. 
Багато працівників комбінату зараз служать 
у лавах ЗСУ, дехто з них пішов на фронт доб
ровільно. Серед таких наші профактивісти: 
голови цехових організацій ПМГУ Чкаловсь

кого №2, Покровського та Олек-
сандрівського кар’єрів, Чкаловсь
кої збагачувальної фабрики – 
Сергій Овчаров, Геннадій Сокур, 
Сергій Нагорний і Сергій Шатохін, 
фізкультурні організатори елект
роцеху та Запорізького кар’єру – 

Юрій Перепятенко та Валерій Мельник. Нам 
складно без хлопців, але ми розуміємо і роз-
діляємо їхнє прагнення боронити свій дім від 
ворога. Перебуваємо з ними на постійному 
зв’язку, реагуємо на прохання і намагаємось 
допомагати всім, чим можемо.

Дбаємо про те, щоб військовослужбовці – 
працівники нашого підприємства були забез-
печені необхідною амуніцією. Нещодавно 
всі бажаючі співробітники перевели на раху-
нок первинки свій одноденний заробіток – ці 
кош ти спрямовуються на придбання засобів 
колективної оборони для наших захисників.

Ще одна справа, яку ми, за підтримки ад-
міністрації, успішно зробили – організація 
нехай не такого масового, як до війни, але 
все ж оздоровлення. Гірники і їхні родини 
можуть виїхати на комбінатівські бази від-
починку, з 1 липня запрацювала програма 
надання пільгових (за 50% вартості) путівок 
у карпатський Буковель. Час дуже нелегкий, 
всім нам треба триматись – і фізично, і пси-
хологічно, тож розрада у людей має бути.
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