
Підприємство «ШЛЯХБУД КР» завжди 
було надійним помічником криворізьких гір-
ничо-збагачувальних комбінатів у всьому, 
що стосується обслуговування локальної 
залізничної мережі. Його працівники розді-
ляли з гірниками успіхи часів стабільного 
виробництва, так само як сьогодні ділять з 
ними численні труднощі, спричинені війною. 
В умовах небезпеки, складної економічної 
ситуації, яка призвела до призупинки гірни-
чої промисловості Кривбасу, та щоденного 
психічного напруження (адже лінія фронту 
зовсім поблизу) людям дуже нелегко. Але 
вони спромагаються триматися, і не лише 
триматися, але й робити свій внесок у на-
ближення нашої перемоги. Про те, чим на-
разі живе трудовий колектив підприємства, 
розповідає голова його первинки ПМГУ 
Олексій Коношко:

– Що казати, сьогодні важко всім. Нам 
теж важко. «ШЛЯХБУД КР» тісно пов’язане 
з гірничо-збагачувальними комбінатами, 
не можуть працювати вони – нема роботи 
нам. Співробітники перебувають у простої. 
Єдиний позитив тут полягає в тому, що все 
зроб лено за законом – із виплатою 2/3 окла-
ду. Та, зрозуміло, це не надто втішає, особ-
ливо без конкретних перспектив щодо від-
новлення виробництва.

Спільним рішенням соціальних партнерів 
ми вимушено деактивували дію низки соці-
альних норм колдоговору. Відмовилися від 
відрахувань на культмасову і спортивну робо-
ту. Тимчасово згорнули деякі цікаві ініціативи 
профкому. Тож настрій в усіх, у тому числі і в 
профактивістів, не дуже. Але! Ми знаємо, що 
поринати в сумні думки зараз не час. Маємо 
робити те, що можемо, – і робимо.

Дбаємо про півсотні наших хлопців, які 
пішли захищати Батьківщину у лавах Зброй-
них сил України. На їхні звернення, за фінан-
сової підтримки адміністрації, забезпечуємо 
їх всім необхідним екіпіруванням. Якщо по-
трібно – допомагаємо у лікуванні, реабіліта-
ції. За можливості, знову ж таки за сприяння 
керівництва, долучаємось до підтримки ар-
мії, тероборони.

А ще намагаємось створювати для пра-
цівників хай невеличкі, але приводи для по-
зитивних емоцій. Першого вересня приві-
тали 16 першокласників. Зберігаємо опцію 
пільгового оздоровлення (відпочивальни-
ків готові прийняти туристичні комплекси в 
Трускавці і Ворохті). Правда, бажаючих ско-
ристатися нею мало. З двох причин. Одна 
сумна: в усіх зараз дуже скрутно з фінан-
сами. А друга життєстверджуюча: багато 
хто не хоче їхати десь з рідного міста через 
участь у волонтерських ініціативах. Мовляв, 
у нас тут багато справ, треба спочатку во-
рога вигнати з нашої землі, а потім вже і про 
відпочинок подумаємо.
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