
Іршанський гірничо-збагачувальний ком-
бінат, що у Житомирській області, – особ-
ливе підприємство. Маючи все необхідне 
(техніку, технології, висококваліфкований 
персонал) для успішного видобутку цінної 
для оборонно-промислового комплексу си-
ровини – титанового концентрату, воно ма-
ло б отримати статус стратегічного і актив-
но працювати на воєнні потреби. Однак, за-
мість того, вже понад півроку знаходиться у 
простої. Про те, як переживає цей надзви-
чайно складний період трудовий колектив 
Іршансь кого ГЗК, ми розпитали голову його 
первинки ПМГУ Руслану Примасюк:

– Вся Україна зараз мріє про перемогу 
над ворогом і наближає її, як може. Іршанці 
теж роблять свій внесок у підтримку армії, 
волонтерських ініціатив, профком дбає про 
мобілізованих співробітників. Однак все це 
– з великого дефіциту ресурсів. Централь-
ний офіс управляючої компанії АТ «ОГХК» 
не може налагодити збут нашої продукції, 
тому комбінат повноцінно не працює. Колек-
тив виходить на роботу періодично, окреми-
ми підрозділами, а в інший час перебуває 
у простої з оплатою 2/3 тарифу (окладу). 
Оскільки і до війни зарплати у нас були не-
високими, йдеться про суми, на які ледь-
ледь вдається виживати.

Внаслідок прийняття сумнозвісного За-
кону №2136 дія низки соціальних норм кол-
договору призупинена, тож розраховувати 
на якісь грошові допомоги від адміністрації 
людям не доводиться. Первинка ПМГУ під-
страхувати їх фінансово теж, на жаль, на 
здатна, адже єдиним джерелом наповнення 

її бюджету наразі є профспілкові внески. Не 
додають оптимізму численні випадки пору-
шень трудових прав – відколи на підприєм-
ствах припинилося проведення перевірок 
Держпраці, звернень з цього приводу знач-
но побільшало. А інструментів впливу на ро-
ботодавців у профспілок, через законодавчі 
зміни, навпаки, суттєво поменшало.

Настрій в усіх відповідний. Але руки не 
опускаємо – просто не маємо морального 
права. Працівники довірили нам представ-
ляти їхні інтереси, і, попри важкі випробу-
вання, ніхто з них іще не вирішив залишити 
профспілкові лави, щоб зекономити умовні 
40 гривень профвнеску. Охоплення членст-
вом у нашій організації, як і до війни, скла-
дає 97%. Тож профспілковий актив, стис-
нувши зуби, продовжує виконувати взяті на 
себе зобов’язання. Вектори прикладення 
його сил, звісно, трохи змінилися, та голов-
на мета нашої діяльності залишається тією 
самою: дбати про добробут членів ПМГУ.

Війна – суворе випробування для всіх 
українців. Мешканці Житомирської області 
потерпають від її лих непорівняно менше, 
ніж наші співгромадяни, що живуть на окупо-
ваних територіях чи неподалік від лінії фрон-
ту, але пов’язані з нею економічні негараз-
ди відчувають повною мірою. Дуже хочеться 
вірити, що держава знайде рішення, які до-
зволять Іршанському ГЗК відновити вироб-
ництво – і працівники комбінату врешті змо-
жуть долучитися до укріплення такого важ-
ливого для перемоги економічного фронту.

Фото надане 
профкомом ПМГУ Іршанського ГЗК

З бажанням працювати заради перемогиЗ бажанням працювати заради перемоги

#ВД2022 #ПрофспілкаЦеМи#ВД2022 #ПрофспілкаЦеМи


