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В умовах повномасштабної війни, яка на-

разі йде в країні, особливого значення на-
буває сила духу. Саме вона допомагає нам 
зберігати віру в краще майбутнє у вирі чис-
ленних випробувань. У житті працівників 
Покровського ГЗК їх, на жаль, сьогодні ви-
стачає. У зв’язку з обмеженням споживання 
електроенергії та важким фінансовим ста-
новищем з 1 грудня 2022 року на підприєм-
стві зупинені основні виробничі потужності. 
Більшу частину трудового колективу від-
правлено у вимушений простій.

Це, звісно, болісний удар для людей пра-
ці. Однак гірники – «міцні горішки». Вони 
тримаються. А первинна організація ПМГУ 
шукає способи розрадити їх в очікуванні до-
леносних змін на фронті, в економіці, у полі-
тичних підходах до вирішення гострих галу-
зевих проблем, що спричинили зупинку ви-
робництва.

У профспілковому комітеті знають: один з 
перевірених способів «видобутку» позитив-
них емоцій – залучення членів Профспілки 
до фізкультури і спорту. До того ж участь у 
змаганнях з ігрових видів гартує перемож-
ний дух. Тож, попри всі труднощі, традицій-
ні щорічні турніри на профспілковий Кубок 
тривають. Напочатку грудня визначенням 
переможців та церемонією їхнього нагоро-
дження завершилися волейбольні баталії.

Ініціатором проведення Кубку з волейбо-
лу виступив член профкому, учасник збірної 
команди ПМГУ, працівник автотранспортно-
го цеху Віталій Малий. На пропозицію спор-

тивного лідера із задоволенням відгукну-
лись активісти залізничного цеху, служби 
охорони, Олександрівського та Запорізького 
кар’єрів. Свого фізкультурного організатора 
підтримав і рідний підрозділ. Шосту коман-
ду-учасницю сформували любителі волей-
болу підприємства – вона отримала назву 
збірної комбінату, очолив її директор із за-
гальних питань Сергій Поровай. Матчі про-
ходили на спортмайданчику СК «Манганіт». 
Перемогу в кожному з них присвячували ко-
легам, які захищають Батьківщину на пере-
дових позиціях.

В результаті запеклого протистояння 
володарем Кубку став колектив автотран-
спортного цеху (начальник Роман Мерку-
лов, голова цехової організації ПМГУ Віта-
лій Гомон) у такому складі: Віталій Малий 
(фізорг), Даніїл Лутай, Олександр Паляниця, 
Владислав Кожемяка, Максим Жура, Сер-
гій Главацький, Максим Шабля, Володимир 
Ніколаєнко та Володимир Лобанов. «Сріб-
ло» взяли спортсмени Олександрівського 
кар’єру на чолі з фізоргом Олегом Кривен-
ком, «бронзу» – представники служби охо-
рони, фізорг Андрій Ковальчук.

Вітаючи переможців, призерів і учасників 
змагань, голова первинки ПМГУ Євген За-
пускалов зазначив: «Дякую всім за вашу іні-
ціативу, профком ПМГУ і надалі обов’язково 
її підтримуватиме. Беручи участь в організа-
ції заходу, виходячи на поле в якості гравців, 
ви вчергове довели, що командний дух, як 
в роботі, так і у спорті, – це рушійна сила, 
що об’єднує і стимулює до подальших звер-
шень!»
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