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З мрією про З мрією про 
мирне життямирне життя
Війна – жах і горе для всіх 

українців. Але люди у різних ре-
гіонах відчувають її по-різному. 
Мешканці західних областей з 
острахом чекають новин з пере-
дової та час від часу здригають-
ся від вибухів ранкових «прильо-
тів», однак більшу частину часу 
все ж продовжують жити звич-
ним життям. А до тих, хто на схо-
ді, війна прийшла на поріг. Деякі населені пункти захлинулися нею одразу, тепер там – 
руїна і ворог. До деяких її важкі згубні хвилі докотилися згодом, змучивши мирне населення 
очікуванням біди.

Невеликі, але охайні та зелені містечка Бахмут і Часів Яр Донецької області теж, на 
превеликий жаль, не змогли уникнути сумної долі. Обстріли, ракетні бомбардування, що 
несуть великі ушкодження інфраструктури і забирають найцінніше – життя, були їхньою 
реальністю навесні.

Місцеві мешканці, серед них і трудовий колектив Ча-
сівоярського вогнетривкого комбінату, трималися скіль-
ки могли. Про те, чим жила весь цей час первинка ПМГУ, 
яка багато років об’єднує гірників та вогнетривників, на 
наше прохання розповів її голова Олександр Гранкін:

– Працівники комбінату, члени Профспілки, звикли 
долати труднощі. Виробничі проблеми, економічні кри-
зи – ми змогли впоратися з усім. Але війна перемелює і 
найсильніших. Після її початку підприємство фактично 
зупинилося, життя в місті ускладнилося: виникли дефі-
цити продуктів, ліків.

У таких умовах суто профспілкові питання відійшли 
на другий план. Боротьба за підвищення заробітних 
плат, покращення норм колдоговору, контроль охорони 
праці – всі ці функції стали спогадами хороших часів. 

Активістам довелося переорієнтуватися на вирішення питань виживання: сприяння війсь-
ковим та теробороні, організацію отримання та розподілення гуманітарної допомоги.

Однак через наближення лінії фронту з кожним днем небезпека зростає. Врешті кожен 
з нас постав перед вибором: лишатися, ризикуючи рідними і близькими, чи рушати. Для 
більшості життя родин, звісно ж, стало безсумнівним пріоритетом. Тож тепер ми разом 
тільки подумки. Чи судилося всім нам побачитися знов? Повернутися в рідний Часів Яр, на 
комбінат, на свої робочі місця? Дуже хочу в це вірити, мрію про це, бажаю цього усім нам: 
мирного життя згуртованої профспілкової первинки у мирній, незалежній Україні.

Фото мирного часу
з архиву журналу «Ваша довіра»


