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Місто не здалося – і ми не здаємося
Привітний, затишний, квітучий, розумний, інтелігентний, орієнтований на культуру, науку і прогрес, але при цьому повністю позбавлений снобізму – таким запам’ятався більшості українців
Харків. І таким він буде й надалі! Коли закінчиться війна, рани
на тілі міста загоються, а його мешканці повернуться додому,
щоб працювати, мріяти, любити.
Поки що ж вони переживають складні часи. Про те, як долають труднощі працівники галузевих підприємств, установ
та організацій, де діють первинки ПМГУ, розповідає голова
Харківського обласного осередку Профспілки Лариса Подать:
– Наше місто не здалося ворогу, життя в ньому не згасло.
У середині травня, щойно припинилися масовані обстріли, повернулися до роботи комунальні служби – заходилися приводити до ладу пошкоджену інфраструктуру, прибирати вулиці
від уламків, висаждувати квіти у скверах. Невдовзі перестало
бути центральним бомбосховищем та запрацювало за призначенням метро. У серцях харків’ян зажевріла надія.
Підприємства галузі почали обережно будувати плани на
майбутнє. Сподівалися вийти на робочі місця співробітники
інституту «Гипрококс», які з початку війни працювали віддалено,
виконуючи наявні замовлення від закордонних партнерів. Трохи оптимістичніше стали дивитися вперед коксовики (ще взимку
Харківський коксовий завод притушив батареї та задіяв персонал у ремонтних роботах). Намагався вірити в краще трудовий колектив Вуглехімічного інституту (раніше його головним замовником
був Авдіївський коксохімічний завод, який наразі в зоні активних бойових дій, а також Запорізький
коксохім, робота якого під питанням).
Регулярно зідзвонюючись з головами первинних профспілкових організацій, ми обговорювали
численні проблеми сьогодення. Їх дуже багато. Розпочато процедуру банкрутства найкрупнішого
банку Харкову, в якому обслуговувалися, зокрема, і наші профорганізації. Мінекономіки відмовилося
пролонговувати контракт з одним з найбільш досвідчених та соціально орієнтованих керівників,
надійним партнером профкому ПМГУ – директором «Гипрококсу» Віктором Рудикою. В умовах
погіршення економічної ситуації деякі роботодавці скористалися Законом України №2136 «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» – у тому числі щодо можливостей порушувати строки виплати заробітної плати, призупиняти дії трудових договорів та окремих норм колективних договорів. Значною мірою ускладнилася робота з усіх напрямів профспілкової діяльності...
Але, попри все перераховане, вбачали ми і приводи для радості. Жодне з підприємств ГМК міста
не закрилося, керівники побільшості дбають про їхнє збереження (яскравий приклад – очільник
Науково-дослідного інституту вогнетривів імені Бережного Валерій Мартиненко, який у критичний момент фактично переселився на робоче місце). Немає масових звільнень, і є, хай туманні,
але перспективи роботи і зарплати для членів ПМГУ. Ніхто з
профспілкового активу області не
загинув (хоча дехто, на превеликий жаль, втратив майно, домівки).
Однак небо над Харковом лишалося ясним недовго. На початку червня його вкотре закрили грозові хмари. Ворог знов
почав поливати місто вогнем.
Ми знов повертаємося у режим очікування, який виснажує,
забирає сили. Та все одно не
здаємося! Підтримуємо один одного, шукаємо і знаходимо у собі
запаси терпіння, які дозволять
дочекатися миру, відсвяткувати
перемогу та повернутися до нормального життя.

