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Війна стосується всіх,  
перемога залежить  

від кожного
У час неймовірних випробувань для нашої держа-

ви і народу Профспілка металургів і гірників Украї ни 
має бути ще згуртованішою, ніж раніше. Так вважає 
голова Криворізької міської організації ПМГУ Анато-
лій Макаренко.

– Анатолію Кириловичу, як працюють сьогод-
ні підприємства ГМК Кривбасу? 

– Війна сильно вдарила по економіці. Підприєм-
ства, я б сказав, виживають. Функціонують у тих об-
сягах випуску продукції і в тих режимах, які дозво-
ляє нинішня ситуація. Є проблеми з ринком збуту, 
логістикою. Також уже скоро можуть спостерігатися 
складнощі з кадрами. Зараз у лавах ЗСУ зі зброєю в руках захищають території і народ 
України десь 5 тисяч працівників ГМК Кривбасу. На жаль, війна вже забрала життя понад 
півсотні воїнів з Кривого Рогу, серед яких є і члени нашої Профспілки. Вічна і світла пам’ять 
Героям!

Ще кілька сотень, а то й більше, фахівців після 24 лютого виїхали (переважно зі своїми 
дітьми) за межі нашої області, у тому числі за кордон. Їхні наміри щодо продовження роботи 
на комбінатах, шахтах, заводах не завжди відомі.

– Чи в належні строки виплачується заробітна плата?
– Так. Своєчасна виплата зарплати працівникам, як і питання охорони праці, правового 

та соціально-економічного захисту, – на контролі голів всіх 44 первинних організацій ПМГУ 
Кривбасу. Вони знаходяться на постійному зв’язку з членами Профспілки. Усі питання 
соціального спрямування наразі особливо важливі ще й з огляду на дію нового Закону 
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який суттєво звужує 
права працівників.

– Які ще питання на порядку денному первинок?
– Усі первинні організації підприємств, які мають змогу працювати, допомагають 

Збройним силам України, територіальній обороні, наші спілчани активно підтримують 
волонтерський рух у рідному місті. Заряджені вірою в перемогу, профлідери та активісти 
ПМГУ в цей трагічний для України час своїм прикладом продовжують гуртувати навколо 
себе членів Профспілки на корисні справи – для допомоги захисникам і переселенцям, 
яких зараз у Кривбасі більше 50 тисяч. Нашим спілчанам зі сталевим характером і добрим 
серцем я дуже вдячний!

 
– Чого б Ви їм побажали?
– Під час війни важлива не просто єдність профспілкових рядів, на чому завжди робимо 

акцент, а абсолютна єдність всередині країни. Відстояти незалежність України і своє право 
на мирний труд зможемо тільки усвідомлюючи колективну відповідальність. Тому зараз 
є важливим кожен патріотичний рух. Не забуваймо, що війна стосується всіх, перемога 
залежить від кожного!
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