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Війна екзаменує всіх 
ук раїнців на міцність і лю-
дяність. Підприємства 
ГМК ж складають їй іще 
один серйозний іспит – на 
спроможність швидко впо-
ратися з новими виклика-
ми та налагодити роботу 
в скрутних обставинах. 
Коксохімічне виробництво 
Дніпровського металур-
гійного заводу впоралося 
з ним успішно – завдяки 

професіоналізму та згуртованості трудового колективу.
Ще на початку лютого у коксохіміків було багато планів: хотіли збільшувати обсяги ви-

робництва, отримати додатковий економічний ефект від щойно відремонтованих коксових 
батарей. Але війна все зруйнувала. Після її початку буквально за три дні зупинилося 
постачання, виникли проблеми з логістикою та реалізацією готової продукції.

Надважкою була перша декада березня: дві батареї довелося вивести на консерва-
цію, але, без можливості поповнення, запаси вугілля на складах все одно танули занад-
то швидко. Та люди не занепали духом, вони продовжували шукати вихід зі, здавалося б, 
глухого кута. Пропозиції висловлювали всі небайдужі працівники, найбільш перспективні 
ідеї втілювалися.

Згодом налагодилося співробітництво з постачальниками сировини – з України, Польщі, 
Чехії, та справа пішла швидше. Особлива подяка від коксохіміків постачальникам з Дон
басу, які везуть вугілля машинами навіть із зони бойових дій!

У квітні КХВ виконало всі намічені плани, попри те, що часто лунали сигнали повітряної 
тривоги та працівники спускались в укриття. У тому числі, на майданчику провели низку 
ремонтів. Розпочалася підготовка до розконсервації печей. Відновленню виробництва ак-
тивно допомагають і представники металургійного майданчику: вони швидко освоюють 
нові професійні навички, працюють на совість.

Сьогодні багато коксохіміків захищає Батьківщину зі зброєю в руках. Ті ж, хто лишилися 
в тилу, налаштовані не лише на плідну роботу заради збереження національної економіки, 
але й на здійснення всебічної підтримки товаришів за допомоги волонтерських ініціатив. 
Цією діяльністю, зокрема, опікуються профактивісти підрозділу. Так, голова профспілкової 
організації ПМГУ цеху уловлювання хімічних продуктів та енергетичного цеху Вікторія Гла-
голева зазначає: «Працівники КХВ, члени Профспілки, беруть найактивнішу участь у зборі 
волонтерської та матеріальної допомоги для потреб наших захисників, також багато хто 
здає кров. Байдужих серед нас немає».
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