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Всі думки і погляди українців спря-

мовані на те, щоб здолати ворога. Од-
нак навіть в умовах війни не можна за-
бувати про трудові права працівників. 
Адже зараз для держави надзвичайно 
важливо зберегти економічний та трудо-
вий потенціал. Про це нагадує голова 
Дніпро петровської обласної організа-
ції ПМГУ Андрій Чайка:

– На сьогоднішній день в нас два пріоритети – перемога і соціальна справедливість. 
Перший значною мірою залежить від роботи галузі, другий – від нашої принциповості й 
наполегливості.

Тішить, що всі промислові підприємства ГМК Дніпропетровського регіону працюють, хо-
ча, звісно ж, у тих обсягах випуску продукції і в тих режимах, які дозволяє ситуація. Най-
більшою складністю наразі є логістичні питання – куди та як відправляти продукцію, звідки 
та як доставляти сировину. Але їх намагаються вирішувати. За можливості відновлюється 
виробництво на ділянках, де воно було призупинено. Так, найближчим часом планується 
відновлення роботи фабрики на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті, є 
пожвавлення у трубників компанії «Інтерпайп».

На тлі економічної активності підприємств у діючих на них первинок ПМГУ додається 
роботи. Лідери та активісти продовжують виконувати свої обов’язки з контролю охорони 
та безпеки праці, правового та соціально-економічного захисту членів Профспілки – що 
є особливо важливим з огляду на дію Закону України №2136 «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану».

Дніпропетровській обласній раді поступає чимало звернень з проханнями оцінити про-
позиції роботодавців щодо призупинення дії норм колективних договорів, положень про 
оплату праці, трудових угод. Є серед них цілком адекватні. І Профспілка, і самі працівники 
з розумінням ставляться до необхідності економити фінанси, переспрямовувати частину 
наявних коштів на підтримку Збройних сил України, тероборони, переселенців. Але трап-
ляються й випадки, коли під прикриттям війни керівництво прагне скоротити якомога біль-
ше гарантій для трудових колективів: відмінити видачу молока, води, мила – всього. Такого 
ми дозволити не можемо.

Ще одна проблема – розширення практики затримки виплати заробітної плати. До війни 
вона мала місце на «Дніпрометрострої», зараз до переліку боржників додалися Дніпро-
петровський завод прокатних валків і «Металургтрансремонт» – це неприйнятно.

Українцям, які у складні воєнні часи лишаються вдома, на своїх робочих місцях, дуже 
потрібно відчувати, що тут їх цінують та захищають. Сподіваюсь, представники робото-
давців і державної влади також це розуміють. Адже саме підприємства, які стабільно пра-
цюють, і люди, які отримують зарплати й сплачують податки, забезпечують надійний тил 
нашій армій. І вони ж будуть в авангарді розбудови України після нашої перемоги.


