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Ціль – перемога!Ціль – перемога!
Після року виснажливої війни, року героїчного 

спротиву нашого народу російському агресорові, в 
усіх українців є лише одна ціль – перемога. Кожен 
наближує її, як може. Свій внесок у довгоочікуваний 
спільний результат вносить і первинна організація 
ПМГУ ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром». Її голова 
Ірина Білик розповідає:

– Воєнні дії спричинили гостру галузеву кризу, по-
страждали від неї і ми. У зв’язку зі значним падінням 
обсягів виробництва наше підприємство вже понад 
шість місяців вимушено працює в режимі неповного 
робочого часу. Не кращий період переживає і проф-
спілкова первинка. Членам трудового колективу і 
їхнім сім’ям дуже скрутно, важко. Та найскладніше 
зараз, як ми знаємо, українським воїнам.

Ми переживаємо за кожного з бійців, що наразі тримають фронт, зичимо їм здоров’я і 
найскорішого повернення до рідних! Сьогодні на війні – 46 наших колег. Серед них є ті, хто 
за мужність та відвагу отримав високі державні нагороди. Один з таких людей – Павло Ми-
хайлович Савчен, майстер ремонтних майстерень автотранспортного цеху. Нині він стар-
ший сержант ЗСУ, відзначений медаллю «Захиснику Батьківщини».

Та, на жаль, приходять і сумні звістки. Наприкінці січня колектив прощався з підривни-
ком вибухової дільниці гірничого цеху Віталієм Олександровичем Кулябком. 34-річний чо-
ловік працював на нашому підприємстві з 2015-го року, запам’ятався товаришам по роботі 
як енергійна і доброзичлива людина. У лавах ЗСУ він відважно боронив рідну землю, був 
старшим навідником кулеметного взводу роти вогневої підтримки десантно-штурмового 
батальйону. Загинув на донецькому напрямку. Без батька залишилася маленька донечка. 
Тяжка втрата для сім’ї та для всіх нас.

Держава сьогодні у буквальному сенсі тримається на щоденному подвигу наших бій-
ців. Тому профспілковий комітет ПМГУ «Кривбасвибухпрому» ще на початку воєнних дій 
ухвалив постанови, згідно з якими ми в силу можливостей допомагаємо співробітникам, 
що стали на захист Батьківщини зі зброєю в руках. Коли працівників підприємства, членів 
Профспілки металургів і гірників України, призивають на військову службу, профком надає 
їм разову матеріальну виплату в розмірі 3 тисяч гривень. Також виділяємо таку допомогу 
жінкам-спілчанкам, у яких мобілізовані члени родини – чоловіки або сини.

Принагідно скажу, що і адміністрація не стоїть осторонь. Минулого жовтня, до Дня 
захисника України, наше підприємство виплатило кожному мобілізованому працівникові 
по 3 тисячі гривень.

У жовтні ж ми налагодили забезпечення наших військових термобілизною, з січня пере-
давали бійцям теплі шапки і зимові тактичні перчатки. Реалізуючи цю ініціативу, тримали 
зв’язок з мобілізованими спілчанами – насамперед, через голів профспілкових цехових 
організацій. Дякую моїм помічникам – Світлані Голуб, Вікторії Яковлєвій, Ользі Павленко. 
Вони діяльні та відповідальні, чуйні та милосердні. На таких активістах тримається наша 
Профспілка

Зараз зима позаду, весна – надихає. Але, як це не сумно, війна все ще триває. Тож ви-
бухпромівці прагнуть і надалі посильно допомагати воїнам, зігрівати їх турботою. Сподіває-
мось, що наша підтримка робитиме їхнє життя хоч трішечки простішим і нагадуватиме їм 
про те, що їх дуже цінують і дуже чекають вдома.
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