
У ситуації форс-мажору головне – не 
втрачати самовладання. Істинність цієї дум-
ки неодноразово перевірили на практиці 
активісти первинки ПМГУ Марганецького 
гірничо-збагачувального комбінату. В історії 
цього підприємства і його трудового колек-
тиву було багато труднощів, однак жодна 
з них не зломила дух гірників. От і зараз, в 
умовах війни, вони продовжують працювати 
та виконувати свої профспілкові обов’язки. 
Про це розповів голова первинної організації 
МГЗК Анатолій Буряк:

– Ми там, де ми є. Немає сенсу сумувати 
за мирними часами, краще замість цього зо-
середитися на сьогоденні. Воно складне, що 
приховувати. Але не безнадійне. Комбінат 
функціонує, завантаженість досягає десь 
70-80% – непоганий показник порівняно з 
багатьма іншими підприємствами галузі. 
Сподіваємось, що так буде і надалі, що фе-
росплавники працюватимуть і споживати-
муть нашу продукцію.

Зниження обсягів виробництва, на щастя, 
не спричинило скорочень, однак очікувано 
призвело до зміни режиму роботи для ча-
стини працівників. Дехто з них переведений 
на простій з виплатою 2/3 окладу. Само со-
бою, ані людей, ані профком це не радує. Та 
всі ми розуміємо ситуацію. І маємо визнати: 

через введення в дію Закону України №2136 
«Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану» профспілки втратили 
суттєві важелі впливу на роботодавців.

На додаток до загального напруження, 
пов’язаного з воєнними діями, що йдуть до-
сить близько до Марганця, та постійного 
зростання цін на споживчі товари, знижен-
ня доходів погіршує психологічний стан 
гірників. Знервованість, хвилювання щодо 
майбутнього, щодо добробуту близьких – 
норма сьогоднішнього дня. Але навіть у та-
кий непростій атмосфері люди знаходять 
в собі сили не тільки сумлінно виконувати 
виробничі завдання, але й допомагати армії, 
брати участь у волонтерських ініціативах.

Ще на початку війни, за сприяння 
адміністрації АТ «Марганецький ГЗК», 
трударі комбінату перерахували свій одно-
денний заробіток ЗСУ, так само зробили і 
всі штатні працівники первинки. Тепер, ко-
ли фінансових можливостей підтримувати 
наших захисників в людей стає все менше, 
вони знаходять інші шляхи, допомагають 
руками.

Звісно ж, неоцінимий внесок у нашу пе-
ремогу роблять представники МГЗК, які 
наразі боронять Україну зі зброєю в руках. 
Є серед них і профспілкові активісти. Ми 
підтримуємо з ними зв’язок, молимось за 
наших хлопців на передовій і дуже чекаємо 
їхнього повернення додому.
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