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Зможемо подолати всі труднощі тільки разомЗможемо подолати всі труднощі тільки разом
Для мешканців Запоріжжя війна – надзвичайно близько. Значна частина території ре-

гіону окупована ворогом, на лінії фронту точаться бої, обласний центр, буденністю якого 
стали колони військової техніки та нескінченний приплив поранених, ледь не щоденно по-
терпає від ракетних ударів.

Життя в таких умовах кого завгодно привело б у відчай. Але запоріжці – з особливого 
тіста. Тож, замість скиглити, вони зосереджуються на справі. Металурги і гірники – несуть 
виробничу варту, а їхні профспілкові організації беруть на себе вирішення вже звичних та 
зовсім нових соціальних питань. Про те, як це відбувається на підприємстві «Запоріжвог-
нетрив», нам розповіла голова його первинки ПМГУ Олена Логунова:

– От вже понад 8 місяців Україна боронить свій суверенітет від сильного і підступного 
ворога. Весь цей час ми живемо життям, яке дуже відрізняється від довоєнного. Змін за-
знали наша свідомість, наші цілі, наші плани. Хоча, дещо є незмінним: для профспілкового 
комітету пріоритетами залишаються правовий та соціально-економічний захист спілчан, 
здійснення контролю безпеки на виробництві (зокрема, шляхом проведення комплексних 
перевірок стану охорони праці).

Спільно з роботодавцем ми розробляємо заходи для збереження трудового колективу 
в умовах воєнного часу, адаптуємо нових працівників. На підприємстві запроваджені без-
оплатні онлайн-консультації психологів, інформаційний курс «Безпека 24/7», який містить 
корисні рекомендації щодо дій під час війни тощо. Профспілковий комітет щоденно прий має 
відвідувачів, надає консультації з різноманітних питань.

У складних умовах сьогодення для людей надзвичайно важливою стала матеріальна 
підтримка. Адміністрація «Запоріжвогнетриву» дбає про залучення для співробітників та 
ветеранів підприємства гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Ми докла-
даємо багато зусиль, щоб полегшити життя вимушених переселенців, зокрема – праце-
влаштованих у нас маріупольців. Фактично з самого початку війни вони почали отримувати 
грошові виплати від профкому, а потім – і від Центральної ради ПМГУ.

Фінансово допомагаємо сім’ям товаришів, які загинули в ході виконання бойових зав-
дань, тим, чиє житло потребує відновлення внаслідок ракетних ударів. За час повномасш-

табних воєнних дій проф-
спілковий комітет надав ма-
теріальну допомогу більш 
ніж 500 членам профспілки 
на загальну суму понад 1,3 
мільйона гривень.

Сьогодні, коли одні пра-
цівники «Запоріжвогнетри-
ву» боронять нашу країну у 
лавах Збройних Сил, а інші 
наближають перемогу своєю 
наполегливою працею, ми 
розуміємо, що зможемо по-
долати всі труднощі тільки 
разом. Спільними зусилля-
ми виженемо ворога і продо-
вжимо будувати: плани ви-
робництва, гідну систему со-
ціальних гарантій для трудя-
щих, а головне – безхмарне 
майбутнє для наших дітей!


