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Військові дбають про Україну,  Військові дбають про Україну,  
а ми маємо дбати про ниха ми маємо дбати про них

Так вважають в профкомі первин-
ної організації ПМГУ Запорізького за-
воду феросплавів. І, реалізуючи своє 
переконання на практиці, з перших 
днів широкомасштабного російського 
вторгнення активно підтримують мо-
білізованих працівників підприємства 
та добровольців. Про те, як організо-
вана ця робота, на наше прохання 
розказав голова первинки Олег Ільїн:

– На сьогоднішній день з нашо-
го підприємства мобілізовано 304 
співробітника. Ми пишаємось цими 
людьми, молимося за них та чекає-
мо їх вдома з Перемогою. Але й відчуваємо сум, адже є невблаганна страшна статистика: 
двоє феросплавників наразі перебувають у полоні, 10 вже віддали за Україну свої життя.

Ми впевнені: сміливці, що боронять Батьківщину від ворога зі зброєю в руках, заслуго-
вують максимального соціального захисту. Одразу зазначу, що у вирішення цього питання 
щодо феросплавників дуже вагомий внесок зробила адміністрація заводу.

Попри можливість, надану роботодавцям Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 
№2352-IX, наші керівники вирішили не економити на  мобілізованих та прийнятих на війсь-
кову службу за контрактом – і зберегли середній заробіток за всіма такими працівниками. 
Звісно, додаткова «подушка безпеки» і той факт, що їх справді цінують на рідному підпри-
ємстві, всерйоз підвищують бойовий дух хлопців.

Ті, хто зараз служать у лавах ЗСУ, поранені бійці, які проходять лікування, також можуть 
розраховувати на матеріальну допомогу від профорганізації – її вже отримали 113 осіб. Не 
лишаються сам на сам з горем і фінансовою скрутою родини загиблих героїв. Регулярно 
обговорюючи стан справ у мобілізованих по кожному структурному підрозділу, ми намагає-
мося консолідувати їхні потреби у загальну базу, відповідно до якої за можливості виділяє-
мо ту чи іншу допомогу. На даний момент на відповідні виплати первинкою ПМГУ виділено 
понад 1,2 мільйона гривень.

Але гроші – то ще не все. За довгі місяці війни ми з’ясували, що можемо сприяти бо-
ротьбі наших товаришів на фронті ще й багатьма іншими способами. Тож комплектуємо 
для них якісне обмундирування та амуніцію, закуповуємо берці, повербанки, кровоспинні 
турнікети, маскувальні сітки, саперні лопати і таке інше, передаємо необхідний інструмент 
для ремонту воєнної техніки, навчилися виготовляти спеціальні перехідники для дронів...

Авжеж, численні ініціативи задля підтримки військових створюють додаткове наванта-
ження на актив. Однак наша команда вміє розподіляти час і сили, тож на якість виконання 
базових профспілкових завдань це не впливає. Ми продовжуємо здійснювати правовий за-
хист членів ПМГУ, надавати їм консультації, вести соціальний діалог із роботодавцем.

В умовах воєнного стану посилили увагу до охорони праці: навіть попри низький по-
казник завантаження виробництва зараз на підприємстві має місце брак кваліфікованих 
кадрів, який спричиняє підвищення ризиків. Крім того, доводиться адаптуватися до нових 
обставин: повітряних тривог, «прильотів», комендантських годин, змін у русі громадського 
транспорту, необхідності залучати та розподіляти гуманітарну допомогу для незахищених 
категорій трудівників тощо.

Щоб врахувати все, що необхідно, постійно проводимо наради з головами цехкомів, на 
яких обговорюємо важливі для працівників питання, та плануємо наші дії у короткій і більш 
тривалій перспективі.


