
Відомості про професійні досягнення
Григорчука Олександра Сергійовича, 

голови профспілкового комітету підприємства з іноземними інвестиціями у
формі приватного акціонерного товариства 

«Запорізький залізорудний комбінат»

Григорчук  А.С.  народився  6  листопада  1957  року  у  селі  Бистрик
Ружинського району Житомирської області. У 1976 році закінчив Криворізький
технічний університет за спеціальністю «Гірничий інженер».

Вся  трудова  діяльність  Олександра  Сергійовича,  а  це  майже 40  років,
пов'язана  із  залізорудним  комбінатом,  17  років  з  них  -  безпосередньо  під
землею  в  шахті.  Починав  він  свій  робітничий  шлях  із  замірника  на
маркшейдерських  роботах,  техніка  енергетичного  бюро,  ланкового
маркшейдера,  працював  гірничим  майстром  шахти  «Білозірська»,
електрогазозварювальником,  підземним  кріпильником  шахти
«Експлуатаційна».

Григорчук  А.С,  окрім  виробництва,  активно  займався  громадською
діяльністю. В 1987 році був обраний головою профкому шахти «Бєлозерська»
ШСУ-3  тресту  «Кривбасшахтопрохідка»  (Криворізький  ГК  профспілки)  на
громадських  засадах.  В  1990  році  був  обраний  членом  профкому  шахти
«Експлуатаційна» ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат». 

Трудовий  колектив  комбінату  оцінив  організаторські  здібності
Григорчука О.С., тому у 1994 році його обрали заступником голови профкому
комбінату, а у 1997 році - головою профспілкового комітету комбінату, який
він очолює до цього часу. Здатність Олександра Сергійовича знаходити вихід зі
складних ситуацій і приймати виважені рішення стала підставою того, що його
обрали  членом  президії  Запорізького  обласного  комітету,  а  у  2014  році  -
членом  президії  Центрального  комітету  профспілки  металургів  і  гірників
України. 

Григорчук О.С. неодноразово обирався депутатом різних рівней: 1999 -
2002 рр. - депутат Дніпрорудненської міської ради, 2002 - 2006 рр. - депутат
Василівської  районної  ради,  2008  -  2010  рр.  -  член  виконкому
Дніпрорудненської  міської  ради,  з  2010  р.  до  цього  часу  -  депутат
Дніпрорудненської міської ради.

Залізорудний  комбінат  не  лише  містоутворювальне  підприємство  -  на
ньому  тримається  й  бюджет  району.  Це  одне  з  успішніших  підприємств
гірничо-металургійної промисловості України.

Протягом  багатьох  років,  працюючи  на  профспілковій  ниві,



Григорчук А.С.  увесь  свій  час  приділяв  і  продовжує  приділяти  створенню
безпечних та  здорових умов   праці    на   комбінаті,    захисту  соціально-
економічних   прав   та   інтересів  працівників. Розуміючи важливість своїх дій,
захищаючи інтереси більш ніж 4,5 тисячі працівників, він докладає максимум
зусиль  для  розширення  та  зміцнення  соціальної  бази,  заклавши  відповідні
норми в колективний договір підприємства.

Найважливішим  завданням  профспілкова  організація  комбінату,
очолювана Григорчуком О.С., вважає постійне зростання заробітної плати, у
чому досягнуто певних успіхів: комбінат є лідером за рівнем заробітної плати
серед підприємств галузі і регіону.

Колективним  договором  передбачена  норма  відрахувань  на  охорону
праці в розмірі 0,6 % від суми реалізованої продукції,  що значно перевищує
законодавчо встановлений рівень. Це дає змогу створювати більш безпечні та
здорові  умови  праці,  запобігаючи  росту  травматизму  та  професійної
захворюваності.  На  ділянках  організоване  змагання  з  охорони  праці  із
заохоченням за його підсумками кращих колективів.

Результатом роботи профспілкового комітету і особисто Григорчука А.С.
є стабільність і послідовність з посилення соціальної захищеності працівників
комбінату.  Соціальний  пакет,  передбачений  колективним договором,  досить
вагомий.

Виділяються  кошти  Раді  ветеранів  комбінату  для  надання  одноразової
матеріальної допомоги та на інші цілі соціальної підтримки пенсіонерів.

Надається  часткова  матеріальна  допомога  на  поховання  померлих
працівників та працівників, що пішли з комбінату на пенсію, а також у разі
поховання найближчих родичів працівника (батьків, дітей, дружини, чоловіка),
що проживають спільно або в одному населеному пункті, на підставі договору
між комбінатом і підприємством, що надає ритуальні послуги.

Для  придбання  шкільних  приладь  до  1  вересня  надається  одноразова
матеріальна допомога в розмірі 700 грн. на дитину працівникам комбінату, що
мають на вихованні трьох і більше дітей у віці до 17 років включно.

Учасникам бойових дій Великої Вітчизняної  війни, що є пенсіонерами
комбінату,  до  Дня  Перемоги  виплачується  матеріальна  допомога  у  розмірі
1000 грн.  Організовуються  заїзди  в  профілакторій  ветеранів  війни,  що
перебувають  на  обліку  в  Раді  ветеранів  комбінату.  Виділяється  10
безкоштовних  путівок  у  санаторій-профілакторій  для  осіб,  що  одержали
профзахворювання або травму на виробництві.

Пенсіонерам, що перебувають на оздоровленні,  надається безкоштовна
медична допомога лікаря-стоматолога профілакторію.

Забезпечується  оздоровлення  дітей працівників  комбінату  у  віці  до  12
років включно у літніх оздоровчих таборах з оплатою батьками 10 % вартості
путівки.  Діти  дошкільного  й  шкільного  віку,  батьки  яких  загинули  на
виробництві,  щорічно  забезпечуються  безкоштовними  путівками  в  літні



оздоровчі табори або на базу відпочинку «Гірник».



Для  забезпечення  спільного  відпочинку  й  оздоровлення  працівників
комбінату і їх родин реалізовуються путівки на базу відпочинку «Гірник» за
пільговою вартістю.

Здійснюється перевезення працівників на роботу та з роботи залізничним
транспортом і автотранспортом підприємства за пільговим тарифом.

Працівникам комбінату  при  звільненні  у  зв'язку  з  виходом  на  пенсію
виплачується  одноразова  допомога  залежно  від  стажу  роботи  до  трьох
середньомісячних заробітних плат

Працівникам,  нагородженим у період трудової  діяльності  на  комбінаті
державними  нагородами  України,  при  стажі  роботи  понад  20  років
виплачується при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію 5 середньомісячних
заробітних плат.

Проводиться повне фінансування санаторію-профілакторію.

Створені  необхідні  умови  для  проведення  спортивних  змагань  серед
працівників,  безкоштовно  надається  транспорт  для  участі  членів  збірних
команд у міських, районних, обласних і всеукраїнських спортивних змаганнях.

За рахунок коштів профспілкового бюджету закуповуються санаторно-
курортні путівки для лікування й оздоровлення працівників комбінату, членів
профспілки, у тому числі для сімейного відпочинку.

Виділяються кошти з профспілкового бюджету на надання матеріальної
допомоги багатодітним родинам.

За  рахунок  коштів  профспілкового  бюджету  надається  фінансова
допомога,  організовується  відвідування  працівників,  що  перебувають  на
стаціонарному лікуванні.

За рахунок засобів профспілкового бюджету проводиться: фінансування
спортивно-масових і культурних заходів для працівників комбінату; придбання
спортінвентарю  й  нагородної  атрибутики,  матеріальна  допомога  членам
профспілки; придбання дитячих новорічних подарунків.

Велика увага приділяється молоді. Передбачена виплата безвідсоткового
кредиту  молодим  сім'ям,  проводяться  разові  фінансові  виплати  молодим
працівникам, що повернулися з армії, що одружились. Регулярно проводяться
вечори відпочинку.

Профспілковим  комітетом,  очолюваним  Олександром  Сергійовичем,
проводиться ряд інших заходів для захисту соціальних інтересів.

На  умовах  колективного  договору  усім  співробітникам  підприємства
виплачується грошова допомога на компенсацію витрат, пов'язаних з оплатою
комунальних послуг. Усім працівникам комбінату, що мешкають у будинках з
пічним опаленням, вугілля надається на пільгових умовах.

За  безпосередньою  участю  Григорчука А.С.  було  придбано  вкрай



необхідне сучасне медичне обладнання для медичного центру.

За  активну  роботу  в  профспілці  та  вагомий  внесок  у  розвиток
Запорізького краю Григорчук Олександр Сергійович нагороджувався орденом
«За  заслуги  перед  Запорізьким  краєм»  ІІ  ступеня  (2010  р.),  медаллю  «За
розвиток  Запорізького  краю»,  Почесними  грамотами  Федерації  профспілок
України, Центрального й обласного комітетів ПМГУ, нагрудним знаком ЦК «За
активну  роботу  в  профспілці  металургів  і  гірників  України»,  Почесною
грамотою облдержадміністрації,  Василівської  райдержадміністрації,  а  в  2012
році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник ПМГУ».


