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З думкою про найцінніше
Уроки війни – суворі і болісні. Та завдяки їм ми 

багато чого навчилися. Зокрема, відсьогодні й на ці-
ле життя уперед пам’ятатимемо: найцінніше в світі 
– то наші діти. Декому ця мудрість відкрилася нещо-
давно – раніше вона губилася у гонитві за грошима, 
розвагами, кар’єрним зростанням…

Тетяна Отріщенко, начальник центральної лабо-
раторії відділу технічного контролю (ВТК) Покровсь
кого гірничозбагачувального комбінату, голова це-
хової організації ПМГУ, знала її завжди. Тому, коли постало питання про порятунок сина і доньки від 
ворожих снарядів і куль, вона вирішила вивезти їх подалі від небезпеки.

Зробити такий вибір було нелегко. Адже у Покрові в Тетяни Олексіївни затишна домівка, улюбле-
на робота, колектив однодумців. Сама вона – корінна покровчанка, представниця гірницької динас-
тії. Її дідусь і бабуся працювали на ГЗК, і дівчина після закінчення школи прийшла сюди контролером 
продукції збагачення ВТК.

Вона розповідає: «Я вдячна долі за те, що привела мене у найкращу зміну з досвідченим наставни-
ком Тетяною Юріївною Бєліковою – прекрасним фахівцем та людиною з доброю душею. Сприятлива 
атмосфера в колективі і цікава робота стали для мене вирішальними у виборі подальшої освіти». 

Зрозумівши, який саме напрямок навчання потрібен для фахового розвитку, молода працівниця 
вступила до Криворізького технічного університету, на спеціальність «Збагачення корисних копа-
лин». Успішно здобувала нові знання, на 4 курсі отримала направлення для проходження виробни-
чої практики у відділ збагачення рідного підприємства. Це був доленосний момент: тут, крім важли-
вого досвіду, дівчина знайшла свою другу половинку – її майбутній чоловік Юрій працював з нею на 
одному поверсі (тепер він електрослюсар у Чкаловському кар’єрі №2).

Після закінчення вишу повернулася до ВТК. Невдовзі під час реорганізації підрозділу компетент-
ного молодого спеціаліста призначили начальником центральної лабораторії. «Наша робота – дуже 
відповідальна, – зазначає  Тетяна Отріщенко. – Від результатів лабораторних досліджень залежить 
проведення подальшого технологічного процесу в кар’єрах і на фабриках комбінату. Та я на своїх 
дів чат можу повністю покластися. Взявшись разом, ми здатні знайти вихід із будьякої ситуації».

Колеги також відгукуються про Тетяну Олексіївну тепло і з повагою. Більше того, два з полови-
ною роки тому їй довірили посаду голови цехової організації ПМГУ ВТК. З того часу згуртованому 
жіночому колективу на чолі з небайдужою профлідеркою вдалося багато чого досягнути. Так, вони 
спромоглися покращити санітарнопобутові умови на робочих місцях, а головне – відновити пільгові 
Списки контролерам продукції збагачення та пробовідбирачам. І ще мали великі плани! Але їх поки 
що зупинила війна. Тільки зупинила... на деякий час, але точно – не зруйнувала! Ми це знаємо, ми у 
це віримо, ми в цьому переконані! 

Наразі, перебуваючи далеко від дому, Тетяна Отріщенко більш за все мріє якнайшвидше доче-
катися нашої перемоги та повернутися додому – щоб жити, працювати, вирішувати профспілкові 
питання, виховувати дітей у мирній, незалежній, квітучій Україні. 
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