
«Кохання здатне робити нас кращими, 
а ще ніколи не пізно спробувати відкри-
ти для себе та у собі нові світи». В цьо-
му переконаний наш сьогоднішній герой 
– змінний майстер залізничного цеху ТОВ 
«СТАЛЬ УКРАЇНА» (підрядне підприєм-
ство ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») 
Ігор Бабков.

Поспілкуватися з ним представникам 
профспілкової преси порадила профлі-
дерка названого підприємства Наталя 
Самань. Вона описала Ігоря як активно-
го члена ПМГУ, небайдужого волонтера, 
а також успішного спортсмена, який сам 
обрав здоровий спосіб життя і заохочує 
до того ж нинішнє юне покоління. Зазна-
чимо, що в особистій бесіді всі ці харак-
теристики підтвердилися, але найбільш 
вражаючою виявилася історія щодо зану-
рення чоловіка у спорт. Як нам здається, 
вона гідна стати сюжетом для романтич-
ного фільму!

«Можете не вірити, – посміхається Ігор, 
відкриваючи свою маленьку таємницю, – 
але я спробував, що таке заняття спор-
том, коли мені вже перевалило за 30. До 
того був таким собі звичайним чолов’ягою, 
як то кажуть, не без поганих звичок. А по-
тім зустрів свою майбутню дружину Оле-
ну. І вирішив: якщо хочу бути гідним такої 
жінки, варто мені почати змінюватися».

Окрилений коханням, чоловік став хо-
дити на спортивні майданчики, шукаю-
чи рекомендації щодо занять воркаутом 
(саме таку назву має популярна в усьому 
світі практика вуличних тренувань) в Ін-
тернеті. Спочатку було важко, але він не 
здавався. Повністю відмовився від палін-
ня та вживання алкоголю, і поступово ре-
зультати прийшли. Щоб переконатися, що 
вже на щось здатний, наш герой поїхав на 
змагання з воркауту в Дніпрі – і одразу ж 
спромігся виконати норматив кандидата в 
майстри спорту, віджавшись 80 разів від 
підлоги за правилами строгої техніки.
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Потім, завдяки соціальним 
мережам, познайомився з Сер-
гієм Чупровим – господарем 
одного з криворізьких спорт-
залів, який запропонував Баб-
кову спробувати себе в якості 
тренера. Попри повну відсут-
ність досвіду справа виявилася 
Ігорю до снаги. Вже через три 
місяці на його зайняття стали 
ходити близько 30 малюків, а 
сьогодні він є наставником 60 
дітей віком від 5 до 15 років.

«Працювати з дітьми дуже 
цікаво, – ділиться Ігор. – Я хо-
тів би займатися цим і надалі 
вже як професіонал. Тож зараз 
навчаюсь заочно у криворізь-

кому педагогічному університеті, щоб здобути другу освіту (за першою я – інженер-
будівельник) і стати фахівцем з фізичної культури у званні магістра».

Повернення на студентську лаву для нашого героя – один з кроків на шляху до 
втілення його заповітного бажання. Він мріє відкрити справжню, належним чином 
зареєстровану, школу з воркауту. Для цього поступово накопичує необхідний дос-
від у спілкуванні з однодумцями, успішними спортсменами. І у первинній організації 
ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вирішили своєму спілчанину в цій справі 
трішки допомогти: знайшли можливість частково профінансувати його поїздку на 
чергові змагання – фестиваль вуличних культур у Львові. Звідти він повернувся зі 
ще більшим натхненням на плідну працю, спортивне вдосконалення та волонтерсь ку 
діяльність, до якою долучився  завдяки Сергію Чупрову.

Так, раз на тиждень, у не-
ділю, до зали, де Бабков веде 
тренування, запрошуються всі, 
хто бажає позайматися ворк-
аутом – сплата за разове за-
няття в розмірі 60 гривень йде 
на потреби захисників Украї-
ни. На отримані в такий спо-
сіб кош ти вже придбано та пе-
редано воїнам 2-го батальйо-
ну 81-ї окремої аеромобільної 
бригади інструменти для ре-
монту військової техніки. Зараз 
триває збір на потужний за-
рядний пристрій для відважних 
українсь ких десантників.
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