
Фестиваль талантів «Дерзайте, ви талановиті!» 
 
Талант — це дар, будь вдячний долі, 

Якщо його знайдеш в собі. 
 

Первинна організація ПМГУ ПАТ «Марганецький ГЗК» (голова Буряк А.І.) 
стабільно допомагає як організаційно, так і фінансово у проведенні 
наймасштабніших культурних заходів на комбінаті. Сьогодні, в розпал пандемії, 
в час, коли ми вже практично другий рік, живемо в умовах карантину, 
профспілкова організація радо зустрічає ініціативи творчого колективу ПК 
гірників по проведенню заходів в новому Онлайн-форматі. Завдяки діям 
профорганізації приходить нове розуміння нашої роботи, а творчий колектив 
Палацу культури гірників (директор Н.М.Форіс) разом з комісією з культурно-
масової роботи профкому (голова О.М. Глєбова) ведуть організаційну діяльність 
з підготовки заходів. 

Дякуємо Первинній організації ПМГУ ПАТ «Марганецький ГЗК» за те, що 
навіть у найскладніших стресових ситуаціях вона допомагає зберігати 
трудовому колективу ПАТ «Марганецький ГЗК» оптимізм,допомагає повірити у 
себе, що досить важливо і необхідно для результативної роботи на 
підприємстві. Сама в таких діях – істинна сила профспілки. 

 
13 березня 2021р у Палаці культури гірників м Марганець з дотриманням 

карантинних вимог відбувся фестиваль талантів серед цехів та підрозділів АТ 
«Марганецький ГЗК» (голова правління Алєксєєнко О.М.), за вагомою  фінансовою 
підтримкою Первинної організації ПМГУ ПАТ «МГЗК» (голова Буряк А.І.). У конкурсі 
прийняли участь працівники з 12 цехів та підрозділів підприємства. 

Програма була насичена різноманітними жанрами: вокальний (солісти та 
дуети), розмовний (мініатюри, вірші, гуморески та стендап), інструментальний та 
хореографія. 

За виступом слідкували члени журі у складі: Заступник первинної організації 
ПМГУ ПАТ «МГЗК» - Новік В.В., директор ПП – ПК гірників – Форіс Н. М., завідуюча 
культ – масовим відділом ПК гірників, яка є головою культ – масової комісії 
профкому комбінату - Глєбова О.М., керівник Народних вокальних колективів 
«Срібні джерела» та «Марічка» - Дубровіна Г.В. 

 
Вокальний жанр - напрямок у якому приймали участь найбільша кількість 

учасників. Відкривали фестиваль учасники художньої самодіяльності апарату 
управління АТ «МГЗК»:Надія Ілющенко (2 місце) (кореспондент газети 
«Гірницький вісник»), яка виконала сучасну пісню з репертуару Юлії Савіної та Д.  
Монатіка «Кобра». Виконання було бездоганне, чарівність виступу додали дівчата 
з колективу східного танцю «Нефріт» - керівник Л.Смаглій. 

Дуже емоційним, зворушливим був виступ бухгалтера апарата управління – 
Таїсії Полянської, яка виконала патріотичну пісню «Лебеді материнства», до речі 
журі конкурсу присудило за цей виступ – 1 місце. 

За ліричну пісню, артистичне виконання 1 місце отримала у вокальному 
жанрі також і Тетяна Мінєєва – комірник РМЦ. З піснею « Жіноча весна» Тетяна в 
черговий раз довела, що є однією з найкращих співачок комбінату. 

Вразив своїм виступом  енергетик ш. 14/15 – Фісюк Максим . Його потужний 
голос, акомпанемент під гітару  закохали у себе і членів журі й глядачів. Всі 
присутні з душевним хвилюванням, при поповній тиші насолоджувались  піснею з 
репертуару І. Талькова «Бывший подъесаул»». 

Й очікуване і переконливе 1 місце у чоловічому вокалі й  додаткова нагорода 
«Приз глядацьких симпатій». 



Друге місце у вокальному жанрі отримали: Ірина Назаренко – хімік лаборант 
Лабораторії екології підприємства. Ірину знають у нашому місті, як співачку, котра 
дуже схожа за тембром голосу на відому виконавицю Тетяну Буланову. Тому пісню 
«А дни летят» було виконано впевнено й характерно. Й нагороди були тому 
підтвердженням. 

Сергій Сотников – підземний електрослюсар ш. 9/10 виступив з піснею 
С.Трофимова «Город в пробках», він вперше прийняв участь у фестивалі талантів 
але виступ його був дуже вдалим й вразливим. Його виступ залишиться в пам`яті 
багатьох дівчат та жінок.. 

Резванов Володимир – слюсар ГЗФ, бас- гітарист, учасник відомого у місті 
кавер- гурту «Бумеранг». Його виконання пісні «Я ваша тайна», з репертуару гурту 
«Рок остров». було артистичне й захоплююче. 

Маллакурбанов Расім – підземний машиніст конвеєра ш. 14/15, ще один 
виконавець рок музики. У супроводі акустичної гітари виконав рокову пісню 
«Подорожник», чим дуже сподобався журі. 

Марина Ілющенко – майстер РМЦ, відома багатьом глядачам співачка, 
колоритна, талановита жінка. Сміливо взяла до виступу пісню О. Вінника «Мати 
каже правду», отримала за це винагороду – друге місце фестивалю.. 

3-е місце у вокальному жанрі серед солістів отримали: 
Расенко Ірина машиніст насосних установок Грушівського кар’єру. Творча, 

упевнена у собі, натхненно  виконала пісню «Улыбайся», святкового настрою 
додали учасники колективу східного танцю «Нефріт» кер. Леся Смаглій. 

Дмитро Токмаков – бригадир очисної бригади ш. 9/10, разом з колективом 
Народного театру (керівник В.Гармаш) ,виконав пісню з репертуару гурту «Діти 
Фрістайлу» - «Ревную». 

Виступ сподобався журі та глядачам своєю легкістю та яскравою 
постановкою номеру. 

Буряк Анастасія – техпрацівник ш. 14/15, вперше прийняла участь у 
фестивалі талантів на АТ «МГЗК». Виступ з піснею «Я буду жить для тебя» був 
чудовий, за виконання пісні отримала запрошення займатися співом у Народному 
ансамблі сучасної пісні «Марічка» 

 
У вокальному жанрі серед дуетів 1 місце отримав дует:Надія та Микола 

Ілющенки за пісню «Душа», Надія – кореспондент інформбюро апарату 
управління, її батько Микола - підземний електрослюсар дільниці №8 шахти № 3-5. 
Їх сімейний виступ був чудовий, професійний, артистичний. 

Фестиваль був багатий на талановиті сімейні дуети. 
Володарями почесного другого місця у номінації вокальний жанр, дуети, 

стали монтери ЦСП - романтичні  та закохані Ірина та Олександр Попови, з 
піснею «Дружба». 

 
Веселим настроєм були охоплені члени журі та глядачі, коли перейшли до 

перегляду номерів розмовного жанру. 
1 місце в цій номінації отримав Недавній Ярослав – підземний 

електрослюсар ш. 9/10,який разом з акторами молодіжної студії Народного театру 
(кер. В.Гармаш), виконали мініатюру «Работяга в тик токе». Виконання було дуже  
сучасне ,  артистичне й захоплююче. 

Гавриленко Юлій – газозварник ЗДЦ, отримав 1 місце за виконання  двох 
різнохарактерних творів: патріотичний вірш «Біля обеліску» та гумористичну 
мініатюру «Инопланетяне похители не самый лучший екземпляр» 

2 місце у розмовному жанрі отримали: 
Головіна Ольга – кранівник РМЦ, за  яскраве виконання жіночого стендапу 

«Женская  истерика»; 



Ахметгалієв Альберт – тренер з йоги СК «Гірник» - за вірш Е.Євтушенка «Я 
что-то часто замечаю». Його виступ  члени журі відзначили, як самий  ліричний й 
вразливий. 

Максименко Андрій – кріпильник ділянки РВР ш. 9/10 професійно й 
артистично виконав класику розмовного жанру гуморески П.Глазового. 

3-е місце у розмовному жанрі отримала: 
Расенко Ірина машиніст насосних установок Грушівського кар`єру. Ірина 

майстерно вразила  глядачів й членів журі своїм жіночим гумором. Її авторська 
мініатюра «Сільська жінка та гламурний журнал» була дуже музичною й 
запальною. 

 
В інструментальному жанрі отримав 1 місце підземний електрослюсар  

шахти 14/15 – Іван Андраш за  віртуозне виконання на соло гітарі музичної 
композиції з репертуару групи «Найтвіш». 

2 місце серед інструменталістів – зайняв Олексій Тютюнник – підземний 
електрослюсар ш.3/5.Його соло на барабанах не аби як вразило журі своєю 
професійністю, артистичністю  й  подарувало багато позитивних емоцій  глядачам. 

 
Жанр «Хореографія» на огляді – конкурсі було представлено одним 

номером. Монтер ЦСП, чарівна Світлана Чернишова , разом з танцювальним 
колективом ПК гірників « Сюрприз» ( кер. С. Бабенко) запросили усіх присутніх до 
таємничого «Чикаго». Її виступ відзначено дипломом  лауреата фестивалю та 
цінним подарунком. 

Володарем ГРАН – ПРИ огляду – конкурсу став творчий склад колективу 
шахти № 14-15 (начальник шахти - Єльцов Б.Г., голова цехкому – Котик Б.М.). 

Ведучою фестивалю талантів «Дерзайте ,ви талановиті!» була Олександра 
Дуброва – керівник Зразкового ТЮГ ПК гірників. Художню окрасу конкурсних 
номерів створювали  керівники творчих колективів ПП – ПК гірників: Оксана 
Клечук- керівник театру – пісні «Сузір`я», Сергій Гармаш - керівник гурту 
«Калейдоскоп», звукооператор Палацу культури;, Валентина Гармаш - керівник 
Народного театру, Галина Дубровіна - керівник Народних вокальних колективів;, 
Світлана Бабенко - керівник танцювального колективу «Сюрприз», Леся Смаглій - 
керівник колективу Східного танцю «Нефріт»; Безклуба Наталя - костюмер , 
А.Г.Кононова – комірник ПК гірників. О.Ю. Войтов – освітлювач. Координаторами 
організаційних питань фестивалю були: Н.М.Форіс - директор, Є.І.Широченкова - 
головний бухгалтер, А.С.Гарус - заступник директора, О.М. Глєбова - завідуюча 
культ – масовим відділом. 

Фестиваль завершився! Але у спогадах залишаться яскраві миттєвості  
конкурсу, тепла атмосфера зустрічі та заслужені цінні подарунки від первинної 
організації ПМГУ ПАТ «Марганецький ГЗК» (голова первинної організації ПМГУ - 
А.І. Буряк). 

За інформацією учасників фестивалю 
підготував матеріал М. Соловей 


