
#ВД2022 #ПрофспілкаЦеМи

Людина, на яку Людина, на яку 
можна покластисяможна покластися

Сергій Алексєєнко – людина надійна. 
Свої життєві вибори він робить обдума-
но і на роки, завжди тримає дане слово. 
З огляду на це закономірно користується 
авторитетом у колективі – і як вірний това-
риш, і як висококваліфікований фахівець, 
і як досвідчений, небайдужий член ПМГУ. 
А зараз – ще й як учасник волонтерського 
руху, незамінний помічник первинки ПМГУ 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у справі 
перевезення гуманітарних вантажів. Сер-
гій Вікторович розповідає:

– На підприємство я прийшов ще на початку 80-х років минулого сторіччя. Спершу тріш-
ки побув слюсарем у доменному цеху №1, а вже потім став водієм. І ніколи про те не жал-
кував. Дуже люблю свою роботу. Люблю дорогу, бо дорога – це рух, це нові враження.

За часи моєї праці на «АрселорМіттал Кривий Ріг» чого тільки не було. Всілякі кри-
зи, численні пертурбації та реорганізації, коли автомобільне господарство то виводили зі 
складу підприємства, то повертали до нього знову... Але усі тодішні негаразди не йдуть ні в 
які порівняння з тим, що відбувається на нашій землі зараз. Вже який місяць триває війна, а 
й досі у голові погано вкладається, що могло таке трапитись. Нам і тут, за півсотні кіломет-
рів від фронту, не солодко, а як же важко тим, хто день і ніч тримає оборону на передовій 
під ворожими обстрілами? Так що дуже добру справу робить наша Профспілка, всіляко до-
помагаючи українським воїнам.

Коли мені запропонували разом із профспілковими волонтерами з’їздити на західний 
кордон нашої країни, щоб привезти звідти гуманітарну допомогу від закордонних профспі-
лок, я зовсім не роздумував і відразу погодився. Ось так і зустрів у дорозі Великдень, при-
чому не за кермом вже неначе рідної, хоча і службової, легкової автівки, на якій працюю 
останніми роками, а у кабіні тентованої вантажівки. Але досвіду в мене вистачає, тому 
жодних проблем така зміна «вагової категорії» не створила.

Сергій Вікторович двічі з’їздив до Польщі за гуманітарною допомогою, яку збирали для 
первинки ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спілчани з арселорівських підприємств 
у Німеччині та Бельгії. Потім була ще одна поїздка – до міста Дрогобича на заході України. 
На цей раз вистачило і легкового автомобіля, щоб доставити у рідне місто черговий гума-
нітарний вантаж. То був вихідний день, але чоловік, не вагаючись, присвятив його поїздці, 
яка зайняла 12 годин в один в бік та стільки ж у зворотному напрямку лише з кількома го-
динами перепочинку між тим. При цьому він сам зовсім не вважає свої дії чимось надзви-
чайним. Каже: «Та така у нас водійська робота, ми – народ звиклий до відряджень».

У профкомі ж знають справжню ціну таким людям як Алексєєнко, і вважають за потрібне 
відзначати важливість їхнього внеску. Тож з нагоди професійного свята – Дня працівників 
металургійної та гірничодобувної промисловості – Сергія Алексєєнка було нагороджено 
Грамотою первинки, яку йому вручила профлідерка Наталя Маринюк. Дякуючи водію за ак-
тивну участь у доставці гуманітарної допомоги, такої потрібної зараз захисникам України, 
голова первинної організації зазначила: на Сергія Вікторовича завжди можна покластися. 
І це справді так. Він каже: «Якщо нашому профкому знову буде потрібен водій з досвідом 
тривалих поїздок, вони знають, де мене знайти».

Віктор БІЛИК


