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Ж И Т Т Я Ц І К А В Е!
Яке відношення має Леонардо Да Вінчі до металургії?
Виявляється, безпосереднє! Саме він ще у XV столітті
розробив креслення та зібрав перший прокатний стан. Його
використовували для прокатки м’яких кольорових металів
та свинцю, зокрема, для вироблення тонких листів, необхідних
у виготовленні труб органів.
Пізніше винахід знайшов застосування у підготовці до
чеканки монет. А от до прокатки чорних металів справа дійшла
тільки через 200 років: прокатні стани для виробництва
дрібного сорту та смугового заліза з’явилися у XVIII столітті.
Перші з них працювали від водяних колес.
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Д АЙДЖЕСТ
На Авдіївському коксохімічному заводі (АКХЗ, Донецька область) продовжується робота з покращення умов виробничого побуту. Так, наприкінці минулого року
на підприємстві були капітально відремонтовані два поверхи санітарно-побутового комплексу для співробітників вуглепідготовчого цеху №1, залізничного цеху
та відділу технічного контролю (загалом приміщеннями користуються близько 300
працівників).
На ремонт об’єкта витрачено більше 12 мільйонів гривень. У корпусі повністю
замінені електромережі, системи гарячого та холодного водопостачання, водовідведення та опалення. На поверхах (територія близько 700 квадратних метрів) встановлені нові вікна і двері, змонтована сучасна витяжна система, виконані оздоблювальні роботи, є вся необхідна сантехніка, меблі, а також фени для волосся, сушилки для рук та кулери.
Як зазначив генеральний директор АКХЗ В.Литовка, створення гідних умов праці
і побуту – принципове питання для заводу, адже від комфорту та настрою коксо
хіміків залежить їхнє ставлення до роботи та якість праці. У 2021 році підприємство
інвестувало в розвиток соціальної сфери понад 38 мільйонів гривень.

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область) дбає
про безпеку працівників на виробництві. Восени минулого року тут було відкрито
навчальний полігон для тренувань з 30 видів робіт на вертикальних анкерних лініях та драбинах, підйомах та спусках по опорах (на його обладнання витратили 2,4
мільйона гривень).
А вже на початку нового року, з метою зменшення ризиків під час проведення
планових та позапланових ремонтів дробильного обладнання, підприємством закуплені сучасні страхувальні пристрої системи IKAR на загальну суму близько 700
тисяч гривень.
Відповідно до проєкту, спорядження з анкерною точкою кріплення встановлено у приймальних колодязях дробильних фабрик. Система, оснащена оцинкованим
тросом діаметром 5 міліметрів, надійно з’єднує страхувальну прив’язь з анкерною
точкою, забезпечує постійне натягнення для автоматичного блокування у випадку
падіння з висоти; всі її деталі виготовлені з надміцних матеріалів.
Під час монтажу страхувальних систем для співробітників дробильних фабрик
провели тренінг за участі експертів. Ремонтники отримали необхідні знання та
навички для безпечної роботи на висоті з використанням нового обладнання, що
підтверджено відповідними сертифікатами.

У маріупольському осередку «Метінвест Промсервісу» (МПС, Донецька область)
успішно ведеться навчання нових співробітників «з нуля». Відповідно до наявних у
підприємства ліцензій, на його базі можуть бути отримані професії електрогазозварювальника, слюсаря-ремонтника та електромонтера з ремонту та обслуговування
електрообладнання.
Програма навчальних курсів складається з двох обов’язкових частин: теоретичного блоку та практики. У зв’язку з пандемією коронавірусу теоретичні заняття фахівці МПС проводять в режимі онлайн. Практичні навички учасники відпрацьовують
спочатку на майданчиках спеціально обладнаного учбового полігону, а потім – на
виробничих дільницях під наглядом досвідчених інструкторів.
Після закінчення курсу співробітник складає іспит, йому видається свідоцтво про
отримання професії із зазначенням розряду, а також посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до фахового функціоналу. В середньому
строк навчання складає п’ять з половиною місяців. Під час проходження профпід
готовки виплачується заробітна плата та надається повний соціальний пакет.
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Д АЙДЖЕСТ
Дослідники з Гонконгу розробили першу в світі нержавіючу сталь, яка вбиває вірус Covid-19. Новий сплав може інактивувати 99,75% вірусу протягом трьох годин
та 99,99% – протягом шести (за звичайних обставин збудник Covid-19 на металевій
поверхні залишається в активному стані понад два дні).
Випробування, проведені вченими, довели, що їхнє дітище також демонструє
здатність до інактивації інших патогенів – зокрема, вірусу грипу H1N1 та бактерій
Escherichia coli. Його антимікробні властивості зберігаються протягом тривалого часу, навіть якщо поверхня постійно ушкоджується під час експлуатації. Крім того,
сплав достатньо простий і недорогий у виробництві – його можна виготовляти з
використанням існуючої технології порошкової металургії.
Розробники на чолі з Хуанг Мінсінем з відділу машинобудування і Лео Пуном з
Центру імунітету та інфекцій запропонували зразки матеріалу промисловим партнерам, щоб випробувати його у виробництві металевих елементів, яких люди найчастіше торкаються в громадських місцях: кнопок підйомників, дверних ручок, поручнів
та іншого.
Якщо нововведення виявиться ефективним, воно дасть змогу значно знизити витрати на регулярну дезінфекцію громадських місць, таких як аеропорти, вокзали,
транспорт, кінотеатри та спортивні стадіони, і сприятиме швидшій перемозі людства
над вірусом та поверненню до звичного життя.

Компанія Google стала фігурантом судової справи з приводу своєї антипрофспілкової діяльності.
Боротьба керівництва цифрового гіганта з профспілковими настроями серед
співробітників розпочалася у 2018 році. Проти ініціативної групи працівників, які
вимагали покращення умов праці для підрядників, вели активний органайзинг та
були причетні до проведення страйку, було застосовано санкції: п’ять осіб звільнили,
двох притягли до дисциплінарної відповідальності.
У відповідь активісти подали колективну скаргу до Національної ради з трудових
відносин (NLRB), стверджуючи, що роботодавцем порушено їхнє законне право на
організацію на робочому місці. У NLRB, розглянувши випадок, закликали Google до
мирного діалогу. Однак в компанії врегулювати спір відмовилися. Тож справу було
передано в адміністративний суд.
Маючи на меті розібратися у суті суперечки, суд зобов’язав Google надати до розгляду близько сотні внутрішніх документів. І виявив, що в них наявні численні сві
доцтва антипрофспілкових дій, зокрема – факти співробітництва з фірмою-юніонбастером (фахівці з антипрофспілкових кампаній, докладніше про них ми писали у №10,
2021, в матеріалі «Вбивці профспілок») IRI Consultants. Розгляд справи триває.

Підбиваючи підсумки року, генеральний секретар Міжнародної конфедерації
профспілок (МКП) Шаран Барроу відзначила значний згубний вплив пандемії
коронавірусу на соціальні здобутки фактично в усіх країнах світу.
Серед проблем, які спричинила і загострила епідемія, – втрата мільйонів робочих місць, зростання неформальної зайнятості та бідності, посилення гендерної нерівності та ксенофобії, яка загрожує життю мігрантів, біженців, інших вразливих
груп, численні порушення прав людини і прав профспілок. При цьому переважна
більшість урядів не мала на меті чи не спромоглася вжити заходів для послаблення
згубних тенденцій.
Однак навіть в таких умовах світовий профспілковий рух зумів вистояти: майже
всі національні профцентри зберегли відносно стабільною кількість своїх спілчан,
а подекуди охоплення профчленством навіть зросло. Галузеві профспілки, єднаючись на міжнародній арені, здобули додаткові важелі для здійснення тиску на транснаціональні компанії.
Крім того, надзвичайно важливою, на думку очільниці МКП, є практика дієвої
участі профспілок у формуванні національних законодавств – зокрема, з охорони
праці та соціального забезпечення, а також сприяння ратифікації та реального
застосування в країнах Конвенцій та Рекомендацій Міжнародної організації праці.
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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ПОДІЯ

В центрі уваги – соціальний діалог
У цивілізованих країнах, де звикли до високих
стандартів якості життя, підґрунтям для прийняття
виважених суспільних рішень є тристоронній со
ціальний діалог. В Україні його принципи теж задекларовано. Однак повноцінний плідний контакт між
сторонами державної влади, роботодавців і профспілок, попри всі профспілкові заклики до співробітництва, встановити поки що не вдається.
Хоча всі умови для успішної співпраці, здавалося б, є: ще півтора десятиліття тому для цього створена спеціальна платформа – Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР). В теорії
цей орган має на меті вироблення консолідованої
позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії
економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем. У його компетенції
– підготовка та надання узгоджених рекомендацій і
пропозицій з відповідних питань Президентові, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України.
На практиці ж засідання НТСЕР відбуваються
рідко. І навіть успішна робота їхніх учасників не
призводить до якихось значущих змін, оскільки їхні напрацювання не мають подальшого «ходу». У
профспілках вважають це серйозним недоглядом,
раз по раз звертаючись до керівників країни із нагадуванням про необхідність пожвавлення соціального діалогу. Минулого року на черговий такий
заклик відгукнувся сам Президент – він пообіцяв,
що ініціює активізацію діяльності Ради і навіть особисто візьме участь в її засіданні.
З останнім – не склалося, однак чергове засідання НТСЕР врешті таки відбулося: 23 грудня 2021
року. На ньому були присутні голова Національної
ради, голова Об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах, співголова Нацради
від урядової сторони, перший Віце-прем’єр-міністр
України, міністр економіки України Юлія Свириденко, співголова від профспілкової сторони, голова
Федерації профспілок України Григорій Осовий, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані,
координатор МОП в Україні Сергій Савчук, секретар Ради Наталія Ненюченко, а також інші представники трьох сторін.

З доповіддю «Про діяльність Національної
тристоронньої соціально-економічної ради, посилення її ролі, ефективності та впливу на соціальноекономічний розвиток України та добробут громадян» виступив Анатолій Кінах зі співдоповідачами
– Григорієм Осовим та Наталією Ненюченко. Про
пріоритетні напрями діяльності Ради на 2021-2023
роки присутніх поінформували Анатолій Кінах, заступник голови ФПУ Василь Андреєв та заступник
міністра економіки України Ігор Дядюра.
Обговорюючи реалії та перспективи, представники роботодавців звернули увагу соціальних
партнерів на низку тенденцій, що завдають серйозного негативного впливу на розвиток національної
економіки. Йшлося про системну кризу в енергетиці, зокрема, ситуацію на ринку природного газу,
та про необхідність якнайшвидшого впровадження
в практику Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (докладніше про
цей документ – у наступному матеріалі).
Відповідно до аналізу, проведеного Федерацією
роботодавців, реалізація норм згаданого Закону дозволить зберегти 200 тисяч і створити щонайменше
62,5 тисячі нових робочих місць. Це надзвичайно
важливо, адже проблема масового відтоку робочої
сили наразі стоїть дуже гостро. Не дарма ж першим
пунктом Маніфесту роботодавців України (план економічного розвитку країни, складений представниками реального бізнесу; презентований громадськості
5 лютого 2019 року) є відновлення людських та трудових ресурсів шляхом створення 2 мільйонів високопродуктивних робочих місць до 2030 року.
У питанні зайнятості представники профспілкової сторони були з роботодавцями повністю згодні. Однак нагадали присутнім, що головним компонентом гідної праці все ж є гідна заробітна плата.
А з нею в Україні не все гаразд. Тож, на їхню думку, в першу чергу вкрай необхідним є вирішення на
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законодавчому рівні та на рівні виконавчої влади
проблеми ліквідації заборгованості з виплати зар 
плат, яка вже досягла захмарної величини – понад
4 мільярди гривень.
Також, за словами Г.Осового, важливим є підвищення статусу самого соціального діалогу. Наразі положення щодо соціального діалогу закріп
лені в конституціях майже 30 країн світу, зокрема,
у Франції, Італії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Нідерландах, Португалії, Таїланді, Філіппінах, Тунісі,
Йорданії та інших, на рівні ЄС – в Амстердамській
та Лісабонській угодах. Виходячи з такого позитивного міжнародного досвіду та маючи на меті сприяння подальшому сталому національному розвит
ку, була б закономірною поява відповідних норм і
в нашій Конституції. Також слід невідкладно роз-

почати роботу з осучаснення Закону України «Про
соціальний діалог», зокрема, враховуючи процеси
децентралізації, передбачити в ньому створення
тристоронніх соціально-економічних рад на рівні
міст і територіальних громад.
Логічним наслідком фокусування уваги на соціальному діалозі стало б і посилення позицій Національної тристоронньої соціально-економічної
ради, і – що найголовніше – така необхідна наразі
активізація її роботи.
За підсумками доповідей та виступів учасників
Національна рада ухвалила рішення про удосконалення роботи НТСЕР, а також затвердила документ
щодо пріоритетних напрямів її діяльності на 20212023 роки, де враховані всі ключові питання, озвучені в межах засідання.

Закон №3739: на захист національного виробника
Досвідчені профлідери нерідко нагадують колегам: всі проблеми трудового колективу можна
вирішувати, якщо підприємство стабільно працює.
То щира правда. Жодна профспілкова боротьба не
матиме сенсу, якщо люди залишаться без роботи.
Тож стабільне функціонування заводів і комбінатів,
стратегічна підтримка галузі – ті питання, де ПМГУ
завжди виступає солідарно з роботодавцями.
Так було і у випадку з просуванням дуже важливого для ГМК процесу – внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо створення
передумов для сталого розвитку та модернізації
вітчизняної промисловості. Спільними зусиллями
соціальних партнерів на підтримку відповідного
законопроєкту (зареєстрований за №3739) було зібрано понад 150 тисяч підписів. І от, на початку року Президент його затвердив.
У чому ж полягає важливість цього документу?
Закон, що отримав другу назву «Про локалізацію»,
дійсно, вводить визначення ступеня локалізації виробництва – показника, що характеризує питому
вагу вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва
у собівартості предмета закупівлі в галузі машинобудування.
До переліку товарів, що потрапляють під дію
нормативного акту, входять, зокрема, дизель-генератори, турбогенераторні установки, трансформатори, конденсатори, насоси, автомобілі швидкої
допомоги, автобуси різних типів, трамваї та тролейбуси, вантажні та спецавтомобілі, електробуси,
кузови транспортних засобів, причепи, локомотиви, залізничні вагони, вертольоти, літаки і космічні
апарати, парові турбіни, гірничорудні машини.
Терміном на 10 років встановлюється обов’яз
кова ступінь локалізації при здійсненні закупівель
продукції транспортного, енергетичного машинобудування та комунальної техніки вартістю від 200
тисяч гривень. У перший рік дії закону покупцеві
Ваша довіра № 1 (2022 г.)

буде потрібно забезпечувати щонайменше 10% ук
раїнської складової. В подальшому показник щороку збільшуватиметься на 5%, доки не сягне 40%.
Ступінь локалізації визначатиме виробник товару, його визначення підтверджуватиметься упов
новаженим органом за відповідною формулою.
За словами співавтора закону, народного депутата України Дмитра Кисилевського, створення понад 62 тисяч робочих місць та зростання ВВП на
4,2% у середньостроковій перспективі – вкрай важливий ефект, який очікується після набуття чинності закону про локалізацію. Але ще важливішим є перезавантаження державної промислової політики.
Підтримка закону в Раді конституційною більшістю
та швидке підписання закону Президентом продемонстрували, що наша промисловість таки має
шанс на адекватну підтримку з боку держави.
Закон набуває чинності через шість місяців з
моменту опублікування. За цей час Кабінету Мініст
рів необхідно розробити нормативну базу для застосування вимоги щодо локалізації під час державних закупівель. Це гарантуватиме, що державні
кошти будуть витрачатися на замовлення продукції
в українських, а не закордонних підприємств.
Оскільки головним постачальником для машинобудівної галузі є ГМК, у Профспілці металургів і
гірників України перспективи реалізації Закону оцінюють позитивно. Він має пожвавити попит на продукцію металургійних підприємств, зокрема – ту,
яка має високий ступінь доданої вартості. Це дозволить зберегти робочі місця, підвищити добробут людей праці (що, у свою чергу, стимулюватиме
споживчий попит).
На думку профспілкових експертів, прийняття
згаданого документу – великий крок уперед. Адже
політика деіндустріалізації, яка впроваджувалася в
Україні останніми роками, вочевидь є хибною. Для
побудови міцної, життєздатної економіки національне виробництво має бути одним із пріоритетів
державної політики.
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Про те, що наразі важливо
Ефективність Профспілки металургів і гірників
України базується, в першу чергу, на небайдужості, професіоналізмі та відповідальності конкретних
людей – активістів, фахівців, лідерів. Саме їхні щоденні зусилля, спрямовані на захист людей праці,
складають головну сутність профспілкової роботи.
Однак така велика і потужна організація, як ПМГУ,
не може вести свою діяльність без координування
дій на всіх рівнях. Для його забезпечення в Профспілці існує система обов’язкових заходів, серед
яких надзвичайно важливими є пленуми виборних
органів.
Саме на пленумах обговорюються конкретні напрями реалізації рішень, що прийняті на вищому
профспілковому рівні, аналізуються напрацювання
попередніх періодів, будуються стратегічні плани на
майбутнє. Графік їхнього проведення зазвичай складається з огляду на поточні події, календарні періо
ди та плани інших ланок ПМГУ. Тож цілком закономірно, що після пленуму Центральної ради ПМГУ,
який відбувся на початку грудня 2021 року, один за
одним пройшли пленуми територіальних рад.
Першою актуальні теми сьогодення обговорила Дніпропетровська обласна рада. Учасниками її
IV пленуму стали 47 членів ради – профлідерів з
первинних організацій ПМГУ підприємств ГМК регіону, голови первинних організацій, які не є членами обласної ради, запрошені представники роботодавців, перший заступник голови Профспілки
В.Гавриленко, а також начальник відділу організаційної та профспілкової роботи апарату ПМГУ
О.Горбулін.
На порядку денному було три центральних питання: стан охорони праці на підприємствах і в організаціях гірничо-металургійного комплексу в Дніпропетровській області, плани щодо проведення
майбутніх звітів, вибори голови організації та зміни
в складі її ради. Підсумки обговорення всіх порушених тем зафіксували у відповідних документах.
Дніпропетровську обласну організацію ПМГУ очолив А.Чайка.
V пленум ради Донецької обласної організації
ПМГУ відбувся днем пізніше в режимі онлайн. На

ньому йшлося про організацію виконання постанови Центральної ради Профспілки «Про проведення у 2022 році звітної кампанії в ПМГУ»; про Регламент ради Донецької обласної організації; про план
її основних заходів на перше півріччя 2022 року;
про концепцію інформаційної політики обласної
організації на 2022-2024 роки та про затвердження
кошторису доходів і витрат організації на 2022 рік.
До плідної бесіди долучився 31 член ради, а також начальник відділу організаційної та профспілкової роботи апарату ПМГУ О.Горбулін. Засідання
вела та по основному питанню доповідала голова
Донецької обласної організації ПМГУ Л.Кобзева.

Після завершення роботи пленуму головний
правовий інспектор праці обласної організації
О.Чубенко провів навчання на тему «Діюча редакція Статуту ПМГУ».
Того ж дня пройшов V пленум Запорізької
обласної ради ПМГУ. Окрім членів ради, в його
роботі взяли участь члени контрольно-ревізійної
комісії облорганізації, працівники апарату ради, а
також перший заступник голови Профспілки металургів і гірників України В.Гавриленко і голова Запорізької обласної ради профспілок В.Каплій.
Перед початком пленуму до присутніх звернулася виконуюча обов’язки начальника відділення
Національної служби посередництва і примирення
в Запорізькій області І.Дудник, вона вручила Запорізькій обласній організації ПМГУ Свідоцтво про
підтвердження репрезентативності.
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бухгалтер Т.Кучеренко. Також на трибуну з виступами піднімалися В.Гавриленко та В.Каплій.
З розглянутих питань було прийнято відповідні рішення, які знайшли відображення в підсумкових документах пленуму. На завершення заходу
В.Сєдов і В.Гавриленко вручили низку нагород: за
кращий колективний договір, за організацію дитячого оздоровлення, за перемогу у змаганнях ХХ
робітничої спартакіади металургів і гірників Запорізької області.
З доповіддю по першому питанню порядку денного – про проведення звітної кампанії у Запорізькій обласній організації ПМГУ – виступив голова
облорганізації В.Сєдов. Про план основних заходів
облради на 2022 рік, про підсумки навчання профспілкового активу та профспілкових працівників у
2021 році і план навчання на 2022 рік проінформу-

ІІІ пленум ради Харківської обласної організації ПМГУ присвятили темам зайнятості, заробітної
плати, охорони праці та збереження членства в
ПМГУ. З інформацією щодо них виступила голова
облогранізації Л.Подать. Також до присутніх звернувся голова Об’єднання профспілок Харківсь
кої області С.Тесленко. Зокрема, він зазначив, що,
попри складні виклики сьогодення, профспілки
повинні бути ще згуртованішими, дієвішими та амбітнішими, щоб виконувати своє основне призначення – захищати права та інтереси людини праці.

вав заступник голови обласної організації ПМГУ
Ю.Шапчіц. Про виконання кошторису за доходами
та видатками профспілкового бюджету облради за
11 місяців 2021 року та затвердження відповідного
документу на майбутній період розповіла головний

Також пленум розглянув питання про стан захисту виробничих, трудових, соціально-економічних прав членів профспілки та особливості колективно-договірних відносин у 2022 році, про проведення наступного року звітної кампанії у ПМГУ,
затвердив план основних заходів Харківської обласної організації ПМГУ на I півріччя 2022 року та
кошторис на прийдешній рік.
За інформацією територіальних рад ПМГУ
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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Час звіт увати
Попри зимові морози, у Профспілці металургів і
гірників України розпочалася «гаряча пора» – звітна кампанія. Найближчим часом всім профлідерам
доведеться встати перед тими, хто їх обирав, і детально доповісти про підсумки своєї роботи за 2,5
роки. От і в первинці Південного гірничо-збагачувального комбінату в грудні вже стартувала низка
звітних зборів.
Першими звітували профгрупорги. Оскільки
профгрупа є найважливішою ланкою в структурі
первинної організації, їхня відповідальність – надзвичайно висока. Саме вони повсякчас перебу
вають у гущавині подій, безпосередньо спілкуючись із членами ПМГУ на робочих місцях, до них в
першу чергу приходять по пораду і допомогу.
Під час зборів члени профгруп вислухали доповіді своїх профлідерів, обговорили виконання колективного договору підприємства за минулий рік,
висловили свої зауваження та пропозиції, які було
систематизовано та передано для розгляду цеховими комітетами.
Збори в цехових організаціях розпочалися 10
січня 2022 року. Тут про роботу звітують голови цехкомів. Їхнє завдання – докладно розповісти про всі
напрями діяльності, які були в пріоритеті в періоді,
що спливає, зокрема – про роботу в сфері охорони
праці, організаційно-масову та інформаційну роботу, роботу з молоддю і ветеранами та інші. Також
вони традиційно приділяють увагу аналізу роботи
свого профспілкового активу, підбивають підсумки

виконання критичних зауважень та побажань, озвучених членами ПМГУ на попередніх зборах.
Другим питанням порядку денного і тут стає виконання колдоговору. Третім – обговорення завдань
щодо захисту прав та інтересів членів профспілки,
які стоять перед профспілковою організацією підприємства. Ще один обов’язковий пункт у програмі
заходу – вибори делегатів на звітну конференцію
первинки, яка намічена на лютий поточного року.
Як зазначає голова первинної організації ПМГУ
Південного ГЗК Віталій Комірной, «Профком підприємства завжди відкритий для спілкування та
діалогу, готовий підтримати та допомогти. Хочу побажати всім працівникам комбінату – членам ПМГУ побільше цікавитися профспілковою
роботою, висловлювати свою думку і брати безпосередню участь у житті своїх трудових колективів, адже тільки разом ми сильні».
Світлана АГАТЬЄВА
Фото Миколи ЗАМКОВОГО

Про звітну кампанію і найкращі цехкоми
У середині січня, на черговому засіданні профспілкового комітету ПМГУ «Метінвест –
Маріупольського ремонтно-механічного заводу»
(МРМЗ), головним питанням порядку денного закономірно було проведення звітної кампанії у первинці. Виступаючи перед колегами, голова первинної організації В.В. Альошкін зауважив, що це
– надзвичайно напружений і відповідальний період, своєрідний екзамен, який профлідери і актив
здають перед членами профспілки, адже саме від
їхньої підтримки залежить ефективність діяльності
первинки і, зрештою, ПМГУ в цілому.

Також на засіданні було підбито підсумки роботи профкому та цехкомів за 2021 рік і затверджено
план роботи на поточний 2022 рік. А ще – оголошено результати вже традиційного конкурсу на звання
кращого цехового комітету року.
Цехкоми оцінювали за наступними критеріями:
виконання статутних цілей ПМГУ і завдань, поставлених профспілковим комітетом заводу, а також
досягнутий відсоток профспілкового членства. Відповідно до них, зберігши лідерство, заявлене минулого року, переможцями стали:
– третє місце – цехком заводоуправління (голова І.В. Курпякова; охоплення профчленством в цеховій організації 90%);
– друге місце – цехком ремонтно-механічного
цеху №6 (голова О.А. Ротач, охоплення профчленством 92%);
– перше місце – цехком ливарного цеху №1 (голова О.М. Печерішна, охоплення профчленством 96%).
Окрім слів привітань і побажань подальшого
успіху, очільники найкращих цехових організацій
отримали винагороди від профкому ПМГУ МРМЗ –
подарункові сертифікати на 2, 3 і 5 тисяч гривень.
За інформацією профкому ПМГУ МРМЗ
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П РА Ц Ю Є М О Н А Р Е ЗУ Л ЬТАТ

Нагороди за соціальну орієнтованість
Головна мета соціальної політики, яку реалізують адміністрація і профком ПМГУ
Металургійного комбінату «Запоріжсталь», полягає в покращенні життя металургів.
Тому найважливішою оцінкою ефективності будь-яких її напрямів завжди стають
позитивні відгуки працівників підприємства. Але соціальним партнерам, безперечно,
приємно, коли їхні зусилля помічають і поза межами комбінату. Так, наприкінці минулого
року вони щиро раділи двом відзнакам їхнього спільного успіху – від Федерації профспілок
України та від Української асоціації менеджерів по роботі з персоналом.
Підставою для першої нагороди стали підсумки Всеукраїнського конкурсу Федерації профспілок на кращий
колективний договір. У 2021 році колдоговір «Запоріжсталі» вчергове визнаний одним з найліпших у виробничій
сфері. З огляду на це генеральному директору комбінату
О.Мироненку вручено почесний знак ФПУ «За розвиток соціального партнерства».
Особисто передати його керівнику закономірно доручили голові первинної організації ПМГУ підприємства
Л.Анісімову – що він і зробив, у піднесеній атмосфері,
під час урочистих зборів у доменному цеху, присвячених
88-річчю «Запоріжсталі». Як зазначив профлідер, довершуючи приємний обов’язок, «Саме завдяки соціальному
діалогу на комбінаті виконуються виробничі завдання,
проводиться екологічна модернізація, своєчасно виплачується заробітна плата – її рівень один з найвищих у
галузі, реалізуються всі пункти колективного договору
та Галузевої угоди ГМК, протягом багатьох років утримується висока планка щодо соціальних програм для запоріжсталівців та членів їхніх родин».
Другу нагороду – за перемогу в одній з номінацій премії HR Pro Awards 2021 (щорічно проводиться Українською
асоціацією менеджерів по роботі з персоналом) – заслужив
проєкт групи «Метінвест» «Індивідуальний соціальний пакет» (ІСП). Загалом, до неї мають відношення
представники всіх 13 підприємств компанії, однак для запоріжсталівців ця
відзнака має особливе значення, оскільки саме вони одними з перших випробовували ініціативу.
І високо оцінили ті можливості, які вона дає! Зокрема, програма дозволяє
кожному працівникові отримувати соціальні пільги на свій смак. Обирати можна серед шести актуальних опцій: навчання і розвиток, розваги і відпочинок,
відпустки і вихідні, транспорт і подорожі, інші блага для родин співробітників.
При цьому перелік пільг весь
час розширюється: з 1 січня
на «Запоріжсталі» стартувала нова ітерація (ітерація –
повторне застосування з
варіаціями, прим. ред.) ІСП,
в профкомі ПМГУ обіцяють,
що в ній буде багато цікавинок, які обов’язково сподо
баються металургам.
Гліб ГОНЧАРОВ
Фото автора
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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ОБЛИЧЧЯ ПРОФСПІЛКИ
Володимир БАКУМ, майстер групи низьковольтних випробувань дільниці електротехнічного обладнання електротехнічного цеху Запорізького заводу феросплавів, голова
цехової організації ПМГУ
Фото Кирила БЄЛОГО

Не той дурний, хто не знає,
а той, хто знати не хоче.
Григорій Сковорода
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А К Т УА Л Ь Н О

«Епоха бідності» триває?
Саме з такою промовистою назвою вийшов матеріал про бюджет 2022 року на порталі Bbc. Це
сумно, але влучнішої характеристики «кошторису»
нашої країни на майбутній період годі й шукати. Соціальні стандарти, хоч і зростатимуть, але лишатимуться вочевидь заниженими.
Так, мінімальна зарплата у період з 1 грудня
по 1 жовтня складатиме 6500 гривень (з 1 жовтня
цифра зросте на 200 гривень або ж на 3%). Тож
збільшення не дожене навіть офіційно закладеного в бюджет рівня інфляції у 6,2%.
Прожитковий мінімум для працездатної особи
з 1 січня дорівнюватиме 2481 гривні і протягом року підвищуватиметься двічі: 1 липня – до 2600 гривень, 1 грудня – до 2684 гривні. При цьому він традиційно буде приблизно вдвічі меншим, ніж фактичний показник (за підрахунками Мінсоцполітики,
вже у жовтні 2021-го фактичний прожитковий мінімум становив 4389 гривень, а з урахуванням усіх
обов’язкових платежів – 5026 гривень). А ще – так
і не перетне межу визначеного ООН рівня «абсолютної бідності» (фізіологічний мінімум, необхідний
для життя людини) у сумі 5 доларів США на день
відповідно до паритету купівельної спроможності
(для країн Центральної й Східної Європи та СНД).
Оскільки саме офіційний прожитковий мінімум лежить в основі визначення розміру оплати праці в
бюджетній сфері, пенсій за віком, інших виплат, таких, як допомога з безробіття, з вагітності та пологів, по догляду за дитиною, сума аліментів, це, само
собою, погана новина. Як і той факт, що воєнний
збір у розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати скасовано так і не буде.
Загалом бюджет 2022 вчергове є дефіцитним. У
ньому передбачені доходи в сумі понад 1 трильйон
323,9 мільярда гривень і видатки на рівні 1 трильйона 499,4 мільярда, граничний обсяг дефіциту –
майже 188,8 мільярда гривень.
Щодо доходної частини: її основними «донорами» виступатимуть підприємства (від оподаткування їхніх прибутків уряд розраховує отримати
158,4 мільярда гривень) і громадяни (тільки через
податок та збір на доходи фізичних осіб ми маємо
заплатити 149,8 мільярда). Понад 400 мільярдів за
планом надійде в бюджет через ПДВ з товарів, що
імпортують в Україну, майже 180 мільярдів – з вироблених в самій Україні, понад 160 мільярдів – через акцизи.
Інші джерела прибутків забезпечуватимуть
значно менш вражаючі суми. Зокрема, трохи більше 71 мільярду складуть рентні платежі, майже
68,7 мільярдів – доходи від державної власності та
підприємницької діяльності, 11,5 мільярда – адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності.
Ваша довіра № 1 (2022 г.)

Доходи від приватизації заплановані в обсязі
8 мільярдів гривень (у 2021-му хотіли отримати 8
мільярдів, але сподівання не виправдалися). Від
ліцензування грального бізнесу особливої прибутковості також вже не чекають: планові доходи тут
становлять 1,2 мільярда (у бюджеті-2021 була закладена сума в шість разів більша, але отримати її
в реальності не вдалося).
Наймасштабнішою статтею видатків у новому
році залишиться безпека та оборона – тільки на Міністерство оборони буде витрачено 132 мільярди
гривень.
Традиційно великою буде сума, що виділяється на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду: у 2022 році вона становитиме трохи більше 200
мільярдів гривень. А сам Пенсійний фонд все ще
виступатиме найбільшим розпорядником бюджетних коштів, оперуючи сумою у понад пів трильйона
гривень.
Пандемія коронавірусу засвідчила важливість
адекватного фінансування медицини, тож видатки
на охорону здоров’я визначені в обсязі 185 мільярдів гривень. В уряді запевняють, що цього буде достатньо для підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень, а медичного персоналу – до 13,5 тисяч
гривень на місяць. На програму медичних гарантій
виділять 157,3 мільярда гривень. На вакцинацію, так
само, як у 2021-му – 2,6 мільярда гривень. А от кош
ти на доплати лікарям, які працюють з хворими на
коронавірус пацієнтами, в бюджеті не передбачені.
З огляду на вагоме підвищення цін на енергоносії, збільшено планові видатки на комунальні
субсидії – до 38,4 мільярда гривень (у 2021 році
на ці цілі було виділено на 3 мільярди менше, але
за фактом витрачено значно більше – близько 47
мільярдів гривень).
Традиційно дорого державі коштуватимуть її
органи управління: 14 мільярдів – офіс Генерального прокурора, 3 мільярди – апарат Верховної Ради,
трохи більше 1,5 мільярда – Верховний Суд.
Темпи зростання української економіки зухвало
прогнозуються на рівні 3,8% (Світовий банк в той
же час прогнозує зростання ВВП України у 2022 році на 3,2%), ВНП – в обсязі 5,4 трильйона гривень.
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Н А З А К О Н Н И Х З АС А Д А Х
Реорганізація підприємства: переведення,
скорочення та звільнення працівників
Авжеж, жоден працівник не зрадіє новині про своє звільнення. Однак таке час від часу трапляється: зокрема, через реорганізацію підприємств.
Право приймати рішення про реорганізацію належить виключно власнику підприємства або уповноваженому ним органу. Профспілкова організація, як би не хотіла, на нього вплинути не здатна, тож в ситуації реорганізації її головним завданням стає захист прав працівників при скороченні, звільненні, контроль того, щоб
всі процедури відбувалися відповідно до чинного законодавства. Для цього лідерам, фахівцям та активістам
первинок буде корисно знати наступні моменти.
Реорганізація юридичної особи відбувається шляхом: злиття, приєднання, поділу, перетворення. У разі
реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників (частина 1 статті 104
Цивільного кодексу України). При цьому до правонаступника переходять обов’язки в частині не тільки майнових прав, а й трудових відносин, в тому числі обов’язок щодо працевлаштування працівника (переведення
працівника на іншу роботу).
Згідно зі статтею 49-4 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та статтею 22 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з
ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації повинен надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо заходів по звільненню працівників та провести з ними
консультації, повідомивши про: причини наступних звільнень; кількість і категорії працівників, яких це може
стосуватися; терміни проведення звільнень; а також провести консультації з профспілками про заходи щодо
запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будьяких звільнень.
Майже будь-яка реорганізація підприємства супроводжується: або переведенням працівників на іншу
роботу; або звільненням у зв’язку зі скороченням чисельності або штату. Розглянемо ці етапи.
Переведення працівника під час реорганізації
У разі зміни власника підприємства, реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників
з відповідним дотриманням норм законодавства про працю (частини 4 статті 36 КЗпП). Отже, якщо при реорганізації підприємства для працівника умови праці, посадові обов’язки, оплата праці та таке інше не змінились,
він продовжує працювати на тих умовах, на яких працював і раніше, може лише вноситись відповідний запис
до трудової книжки про зміну назви підприємства.
Якщо під час реорганізації підприємства відбувається переведення працівника на іншу роботу на тому ж
підприємстві, в установі, організації, чи переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію
або в іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією, то таке переведення допускається тільки за згодою працівника (частина 1 статті 32 КЗпП). Однак, переведенням на іншу роботу не вважається і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше
робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або
агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
При зміні в організації виробництва і праці, за умови продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, допускається зміна істотних умов праці. Під зміною істотних умов праці слід розуміти зміну
систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу,
суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інше.
Про своє переведення чи зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за
два місяці. У разі згоди працівника на переведення за його заявою можна перевести й раніше ніж за два місяці.
Звільнення у зв’язку зі скороченням при реорганізації
У разі реорганізації можливе введення нового штатного розпису, в якому деякі посади можуть бути відсутні. З працівниками, що працюють за такими посадами, роботодавець або уповноважений ним орган може ро
зірвати трудовий договір відповідно до пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП (у разі змін в організації виробництва
і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників).
Розірвання трудового договору з підстав пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП може бути проведено лише за
попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник (стаття 43 КЗпП). Профспілка розглядає обґрунтоване письмове подання власника
або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником у 15-денний строк.
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Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися в присутності працівника, на якого
воно внесене. Розгляд подання в разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.
Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку 15 днів. У разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин
подання може розглядатися за його відсутності.
Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника
або уповноважений ним орган про прийняте рішення в письмовій формі в 3-денний строк після його прийняття.
У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.
Рішення профспілкової організації про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно
бути обґрунтованим.
При скороченні працівника роботодавець зобов’язаний:
1. Враховувати переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці (стаття 42 КЗпП), яке мають працівники з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. До критеріїв, що можуть бути взяті за основу для визначення, хто з працівників має перевагу,
можна віднести: освіту; підвищення кваліфікації; наявність заохочень за успіхи в роботі; відсутність дисциплінарних стягнень; виконання значно більшого обсягу робіт порівняно з іншими працівниками, які займають таку
ж посаду чи виконують таку ж роботу; накази про преміювання за високі показники у роботі тощо.
Перевірити наявність у працівників, посади яких скорочуються, більш високої чи більш низької кваліфікації і
продуктивності праці. Для такої перевірки повинні досліджуватись документи та інші відомості про освіту і присвоєння кваліфікаційних розрядів (класів, категорій, рангів), про підвищення кваліфікації, про навчання без відриву від виробництва, про досвід трудової діяльності, про виконання норм виробітку (продуктивність праці), про
розширення зони обслуговування, про збільшення обсягу виконуваної роботи, про суміщення професій тощо.
Продуктивність праці і кваліфікація працівника повинні оцінюватися окремо, але в кінцевому підсумку роботодавець повинен визначити працівників, які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці за сукупністю цих двох показників.
Для виявлення працівників, які мають це право, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню.
Такий аналіз може бути проведений шляхом приготування довідки в довільній формі про результати порівняльного аналізу з наведенням даних, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на
роботі. Тобто ці обставини повинен з’ясовувати сам роботодавець, приймаючи відповідне рішення.
У разі відсутності різниці у кваліфікації і продуктивності праці перевагу на залишення на роботі мають працівники, перелічені в частині 2 статті 42 КЗпП, а саме:
1) сімейні – за наявності двох і більше утриманців;
2) особи, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівники з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівники, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни
та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
6) автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівники, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне
захворювання;
8) особи з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівники з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
10) працівники, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
2. Запропонувати всі вакантні посади (іншу роботу), які з’явилися на підприємстві протягом усього періоду (два місяці з дати ознайомлення з попередженням про звільнення) і існували на день звільнення. Не
обов’язково, щоб ці посади відповідали освіті та стажу роботи працівника, можна пропонувати вільні посади, з
якими працівник може впоратися, крім тих, на які передбачена більш висока кваліфікація.
3. Звільнити працівників не пізніше місячного строку з дня надання виборним органом первинної профспілкової організації згоди на звільнення.
Якщо при звільненні працівника його права були порушені, слід звертатись за поновленням своїх прав до
районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (пункт 2 частини 1 статті 232 КЗпП). Строк звернення до суду – один місяць з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення (частина 1 стаття 233).
Консультувала Тетяна Мосійчук, правовий інспектор праці ПМГУ
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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Не будем гаяти часу!
Покращення епідемічної ситуації, погіршення
епідемічної ситуації, «різнокольорові» зони, вакцини, сертифікати, маски, що вже стали звичними...
Ніхто з нас не знає, коли завершиться епопея із коронавірусом – і чи завершиться вона взагалі. А час
іде невпинно. Час, який має величезну цінність для
всіх, і особливо – для молоді, що тільки-но увійшла
в когорту дієвого профактиву ПМГУ.
Саме зараз молодим представникам первинок, які нещодавно долучилися до серйозної громадської роботи, варто максимально інтенсивно
отримувати нові знання та навички, накопичувати
корисний досвід, що в майбутньому зробить з них
«міцних» лідерів – справжніх «генералів» Профспілки. І жоден вірус не має стати цьому на заваді!
Так вважають у Центральній раді ПМГУ – і охоче
підтримують всі ініціативи, спрямовані на забезпечення безперервного навчання молодих профкад
рів. Одна з них – програма регулярних лекцій в
онлайн-форматі, що проводиться силами фахівців
апарату ПМГУ. Вона стартувала на початку грудня
2021 року, перший її етап розрахований на 4 місяці. За цей строк навчальна група, до якої увійшли
близько 30 слухачів з різних регіонів України, розбереться із ключовими напрямами діяльності нашої Профспілки.
За задумом організаторів, тематично курс побудований таким чином, щоб просуватися від загальних питань до конкретних. Тож в межах першої лекції «Структура та основні завдання профспілкових
організацій. Статут ПМГУ» зі слухачами працював
перший заступник голови ПМГУ Валерій Гавриленко. Він окреслив цілі й функції Профспілки, принципи її функціонування, детально зупинився на важливих нюансах роботи первинних і територіальних
організацій.
Особливу увагу молоді профлідер привернув
до нової редакції Статуту ПМГУ. Оскільки цей документ є основою діяльності нашої Профспілки металургів і гірників України, із його змістом має бути ознайомлений кожен член ПМГУ, а тим більше
– профспілкові активісти. Адже помилки, що виникають через нехтування нормами Статуту, можуть
призвести до визнання певних рішень чи дій неза-

конними і в підсумку надто дорого коштувати людям праці.
Головним спікером другого заняття курсу – на
тему «Колективний договір як механізм захисту виробничих, соціально-економічних і трудових прав
та інтересів працівників ГМК» – виступила провідний експерт з соціально-трудових відносин апарату ПМГУ Валентина Броннікова.
Маючи великий досвід аналізу економічної ситуації на промислових підприємствах і відточені
навички ведення переговорів, В.Броннікова розповіла молодим активістам про роль колективних
договорів у житті трудових колективів (а вона в сучасних умовах, зокрема, з огляду на антисоціальне
реформування законодавства, стає все більш важливою). Але особливо цінною частиною її лекції
стали поради щодо підготовки проєкту колдоговору та процесу його узгодження із представниками
роботодавця.
У цікавій розмові з теми, насиченій питаннями і
відповідями, також взяла участь начальник відділу
соціально-економічної роботи апарату ПМГУ Ольга Гончарук. Завдяки її поясненням, молоді стали
значно зрозуміліші деякі нюанси економічного боку
діяльності підприємств ГМК.
Третій блок програми присвятили охороні праці. Головний технічний інспектор праці ПМГУ Володимир Білик і технічний інспектор праці ПМГУ Анатолій Тертишний із притаманною всім фахівцям
техінспекції системністю проаналізували основні
нормативні акти законодавства України про охорону праці. Також завдяки їм учасники навчання
зрозуміли, як побудована система громадського
контролю за охороною праці та запам’ятали, що
головною умовою її ефективності є небайдужість
кожного працівника до безпеки – власної і тих, хто
працює поруч.
«Організаційна, внутрішньопрофспілкова робота в ПМГУ. Структура Профспілки» – тема не надто цікава, зазвичай глибоко поринати в неї молоді
нудно. Однак достеменно розбиратися в цій «кухні»
необхідно – принаймні тим, хто в майбутньому планує посісти якусь відповідальну лідерську позицію.
Адже українські профспілки наразі діють у досить
несприятливому середовищі: правильність їхніх дій
у найменших дрібницях старанно контролюють не
тільки спілчани (які мають на це повне право), але й
роботодавці з державою (з якою метою – залишимо
це поза дужками). Цю думку переконливо донесли
до аудиторії начальник та провідний фахівець відділу організаційної та профспілкової роботи апарату
ПМГУ Олексій Горбулін і Роман Тарасенко.
Головний правовий інспектор праці ПМГУ Ольга Зубець ознайомила молодь з правовими основами діяльності профспілок. Перелік нормативних
актів, на які ми спираємось у своїй роботі, не став
сюрпризом ні для кого в навчальній групі, однак
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більш детальний розбір згаданих юристкою документів відкрив активістам багато нового. А ще вони
«намотали на вус» інформацію з приводу гарантій
для членів виборних органів: вони трішки «міцніші»
за гарантії для членів профспілок – і це правильно, адже людям, які не бояться говорити про проб
леми та відстоювати інтереси товаришів, потрібен
додатковий захист від санкцій з боку роботодавців.
Дуже змістовним також був ще один блок, присвячений охороні праці, – а конкретно порядку проведення атестації робочих місць, розслідуванню і
обліку нещасних відпадків на виробництві від Володимира Білика і Анатолія Тертишного. На ньому перший етап регулярного навчання молоді в
онлайн-форматі перетнув свій «екватор».

Попереду в групи слухачів ще два семінари по
три заняття, які будуть присвячені наступним темам:
пенсійна система України (спікер – правовий інспектор ПМГУ Галина Просяник), мотивація профспілкового членства (Роман Тарасенко), основні складові
бюджету профспілкової організації та вимоги законодавства до діяльності неприбуткової організації
(головний бухгалтер ПМГУ, начальник фінансового відділу Євгенія Кондратьєва), актуальні питання
трудового законодавства (правовий інспектор праці ПМГУ Тетяна Мосійчук), організація інформаційної роботи в Профспілці (начальник інформаційного
центру ПМГУ Наталія Усенко), публічні виступи та
мистецтво презентацій (Роман Тарасенко).
За інформацією Романа ТАРАСЕНКА

Майстерність приходить з досвідом
Профспілкова робота – одна з небагатьох
сфер, де бажання важливіше за вміння: якщо хочеш, пробуй – і швидко навчишся. Ми вважаємо, це
чудово, адже відкриває неймовірні можливості! От,
наприклад, профспілкове інформування. Щоб бути
його активним учасником і улюбленцем читачів, не
потрібно закінчувати факультет журналістики. Достатньо просто тримати руку на пульсі важливих
подій і не соромитися розповідати про них товаришам шляхом публікацій у профспілкових засобах
масової інформації, а вміння красиво викладати
свої думки – прийде з досвідом.
Так, гарантовано прийде, чесне слово! Підтвердити цей факт може не тільки редколегія журналу,
яка весь час має справу з авторами-аматорами, і
бачить їхній наочний прогрес, але й учасники вже
традиційного конкурсу постів у соціальній мережі
Facebook (проводиться Центральною радою Профспілки з ініціативи Молодіжної ради ПМГУ). Багато
хто з них долучається до творчого змагання вже не
перший рік – і з кожним опублікованим матеріалом
стає все більш вправним оповідачем.
Загалом організатори конкурсу саме це і мали
на меті: показати молодим профактивістам, що інформувати – не складно. І досягли успіху: кількість
сміливців, що надають свій доробок на суд журі (до
його складу входять провідний фахівець з організаційної та профспілкової роботи апарату ПМГУ
Роман Тарасенко, редактор журналу «Ваша довіра» Варвара Смірнова і помічник голови первинної
організації ПМГУ Металургійного комбінату «Азовсталь» по культурно-масовій і фізкультурно-оздоровчій роботі, голова Молодіжної ради ПМГУ Катерина Гордєєва), потроху зростає.
Цього року на конкурс було заявлено 18 робіт
від 8 авторів. Більшість з них висвітлювала цікаві
події: зльоти та форуми, профспілкове навчання,
молодіжні ініціативи, різноманітні спортивні, розважальні та урочисті заходи, важливі для молоді
трудових колективів підприємств ГМК. У відповідВаша довіра № 1 (2022 г.)

ності до тем обирався тон викладення інформації.
За рідким винятком, всі автори вміло користувалися інструментами публікації, що надає соціальна
мережа: хештегами, смайлами, позначенням учасників, геомітками та іншими.
Обирати переможців було досить складно – з
багатьох причин. По-перше, за умовами конкурсу
кожна публікація оцінюється окремо, велика кількість постів автору «балів» не додає. Але ж наснагу
в інформаційній діяльності не можна не враховувати! По-друге, в досвідчених дописувачів вже сформувалися власні стилі оповіді – вони всі чудові, але
дуже різні, що теж ускладнює порівняння. По-третє,
перечитування матеріалів невідворотно змушувало членів журі згадувати яскраві події минулого року – а це дуже відволікає від оцінювання інформаційних та художніх якостей тексту...
Однак визначити лідерів все ж довелося. Їхня
трійка виглядає наступним чином. Перше місце –
Катерина Дрозд з первинки Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (за цікаву розповідь
про зустріч молодіжних комісій профкомів двох підприємств – ВГМК та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату). Друге місце – Дмитро Кузнецов з первинки Нікопольського заводу феросплавів (за динамічний звіт із захопливого спортивнорозважального заходу «Козак-фест», проведеного
молодіжним активом Північного ГЗК). Третє місце
розділили Віктор Квітко, представник Дружківського заводу металевих виробів (за теплі спогади про
зліт молодих активістів підприємства), та Олена
Рочева (Запорізький титано-магнієвий комбінат;
репортаж із захопливого турніру «Що? Де? Коли?»).
Також відмічено активність в соціальній мережі інших учасників, це: Наталя Бухманська (Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей),
Тетяна Карпиш («Метінвест Бізнес Сервіс»), Ірина
Білик («Кривбасвибухпром») та Стас Лапенко («Запоріжсталь»).
Варвара СМІРНОВА
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Знов беремося за добрі справи
Влітку 2020 року ми всі вже були схвильовані щодо коронавірусу, однак навіть уявити собі не
могли, наскільки довго триватиме епідемія. І, мабуть, то на краще, адже, не знаючи майбутнього,
без остраху розпочинали цікаві та корисні довгострокові проєкти. Одним з них став запущений Молодіжною радою ПМГУ челендж «Добрі справи –
своїми руками!». У його межах молоді профактивісти реалізували багато чудових ініціатив: у 2020 році
вони прибирали сміття на територіях промислових
майданчиків рідних підприємств та в місцях присутності працівників, боролися з рекламою наркотиків, допомагали «Червоному хресту», підтримували ветеранів та дітей, позбавлених батьківської
турботи, робили свій внесок у розвиток юнацького
спорту (ми писали про це у випусках №1 та №2-3,
2021 журналу).

Челендж мандрував від первинки до первинки.
І навіть загострення проблеми із захворюваністю
на Covid-19 його «політ» лише призупинило, а не
перервало. У 2021 році, щойно епідемічна ситуація
покращувалася, профспілкова молодь знов бралася за добрі справи. Так, молоді активісти Металургійного комбінату «Азовсталь» на чолі з помічником
голови первинки, головою Молодіжної ради ПМГУ

Катериною Гордєєвою, прийнявши виклик від товаришів з «Кривбасзалізрудкому» і особисто від члена МС Дмитра Дворка, вирішили посприяти підготовці до оздоровчого сезону в санаторії-профілакторії «Азовсталець».
Оздоровниця, в якій багато років відпочивають
працівники підприємства, підтримується у гідному
стані, там завжди чисто і затишно, але ж місць, до
яких варто «докласти руки», завжди вистачає. Тож
учасники челенджу прибрали територію і охайно
пофарбували паркан. А потім, із почуттям виконаної справи, кинули виклик ще одному члену МС –
представниці первинки харківського «Гипрококсу»
Анастасії Кобзевій та її колегам.
Ті відгукнулися швидко. І спосіб з користю витратити сили й час знайшли без особливих роздумів: зібралися та пішли у гості до ветерана підприємства Ніни Михайлівни Сохіної. Жінка багато
років пропрацювала в «Гипрококсі», брала активну
участь у житті колективу, потім пішла на пенсію. Зараз їй вже 93 роки, вік поважний, тож від допомоги
вона не відмовилася. Молодь весело і спритно по-
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прибирала в квартирі пенсіонерки, розвантажила
балкон, а потім із задоволенням поспілкувалася з
цією приємною, доброю та щирою жінкою.
Але однієї доброї справи учасникам челенджу
здалося замало. Тож вони ще й з’їздили на базу
відпочинку «Коксохімік», де ретельно прибрали територію, зробивши свій внесок у покращення умов
літнього відпочинку співробітників підприємства.
Далі естафету корисних дій на благо оточуючих
підхопила молодь запорізької «Дніпроспецсталі».
Тут вирішили зробити внесок у майбутнє, посадивши дерева на території рідного заводу. Рослини на
проммайданчику дуже корисні: вони поглинають
пил, захищають від спеки, на їхньому листі осаджується, замість того, щоб лишатися у повітрі, дрібнодисперсний бруд, викиди від автотранспорту. Загалом під час акції командою молодих активістів було
висаджено 50 дерев.
Будемо сподіватися, що на цьому ініціатива
не завершиться – чекаємо звісток про нові добрі
справи, які ви, шановні молоді активісти, можете
зробити своїми руками!
За інформацією з соціальних мереж

Стали ближчими
Профспілкова солідарність
– чудова річ! Вона не тільки дозволяє людям праці гуртом боротися за свої права, але й сприяє
розповсюдженню хороших ідей.
От, наприклад, акція «Станьмо
ближчими» до Дня Святого Миколая, започаткована Організацією молоді «Атомпрофспілки».
Вона зібрала докупи молодих (а
згодом і не дуже молодих) проф
активістів з числа працівників
підприємств атомної енергетики і
пішла далі «в народ»: до неї солідарно долучилися представники

Ваша довіра № 1 (2022 г.)

багатьох галузевих профспілок,
зокрема – і Профспілки металургів і гірників України.
Першими «емісарами» ПМГУ
серед учасників стали члени Молодіжної ради нашої Профспілки. Саме вони розповіли всім бажаючим про умови акції. Які, до
речі, досить прості: повідомити
організаторам про своє бажання «стати ближчими», скинути їм
свої координати – прізвище, ім’я,
номер телефону, місто та номер
відділення Нової пошти. У відповідь отримати контакти іншо-
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го учасника, обраного випадково. Підготувати подарунок – корисний, смачний, пізнавальний
– наскільки дозволить фантазія.
І обов’язково докласти до нього лист із розповіддю про себе і
свою профспілкову роботу, а також, за можливості, іміджеву продукцію рідної «молодіжки» або ж
профспілки загалом. Потім відіслати свій сюрприз за отриманою адресою і чекати на презент
від іншого учасника. І, врешті,
сфотографуватися з подарунками та викласти знімки в соцмере-
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жу Facebook – щоб усі бачили, як
це класно.
Від однієї людини до іншої
– інформація про акцію розлетілася Україною. Учасників її з
кожним роком стає більше – так,
цьогоріч тільки від ПМГУ їх було
майже півсотні. І всі вони – дуже
задоволені, кажуть, такий обмін
подарунками має стати прекрас-

ною традицією. Чому? Думаємо, причин для цього ціла низка. По-перше, хто ж не любить
отримувати приємні сюрпризи. По-друге, читати про чиюсь
профспілкову роботу – цікаво і
корисно, часом досвід, про який
пишуть колеги з інших профспілок, може стати в нагоді й нам.
По-третє, відчуття того, що ра-
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зом з тобою ті ж проблеми людей праці вирішує багато небайдужих активістів – надихає. Ну,
і по-четверте – та сама солідарність, з якої ми почали оповідь.
То реально чудова річ, дуже корисна і потужна, тож маємо ук
ріплювати її, стаючи ближче!
Фото учасників акції

ОБЛИЧЧЯ ПРОФСПІЛКИ
Наталія КОЗЛОВСЬКА, слюсар контрольно-вимірювальних приладів управління автоматизації Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, голова профкому
управління
Фото Наталії УСЕНКО

У житті немає нічого, чого варто було б боятися,
є тільки те, що потрібно зрозуміти.
Марія Склодовська-Кюрі
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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Мінімальна заробітна плата у світі в 2022 році
Аналітики інтернет-порталу Picodi.com перевірили, як змінився розмір мінімальної
зарплати в 64 країнах світу і чи вистачить цих грошей, щоб забезпечити мінімальний
комфорт для життя в цих країнах. Наводимо їхній матеріал із додержанням правил
ресурсу, без виправлень та скорочень.
РЕКОРДНЕ ЗРОСТАННЯ

КОШИК ВИЖИВАННЯ

У дослідженні брали участь 64
країни Європи, обох Америк, Африки, Азії та Австралія, в яких існує
встановлена урядом мінімальна
заробітна плата. У кожній країні
свої особливості оподаткування: у
ряді країн мінімальна оплата праці звільнена від сплати прибуткового податку (Гонконг, Нігерія, Філіппіни), в інших же різниця між
«чистою» і «брудною» зарплатами досягає декількох десятків відсотків (в Україні – 19,5%). Тому в
дослідженні ми розглядали суми
нетто, тобто ті гроші, які працівник
реально отримує на руки або на
банківський рахунок.
У 10 з 64 розглянутих країн
розмір мінімальної заробітної
плати не змінився з минулого року. Серед цих країн Ізраїль, Філіппіни, Таїланд, В’єтнам і Перу. А в
Словенії на момент проведення
дослідження розмір виплат не
був остаточно затверджений.
Найвищим зростанням мінімальної заробітної плати може
похвалитися Чорногорія. Крім
підвищення мінімальної зарплати в цій колишній Югославській
Республіці була проведена податкова реформа, в результаті
чого мінімальна зарплата зросла в порівнянні з минулим роком
з 265 доларів США до 514 доларів «чистими» (на 103%). Також
значним зростанням мінімальної
зарплати відзначилися Аргентина (55%), Туреччина (50%) і Казахстан (41%).
Україна в цьому рейтингу посіла 25-е місце: 2 грудня 2021 був
прийнятий закон, згідно з яким
мінімальна оплата праці в країні
зросла на 8,3% (з 4830 до 5233
гривень на руки). У Польщі «мінімалка» зросла на 14,6% (11-е місце рейтингу), в Угорщині на 24,2%
(6-е місце), в Білорусі на 14,3%
(13-е місце), а в Молдові на 0,7%
(54-е місце).

Для даного дослідження ми
сформували умовний продовольчий кошик і зіставили вартість продуктів з мінімальною
заробітною платою. У кошик потрапили: хліб, молоко, яйця, рис,
сир, м’ясо, фрукти та овочі. Хоч
список цей дуже мізерний, але в
ньому містяться продукти (в зазначених кількостях), що здатні
задовольнити мінімальну потребу в поживних речовинах середньостатистичної дорослої людини: молоко (10 літрів) – 273 гривні;
хліб (10 буханок) – 166 гривень;
рис (1,5 кг) – 47 гривень; яйця (20
шт.) – 61 гривня; сир (1 кг) – 204
гривні; м’ясо (6 кг) – 805 гривень;
фрукти (6 кг) – 176 гривень; овочі
(8 кг) – 151 гривня.
Вартість такого продуктового
кошика на початок 2022 року становить 1883 гривні. Порівняно з
початком 2021 року такий набір
подорожчав на 9,2%.
Основні продукти харчування, що забезпечують одне лише
виживання, становлять 36% від
мінімальної оплати праці після
сплати податків. Торік аналогічний продуктовий кошик дорівнював 35,7% від мінімальної зарплати. Це означає, що зростання
цін в Україні випередило зростання оплати праці.
ДЕ МОЖНА ВИЖИТИ,
ОТРИМУЮЧИ
МІНІМА ЛЬНУ ЗАРПЛАТ У?
У кожної людини свої харчові звички, які залежать і від краї
ни проживання, і від сім’ї. Проте
ми вирішили порівняти вартість
одних і тих же продуктів в різних
країнах і перевірити, який відсоток від офіційного мінімального
доходу піде на покриття базового продуктового кошика.
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Перші місця в цьому рейтингу
зайняли Великобританія, Ірландія та Австралія: співвідношення
ціни продуктового кошика до місцевої мінімальної оплати праці в
цих країнах коливається від 6,6%
до 7,3%.
Україна в цьому рейтингу зай
має 47-е місце серед 64 країн. З
результатом 36% вона випереджає Бразилію (36,6% і 49-е місце), Молдову (41,7%, 53-е місце),
Білорусь (42,6%, 54-е місце). Вище за рейтингом розташувалися
Польща (14,6%, 17-е місце), Словенія (15,1%, 20-е місце), Угорщина (20,2%, 28-е місце).
У непростій ситуації опинилися громадяни Росії, Казахстану, Індії, які отримують мінімальну оплату праці: тут скромний
продовольчий кошик поглинає
близько половини зарплати. У
свою чергу, в Нігерії мінімальної
заробітної плати не вистачить
навіть на убогий набір продуктів.
МЕТОДОЛОГІЯ
ТА ДЖЕРЕЛА ДАНИХ
У даному дослідженні ми порівнювали ставки мінімальної
оплати праці, актуальні на січень
2022 року, зі ставками на січень
2021 року. Дані взяті з офіційних
сторінок урядів або відповідних
міністерств. Ми не враховували
країни, в яких розмір заробітної
плати визначається профспілками і в яких немає встановленої
законом мінімальної зарплати
(наприклад, Швейцарія, Італія,
Сінгапур і країни Північної Європи). Для країн, де мінімальна заробітна плата варіюється від регіону до регіону (В’єтнам, США,
Таїланд, Філіппіни), ми розрахували і використовували середнє
арифметичне. Сума після сплати
податків була отримана за допомогою місцевих податкових калькуляторів.

У К РА Ї Н А І С В І Т
Використаний в дослідженні
набір продуктів є умовним, створеним виключно для статистичних цілей. Зазначені обсяги були
розраховані на основі рекомен-
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дацій деяких міністерств охорони
здоров’я щодо мінімальних норм
споживання продуктів харчування. Ціни продуктів, використані в
цьому дослідженні, взяті з сайту
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numbeo.com, де збираються тисячами користувачів з усього світу.
Для конвертації валют використовувався середній курс Google
Finance за IV квартал 2021 року.

У К РА Ї Н А І С В І Т
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Профспілкова боротьба ніколи не була легкою справою. Сьогодні ж, в умовах
пандемії, економічних негараздів та політичних зсувів, вона стає ще складнішою.
Однак профспілки у всьому світі продовжують виконувати своє головне завдання
– стояти на варті трудових прав людей праці. І більше того, спромагаються
досягати значущих перемог!

Боротьба заради перемоги
У ТУРЕЧЧИНІ найпотужнішій профспілці Türk
Metal після тривалих і складних перемовин вдалося підписати галузеву угоду з Асоціацією роботодавців металопромисловості МЕСС.
Консультації щодо узгодження норм цього документу, який регулює умови роботи 142 тисяч
працівників, розпочалися ще в серпні, але після 11
раундів виснажливих переговорів консенсусу щодо
принципових питань – збільшення оплати, покращення безпеки праці, підвищення виплат під час
понадурочної роботи та непрацездатності, забезпечення медичного обслуговування – досягти не
вдалося.
Вимоги трьох профспілок, учасників переговорів (Türk Metal, Birleşik Metal-İş та Özçelik-İş), – були
об’єктивно обґрунтованими. Їхня позиція стосовно підвищення оплати праці сформульована, зважаючи на падіння курсу ліри та значне зниження
купівельної спроможності зарплат працюючих громадян Туреччини через стрімку інфляцію (за офіційними даними у 2021 році показник досяг 36%,
за підрахунками незалежних дослідницьких груп
– 80%).
Türk Metal від імені своїх 129 тисяч членів наполягав на підвищенні зарплати на 29,57%, Birleşik
Metal-İş (представляє 11 тисяч працівників) вбачав
за необхідне зростання на 30,89%. Роботодавці
спочатку пропонували 12%, потім змінили пропозицію на 17%, і, врешті, на останньому засіданні
«збільшили ставки» до 21%.
Профспілки закономірно не погодилися, і в середині грудня ініціювали низку мирних акцій, покликаних допомогти у відстоюванні ключових вимог. На підприємствах пройшли попереджувальні
страйки, в містах їхньої присутності – масові мітин-
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ги (зокрема, демонстрація в Коджаелі зібрала понад 100 тисяч учасників). Вимоги металістів отримали широкий суспільний резонанс і громадську
підтримку.
24 грудня відбулося засідання Виконавчого
комітету Türk Metal, після якого його президент
Певрул Кавлак повідомив про рішення оголосити
страйк на всіх восьми виробничих об’єктах, де працюють члени профспілки. Паралельно з початком
страйку профспілка також провела масштабний мітинг у місті Ізмір, запросивши телебачення та закликавши роботодавців схаменутися і не змушувати людей вдаватися до більш жорстких заходів.
І це спрацювало: 11 січня сторони знов сіли за
стіл переговорів. Після десятигодинного обговорення галузеву угоду терміном на два роки було
підписано. Документ передбачає збільшення погодинної оплати праці на 65,67% у два етапи. У перші
6 місяців дії угоди (з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022-го) почасову оплату підвищать на 10%,
а також збільшать на фіксовану суму 3,7 ліри кожному працівнику. Сумарно в помісячному виразі це
складає 27,44%. Виплати будуть проведені заднім
числом. Наступні 6 місяців (з 1 березня 2022 року
по 1 вересня 2022-го) підвищення складатиме не
менше 30% (якщо рівень інфляції виявиться вищим
за 30%, він буде прийнятий до уваги).
Крім того, в угоді зафіксовано збільшену на 35%
вартість соціального пакету, підвищення на 75%
виплат до релігійного свята Курбан Байрам і видачу всім членам профспілки продуктових чеків на
400 лір (за рахунок роботодавця).
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В ІСПАНІЇ профспілкам вдалося переконати
уряд у необхідності термінових змін у трудовій сфері. Як наслідок, в країні буде відмінена дія реформи
2012 року, ініційованої Народною партією, що вкрай
негативно вплинула на права і доходи трудящих.
Перемовини з цього приводу тривали 9 місяців, і
підписану в результаті угоду в «Робочих комісіях»
(CCOO, одна з найкрупніших профспілок Іспанії)
називають безпрецедентним успіхом.
У документі регламентовані всі питання – від
процесу найму на роботу до балансу сил у колективних переговорах. Крім того, там йдеться про
процедуру пошуку «альтернативи звільненням» –
«для того щоб скорочення перестали бути першим
засобом, до якого вдаються компанії при виникненні найменшої економічної проблеми».
За словами голови CCOO Унаі Сордо, основна
цінність узгодженої з урядом реформи полягає в
тому, що вона закріпить ґрунтовну зміну в принципах регулювання трудового законодавства. Орієнтованість на роботодавця, на яку робили ставки
останнє десятиліття, себе не виправдала. Наразі
мета змін – стабілізувати зайнятість та різко скоротити кількість тимчасових контрактів.
Серед інших принципових моментів угоди – відновлення дії колективних договорів «за замовчанням» (колдоговір, навіть із зазначеними термінами
дії, вважається дійсним доти, доки не буде замінений новим), пріоритет галузевої угоди (у колдоговорах підприємств забороняється фіксувати норми,
нижчі за наведені в галузевій угоді). Також важливим досягненням є виведення із законодавчого поля такого явища, як «договір на виконання роботи/
надання послуги». Зараз воно є постійним джерелом маніпуляцій, адже роботодавці використо
вують такі договори, щоб тримати працівника у
безправній позиції. У подальшому трудовий договір буде оформлюватись тільки у двох видах: тимчасовий (на термін не більше року) або безстроковий контракт.
За прогнозами профспілкових експертів заплановані зміни у трудовій сфері позитивно вплинуть
на добробут всіх категорій трудящих, але особливо
– на молодь, для якої притаманне так зване «від-

кладене життя» (період фактично безправної праці, який розпочинається з першого найму на несприятливих умовах і може тривати роками), що в
довготривалій перспективі вкрай негативно впливає на демографію та економіку країни.
У МОНГОЛІЇ з 1 січня 2022 року вступив у дію
оновлений трудовий кодекс. Одним з активних учасників процесу розробки цього документу виступила
національна Федерація профспілок у сферах енергетики, геології та гірничодобувної промисловості
(MEGM). Саме її представникам вдалося відстояти низку важливих для працівників промисловості
норм, зокрема – щодо місячного графіка роботи
для осіб, зайнятих у підземних умовах: 14 робочих
та 14 вихідних днів без втрат у заробітній платі.
У процесі консультацій уряд пропонував шахтарям графік, що передбачає 20 робочих днів і 10
вихідних, однак з огляду на високе навантаження
представників підземних професій, а також невтішну статистику нещасних випадків на шахтах за 2018
та 2019 роки, MEGM на такий варіант не погодилася. Федерація подала петицію щодо встановлення
обґрунтованого графіку 14/14, яку підписали 3,5 тисячі шахтарів. У випадку її ігнорування профспілки
були готові вдатися до жорстких методів впливу. Та
робити цього не довелося: учасники обговорень з
боку уряду взяли до уваги надані аналітичні матеріали щодо впливу кількості і тривалості робочих
змін шахтарів на рівень виробничого травматизму
та суми виплат у зв’язку з непрацездатністю.
Окрім оновленого робочого графіку, за наполяганням MEGM до кодексу було включено революційне для Монголії положення, яке дає працівникам
право відмовитися від небезпечних виробничих
завдань. Тепер вони можуть не виходити на робочі місця, доки роботодавець не усуне фактори, що
загрожують їхньому здоров’ю чи життю. Підготовка
відповідних подань покладається на профспілкові організації, що не тільки сприятиме підвищенню
рівня безпеки для трудових колективів, але й зміцнить профспілкові позиції.
Вочевидь, на розвиток профспілкового руху в
країні також позитивно впливатиме норма про те,
що компанії, в яких працює понад 20 осіб, мають в
обов’язковому порядку створити комісії з трудових
спорів, до складу яких входитимуть представники
роботодавців і профспілок.
Як зазначив президент MEGM, генеральний секретар Конфедерації профспілок Монголії
(CMTU) Чуяг Буянжаргал, профспілки наполегливо
закликають гірничодобувні компанії додержуватися закону і не шукати хитрих способів зменшити
зарплату трударям, адже уряд має намір забезпечити реалізацію оновленого трудового кодексу
шляхом проведення регулярних перевірок.
За інформацією інтернет-видань
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П О Р Т Р Е Т СУ Ч АС Н И К А
С.Большаков: вкладаючи

в кожну справу частинку душі
«Мені завжди було цікаво, чим живе мій
колектив. Мабуть, колеги помітили це одразу,
як я прийшов працювати на фабрику, бо вже
невдовзі обрали мене заступником профгрупорга,
а потім і профгрупоргом. За тринадцять років, що
минули з тієї пори, я жодного разу не пожалкував
і не пожалівся, адже громадська робота ніколи
не відчувалася для мене тягарем. Бажання бути
корисним і допомагати товаришам і досі не
зникло», – зазначає наш наступний герой. Його звуть
Сергій Большаков, він – електрогазозварник рудозбагачувальної фабрики №2 Південного гірничо-збагачувального комбінату, профгрупорг мехслужби.
Загалом Сергій Миколайович віддав роботі на
ГЗК вже 18 років. Все, за що брався, виконував сумлінно – як наслідок, має чималу кількість відзнак,
причому не лише на рідному підприємстві, а й на
рівні Кривого Рогу (Почесна грамота міськвиконкому), і навіть країни (Почесна Грамота Верховної Ради «За заслуги перед Українським народом»). Така «колекція» нагород наочно свідчить про те, що
працювати Большаков звик на совість, вкладаючи
в кожну справу частинку душі. І профспілкова діяльність – не виняток. Її результативність підтверджено нагрудним Знаком Центрального комітету
Профспілки «За активну працю в ПМГУ».
Ті, хто знайомі з нашим героєм багато років, його успіхам не дивуються. Адже знають, що всі необхідні якості характеру – гострий розум, наполегливість, цілеспрямованість та відповідальність – були
наявні в ньому з дитинства.
Сергій народився у селі Петрово на Кіровоградщині, там же закінчив школу. Вирішив, що, як і батько, стане зварювальником, бо ж на власні очі бачив,
як той працює, і навіть гостював у нього на робочому місці в одному з тамтешніх кар’єрів. Тож після
випускного пішов навчатися на курси, а отримавши
спеціальність, влаштувався в місцеву житлово-експлуатаційну контору. І хоч пропрацював там лише
півтора роки, встиг потрапити на сторінки місцевої
преси як один з найбільш гідних трудівників.
Потім був переїзд до Кривого Рогу. Тут Сергій
діяв так само цілеспрямовано: одразу ж вирушив
до відділу кадрів Південного ГЗК, де, на щастя, була потрібна вакансія. Тоді, в жовтні 2003-го, починав працювати зварювальником ручного дугового
зварювання, а потім у трудовій книжці з’явився запис про початок роботи вже як електрогазозварювальника.
«Відмінність між моєю роботою в ЖЕКу в
Петрово і на комбінаті була настільки великою,
що багатьом речам мені довелося вчитися з нуля,
– згадує наш співрозмовник. – Вражали масштаби
виробництва, навкруги виявилося стільки нового
для мене і такого цікавого устаткування, що я
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був у захваті. Колектив дільниці сепарації на той
час складали вже досить досвідчені спеціалісти,
тож грамотних наставників вистачало. Це вже
нині на зміну старшому поколінню прийшло чимало молоді – і тепер вже я навчаю їх професійній
майстерності».
Окрім якісного виконання виробничих завдань,
Большаков встигав долучатися до громадського
життя колективу, уважно ставився до ініціатив цехкому, а щойно розібрався в нюансах профспілкової роботи – почав брати в ній активну участь. Тож
обрання його заступником профгрупорга, а потім і
профгрупоргом нікого не здивувало. Після першого терміну пішов другий, потім третій – тобто колеги
Сергія Миколайовича розуміють, що не помилилися.
«Нині наша профгрупа складається з
колективів декількох дільниць, це близько 70
працівників, – розповідає профгрупорг. – Важливих
питань, що вимагають негайного рішення, завжди
вистачає. Людей цікавлять питання забезпечення
спецодягом, надання матеріальної допомоги у
разі нагальної необхідності, відвідування вдома
тих, хто хворіє… Авжеж, має значення для них і
виділення путівок на оздоровлення, і можливість
участі в загальнокомбінатівських заходах.
Зазвичай, стикаючись з проблемою, ми, в першу
чергу, пробуємо впоратися з нею самостійно, на
рівні нашого колективу. Але якщо не вдається,
якщо я потребую допомоги, завжди звертаюся до
голови цехової організації ПМГУ фабрики Дмитра
Пашкова або й до заступника голови первинки
Олександра Чайникова. І завжди знаю: на моє
звернення обов’язково буде зворотний зв’язок,
без уваги його ніколи не залишать».
Що тут скажеш, врешті, з цих компонентів і складається «рецепт» вдалої профспілкової роботи на
всіх рівнях: небайдужість та висока кваліфікація
активістів + довіра членів Профспілки + підтримка
лідерів вищих ланок. Той, хто знає цю формулу і
уміє реалізувати її на практиці – гарантовано буде
успішним на профспілковій ниві, так само, як Сергій
Большаков!
Світлана АГАТЬЄВА
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Від роботи – до поезі ї
Образ коксохіміка в уяві більшості – такий собі вкритий кіптявою рішучий велетень-вогнеборець. Однак серед тих, хто працює в галузі, є дуже різні люди:
як за зовнішністю, так і за характером. Більше того, близько 40%
трудівників ГМК наразі складають жінки – енергійні, працьовиті, і водночас – ніжні й витончені.
Одна з них – наша сьогоднішня
героїня: завідувачка архівом соціально-побутового відділу ПрАТ
«Южкокс», активний член ПМГУ
та обдарована поетеса Римма
Занько. Ми познайомилися з нею
завдяки голові первинки підприємства Ларисі Завацькій. Високо
цінуючи хист Римми Антонівни,
напередодні Різдва профлідерка
поділилася з нашою редколегією
її віршом:

Ми здивувалися, надихнулися – і висловили велике бажання
поспілкуватися з непересічною
людиною. І Р.Занько, на щастя,
нам не відмовила.

ку. Якось мені до рук потрапила
книга з серії «Евріка» Маріетти
Чудакової «Бесіди про архіви».
Мова там йшла про літературні архіви, про те, як завдяки писемним пам’яткам розкривалися
долі видатних особистостей минулого. Це вразило мене, відкрило світ таємних знань, тож доля
моя була вирішена: по закінченні
школи я склала іспит в єдиний на
той час відповідний виш у СРСР
– Московський державний історико-архівний інститут.
Найкращі викладачі зі все
світньої історії, допоміжних історичних дисциплін, архіво- та документознавства, історії державних установ, практичні заняття у
центральних архівах формували
нас, студентів, як майбутніх фахівців. Далі в моїй біографії була
робота у фондах Музею історії
міста Дніпродзержинська – нау
ковим співробітником, близьке знайомство з автентичними
пам’ятками минулого, підготовка
і проведення екскурсій, виставок,
лекцій, довершила справу багаторічна праця в архівному управлінні міської ради.
Хоча, ні, не довершила!
Оскільки процес оволодіння професією безкінечний – і більш як
тридцятирічний архівний досвід
не дозволяє спочивати на лаврах. Тому, коли мене запросили
працювати у ПрАТ «Южкокс»,
поставивши завдання створити
архів підприємства, я залюбки
погодилась. Треба сказати, що
у 1996-му і 2011-му роках я вже
займалась
науково-технічним
опрацюванням документів цього
заводу.

– Риммо Антонівно, розкажіть, будь ласка, трохи про
себе. Чому такий фах? І чому
«Южкокс»?
– За натурою я – гуманітарій.
Улюблене з дитинства заняття – читання. У моїх батьків була велика бібліотека. Пригадую,
за книжками до нас зверталися сусідські діти з усього будин-

– В чому полягає Ваша робота в архіві «Южкоксу»?
– ПрАТ «Южкокс», як крупне
підприємство, є джерелом комплектування Національного архівного фонду України – державою
йому делеговані повноваження
по збереженню власної документальної спадщини. Термін зберігання документів НАФ – постій-

В воздухе разлито чудо
Как рождающийся звук…
Скоро праздновать мы будем
Рождество, а может вдруг
Сбудутся мечты, желанья –
Все, чем живы мы сейчас,
И взаимопониманье,
Как судьба, настигнет нас?
Из души на волю хлынет
Доброта, что мы таим.
И желанье не покинет
Помогать себе, другим
Добрым словом,
теплым взглядом
Поддержать, приободрить.
И тому, который рядом,
Свет надежды подарить!
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Р.Занько

ний або вічний. Ось і подумайте:
людське життя триває у середньому 80-90 років, а життя документів – вічність. Проте не всіх, а
лише тих, які визначені відповідною експертизою такими, що мають історико-культурну цінність і
є надбанням української нації.
Є ще й документи, значущість
яких тимчасова – і згодом, по завершенню строку зберігання, їх
необхідно знищити. Такими питаннями і займається архівіст,
а ще – комплектуванням, обліком, створенням відповідних
умов зберігання, задоволенням
інформаційних потреб користувачів, видаванням справ у службових потребах, використанням,
утворенням довідкового апарату
(описів, каталогів тощо), документальним оформленням усіх
напрямів архівної діяльності, технічним опрацюванням. Цей список нескінченний…
Якщо ж мене спитають, які
якості в роботі характеризують
справжнього архівіста, я відповім словами згаданої вище
М.Чудакової: пам’ять на документи, що зберігаються у різних шафах та стелажах, широкий світогляд та енергія, вміння зрозуміти
інтереси користувачів та бажання допомогти кожному з них. Узагальнюючи, я би висловилась
так: Знання та Людяність.
Мы – избранники судьбы,
Чудаки и альтруисты.
Всякой корысти чужды –
Помыслы и руки чисты.

П О Р Т Р Е Т СУ Ч АС Н И К А
Пополняем мы архив
Всем, что значимо, весомо.
И документальных нив
Мы распахиваем лоно.
Знаем мы наверняка
То, что истинно, что ложно.
Как и в прежние века
Однозначность невозможна.
Но избранники судьбы
Знают дело свое туго –
Без фанфар и похвальбы
Нивы вспахивают плугом!
– Як Вам працюється у колективі коксохіміків?
– Цілком добре! Я завжди
ставилася до праці коксохіміків
з великою повагою. Мій батько Антон Ануфрійович Занько з
1960-го по 1968 рік працював у
центральній заводський лабораторії Баглійського коксохімічного
заводу (тоді «Южкокс» називався саме так) електрослюсарем.
Мені було цікаво слухати його
розповіді про підприємство, але
тільки прийшовши сюди на роботу, я повною мірою зрозуміла, що
таке коксохімічне виробництво:
важливе і потрібне, але складне,
брудне і небезпечне.
Наразі колектив нашого підприємства – це більш як тисяча
осіб. То сильні, витривалі люди,
багато хто з них працює в складних та шкідливих умовах. Авжеж,
я не знаю всіх, але ті, з котрими
маю справу в робочих ситуаціях
– відповідальні професіонали,
які завжди допомагають мені у
вирішенні фахових питань. Звісно, не так все легко робиться, як
розповідається. Проте життя тим
і цікаве, що ставить перед тобою
нелегкі завдання, які необхідно
виконати – це і є досвід.
– Коли і як у Вашому житті
з’явилася Профспілка металургів і гірників України?
– Одразу по влаштуванні на
роботу, у березні 2020 року, я
написала заяву про членство
в ПМГУ, у первинній профспілковій організації, яку вже понад
двадцять років очолює Лариса
Олексіївна Завацька. Авжеж, поцікавилася історією первинки,
напрямами її діяльності. ІсторичВаша довіра № 1 (2022 г.)

но так склалося, що профспілки
захищають інтереси найманих
працівників і представляють їх
перед роботодавцем. Тому зоною постійної уваги з боку нашого профспілкового комітету є всі
сфери, що стосуються добробуту коксохіміків: питання колективного договору, зарплати, охорони
праці, умов праці і побуту, організації дозвілля, проведення культурно-масових заходів та інші.
Та людьми все ж, насамперед, згадується те, що залишає
найяскравіші враження – тобто
відпочинок. От і я не втримаюсь,
і скористаюсь можливістю подякувати профкому за нещодавну
екскурсію до Харкова. Організація і проведення заходу були
бездоганні, а професіоналізм та
знання екскурсовода значно поглибили наші уявлення про історію краю.
– А поезія – коли з’явилася
вона? Звідки у Вас виникає
натхнення?
– Мій перший «серйозний»
вірш був написаний у 1998 році
– і присвячений колегам-архівістам. Спочатку його опублікувала
міська газета, а у 2009 році він потрапив до збірки віршів українсь
ких архівістів «Заглянем історії в
вічі». Але це окрема історія.
А от стосовно натхнення – то
складне запитання. Натхнення –
невловиме і виникає нізвідки, як
запах, тепло від промінчика на
щоці, свіжий вітерець. Відчуваєш – ось воно, з’явилося, скоріш
занотовуй. Іноді ллється, бува
комизиться, а іноді – погралося
і зникло. Краса природи, тісний
зв’язок, ба навіть залежність від
неї людини надихає. Улюблені
пори року: осінь, зима – то є дитя,
що живе у кожному, весна, очікувана усіма… Під настрій і «Веснянка» народилася:
Я – весела юна мавка,
Навесні проснеться травка.
Я чимдуж гайну у поле –
Небо там, як синє море!
Перше сонячне проміння
Пестить соннеє насіння.
Я там буду танцювати,
Щоб весну причарувати!
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Численні вірші присвячені
моїм близьким, друзям, є віршіроздуми, як оцей, наприклад:
У кольоровім розмаїтті
Вогнів, ялинок, мішури
Ми потрапляєм
у дитинство,
У світ невимушений гри.
І шаленіючи від казки,
Ми віримо в умовність цю,
Скидаючи дорослі маски,
Пірнаємо у глибину…
Тому що ми, насправді, діти!
Готові вірити й чекать.
Знаходим сили, щоб радіти,
На самоті не нудьгувать.
Так, віртуальність
проти яви –
Вона завжди все виграє.
У світі людянім уяви
Ми живемо! Ми – є! Ми – є!
– Чи є у Вас улюблені поети:
класики, сучасники? Чим саме
Вам близька їхня творчість?
– Ми усі родом з дитинства, а
в моєму були поетичні казки Пет
ра Єршова та Олександра Пушкіна. Просто, змістовно і відразу
впізнаєш. Мені подобається афористичність, вона є у Олександра
Грибоєдова, Івана Котляревсь
кого. Пригадую, в якому захваті
була, коли натрапила на книгу
1910 року «Український декламатор», як мені дух перехопило від
вірша Михайла Старицького «Виклик». На мій погляд це – взірець
української лірики, як і «Щедрик»
Миколи Леонтовича – надбання
нації.
Із української поетичної класики ціную твори Івана Франка,
Лесі Українки. Із сучасних – Василя Симоненка, Ліну Костенко. Подобаються поезії кам’янчан Володимира Сіренка, Федора Ісає
ва, обидва вже пішли за обрії… Є
чудові твори і в інших моїх земляків – метрів поетичного слова
Сергія Злючого, Марії Дружко.
Дуже імпонує мені іронічна пое
зія: від Павла Глазового до Ігоря
Губермана. Творчість багатьох
мені до смаку, проте, як казав
Козьма Прутков, «нельзя объять
необъятное».

П О Р Т Р Е Т СУ Ч АС Н И К А
– Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? У чому, на Вашу думку, полягає секрет щастя? Чого б Ви побажали собі,
своїм колегам, всім працівникам ГМК у прийдешньому році?
– Саме щасливою я і вважаю
себе. І це не можна пояснити. Це

внутрішнє відчуття. Вміти радіти ранку, чудовим дніпровським
краєвидам, розмаїттю небесних кольорів, лісовим пахощам,
шерхоту орільских хвиль, сонцю,
зіркам, новорічній ялинці, вдало
виконаній справі, розумним і доб
рим людям, спілкуванню з дітьми

– хіба це не є щастя? Тож і до колег, працівників галузі хочу звернутися у такому ж ключі: будьте
здорові, не піддавайтесь смутку
– бо то є гріх! Живіть і надихайтеся самим життям!
Фото з архіву героїні

«Інтелект рулить»
Наприкінці минулого року четвертокурсник Гірничо-електромеханічного фахового коледжу Криворізького національного університету Данило Кириленко дуже вдало виступив у міжрегіональному
конкурсі «Інтелект рулить». Змагаючись з іншими
студентами спеціальностей «Галузеве машинобудування» і «Прикладна механіка», він не тільки посів
гідне пошани друге місце, але й довів самому собі,
що ґрунтовні знання та вміння повністю концентруватися на поставленому перед собою завданні – то
запорука успіху. Що ж до голови профкому студентів
первинки ПМГУ коледжу Любов Зайченко, то вона
про здібності хлопця знає давно, оскільки ті наочно
проявляються у виконуваній ним роботі профгрупорга. Профлідерка каже, що педагоги пишаються своїм старанним студентом, а профспілковий актив навчального закладу радий, що працює з ним в одній
команді. А от які думки є з цього приводу в Данила
– ми вирішили спитати в нього самого.
– Данило, ким Ви будете після випуску? Ви
обирали цей фах обдумано, чи просто так склалися обставини?
– Зараз я вчуся на техніка-механіка з ремонту
металургійного обладнання, так в мене і буде написано в дипломі. Вибір професії був свідомим. Дитячі роки я проводив у бабусі в селі – там постійно допомагав батькові з технікою. І це мені подобалося.
– Участь у конкурсах на кшталт «Інтелект рулить» добровільна, тож Ви хотіли поборотися
за перемогу. Навіщо?

– У фаховому конкурсі взяв участь з метою випробувати свої сили, усвідомити, наскільки отримані в коледжі знання міцні. Окрім Грамоти, організатори вручили переможцям і призерам сувенірну
канцелярську продукцію. Начебто дрібниця, але
було приємно. Як і те, що в рідному навчальному
закладі мене привітали і викладачі, і Профспілка.
Любов Зайченко від профкому вручила премію.
– А профспілкове навантаження – для чого?
Чому Вам це цікаво?
– Мені подобається все, що пов’язано з активністю, з рухом. Наша профспілка згуртовує і мотивує на дії.
– Данило, на що у Вас не вистачає часу?
– Намагаюся так його планувати, щоб усе встигати. Приміром, приділяю увагу поглибленому вивченню англійської мови (це може знадобитися в
майбутньому). А також займаюся саморозвитком –
як фаховим (читаю спеціалізовану літературу), так
і загальним.
– Я думала, що сучасна молодь додаткові
знання черпає тільки в інтернеті…
– Ні. Чому ж? Ось купив нові цікаві книги «Сім
навичок високоефективних людей» (автор –
американський бізнес-консультант Стівен Кові) і
«Найбагатша людина у Вавілоні» (Джордж Клейсон), читаю із задоволенням.
– Яка найближча мета?
– Добитися успіху – професійного і фінансового, щоб порадувати своїх батьків, щоб вони побачили, що з мене вийшла толкова людина.
– Чи є якась ціль на межі фантастики?
– Я знаю, що неможливе є можливим. Бо все в
наших руках. Чув, що зараз мільйонери різних країн
стоять у черзі полетіти на Марс. Розумію, що летіти
туди півроку, та й перспектива – дуже далека. Але
чому б і мені туди колись не злітати?
– Без яких трьох речей не вийдете з дому?
– Без одягу, мобільного телефону і… хорошого настрою. А заряджаюся ним у своїй сім’ї. Вона в
нас хороша.
Оксана ШАХМОТЬ
Фото надано Любов’ю ЗАЙЧЕНКО
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Робітничому спорту – бути!
Минулий рік, з його гнітючою «ковідною
складовою», неодноразово засмучував всіх.
Дуже великої кількості розчарувань у ньому
зазнали й робітничі спортсмени. Вони старанно тренувалися, готувалися до змагань різного
рівня, а потім ситуація із захворюваністю погіршувалася, і через це ігри доводилося в кращому разі переносити, а в гіршому – відміняти.
У первинних організаціях ПМГУ чудово розуміли, що таке руйнування планів – засмучує,
тож за кожної можливості намагалися все ж
проводити спортивні заходи. Завдяки насназі
профлідерів і спортактивістів, на більшості підприємств ГМК, що мають добрі спортивні традиції, у 2021 році все ж відбулися змагання чергових робітничих спартакіад, хоч подекуди – в
скороченому чи зміненому форматі.

Так, на Металургійному комбінаті «Азовсталь», на радість фанатам спорту, пройшла 72-а
спартакіада первинки. Її підсумки підвели в сере
дині грудня. У загальний залік пішли результати з
наступних 11 дисциплін: стрільба з пневматичної
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гвинтівки, настільний теніс, дартс серед чоловіків
та жінок, волейбол, спортивна риболовля, плавання, армрестлінг, гирьовий спорт, доміно, стритбол,
міні-футбол.
За перемогу боролися 28 команд від різних підрозділів підприємства. Третє місце вибороли працівники рейкобалкового цеху, на другому розташувалися спортсмени конвертерного цеху, перше
місце і Кубок спартакіади – у представників управління автоматизації.
Авжеж, всі команди з трійки лідерів отримали винагороди від профкому ПМГУ. Також профспілковим комітетом були відзначені найактивніші
учасники змагань: Олена Липська, Олег Устименко (управління автоматизації), Тимофій Проценко,
Ірина Харахурсах, Роман Бородін (конвертерний
цех), Євген Лєпшеєв, Юлія Нагорна (товстолистовий цех), Олександр Єрмаков (рейкобалковий цех)
та Марина Побережна (відділ проєктно-конструкторських розробок).
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Попри всі труднощі, гідно провела 52-у спарта
кіаду підприємства серед працівників, які є членами
ПМГУ, первинна організація ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг». Тут 56 команд, сформовані з працівників 67 структурних підрозділів підприємства
(це більше 2000 спортсменів), змагалися з 12 видів спорту (футзал, шашки, настільний теніс, шахи,
стрільба з пневматичної гвинтівки, легкоатлетичний крос, дартс, гирьовий спорт, плавання, армрестлінг, боулінг і волейбол).

У підсумку переможцем спартакіади другий рік
поспіль стала команда департаменту автоматизації технологічних процесів та цеху сіркоочищення
коксохімічного виробництва. Друге місце посіла
команда фасоносталеливарного цеху та цеху мереж і підстанцій. Третю позицію виборола команда
конвертерного цеху.
Олександр Гончар, голова спортивного клубу
«Богатир», який багато років безпосередньо займається організацією спортивних змагань серед працівників підприємства, дав такий коментар щодо завершення 52-ї спартакіади: «Дякую спортсменам
за волю до перемоги! Спасибі профспілковому
комітету ПМГУ за розвиток і підтримку спорту у
такий непростий час, за чудові призи і заохочення
для призерів спартакіади, за можливість участі
наших спортсменів у змаганнях різного рівня – від
місцевих стартів до всеукраїнських змагань».
За інформацією профкомів ПМГУ
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В обідню перерву – на волейбол або фітнес
Представники нового покоління, мабуть, про таке і не чули, але колись на
багатьох підприємствах нашої країни, зокрема і ГМК, реалізовувалась практика
спортивних хвилинок. Всі, хто міг відволіктися без шкоди для робочого процесу, у відведений час відривалися від своїх справ на 5-10 хвилин і, за командами
гучномовця, робили невеличку розминку.
Користь таких фізкульт-пауз підтвердили
вчені: вони довели, що виробнича гімнастика підвищує концентрацію та праце
здатність, профілактує втому і професійні захворювання.
Однак на певному етапі фізкультурні хвилинки
перестали бути невід’ємною складовою життя працівників – із поширенням ринкових відносин на перший план вийшли цифри прибутку, а не здоров’я
людей, тож про це поступово забули. Але не всюди! Виявляється, що в нашій галузі й досі є підприємства, де хороша традиція жива – оскільки про її
збереження дбає Профспілка.
Одне з них – державний інститут «Кривбаспроект». Його профлідерка Оксана Кассір зазначає,
що члени ПМГУ первинної організації тут мають
усі можливості для занять фізкультурною на виробництві. Наразі їм дуже зручно практикуватися
в улюблених видах спорту: настільному тенісі, волейболі, баскетболі та міні-футболі. Для цього на
території обладнані зали, переодягальні, душові тощо. Колектив нагодою активно користується.
Приміром, на регулярній основі займається спортом в обідню перерву.
– Традиція робити паузи в роботі для зарядки
або розминки у «Кривбаспроекті» існувала багато
років. Я працюю тут інженером-геодезистом з 2005
року, і добре пам’ятаю дзвінок, який щодня рівно о
15.00 всіх співробітників «піднімав» на 10-хвилинну перерву. Усі виходили у двір, могли або просто
прогулятися, або зробити якісь нескладні фізич-
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ні вправи для підтримання та зміцнення власного
здоров’я. Десь 5 років тому цей алгоритм чомусь
порушився, – говорить Оксана Кассір. – Проте приємно спостерігати, як працівники інституту різного
віку поспішають в обідню перерву в наш спортзал
на дружні змагання з волейболу, суперництва з настільного тенісу або на групу з фітнесу. А «плюси»
систематичних фізичних навантажень очевидні.
Люди менше хворіють, здружуються, мають високу
стресостійкість, що в нинішній час дуже актуально,
в них підвищується настрій, командний дух росте.
Секрети здоров’я насправді прості: треба рухатись
і спілкуватись.
– Хто організовує спортивний рух у колективі?
– На суперництва з волейболу гуртує наш
профактив. Я теж, до своєї декретної відпустки (у
2020 році народила донечку), вільний час проводила в цій командній грі. До речі, зі своїм чоловіком
познайомилася саме на волейболі. Обідня перерва в нас – з 12-ї до 13-ї. Зранку бажаючі списуються у Вайбері та домовляються про гру. Отак організовуються зустрічі, в яких беруть участь і молоді
фахівці, і досвідчені товариші, і начальники відділів, словом – тут вік і посади не важливі. До речі,
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– Розкажіть про новорічний волейбол.
– Це – теж традиція. В останній робочий день
перед Новим роком збираються на гру волейболісти. По завершенню баталій всіх вітає профком. Виходить таке спортивне свято. Кілька слів хочу сказати ще про тенісистів. Деякі представники колективу
(Павло Рєзнік, Віталій Хвостіков, пенсіонери Віктор
Рибкін, Віктор Троян) люблять грати в настільний
теніс. Для цього теж є усі умови. Просто чудово, що
люди знаходять час для спортивного хобі!

про спорядження і все необхідне для спорту дбає
профком. Це – традиція ще з тих часів, коли головою профкому був Юрій Гук. Юрій Андрійович (світла йому пам’ять!) завжди приділяв велику увагу залученню членів ПМГУ до спорту. Тоді навіть «відродили» тренажерний зал. Слід сказати, що адміністрація в особі директора інституту Володимира
Перегудова підтримує всі спортивні починання та
ідеї колективу.
– Назвіть активних волейболістів.
– Першим назву з гордістю свого чоловіка Дмит
ра. Як і наша сім’я, волейбол також люблять Олександр Шевчук, Віктор Міронов, Віктор Власенко,
Вячеслав Яцишин, Олена Смірнова, Олександр Комаренко, Юлія Кулаковська, Ірина Задирака, Анд
рій Гончар, Андрій Ріддер, Тетяна Гицелюк та інші.
Слід зазначити, у нас хороша волейбольна команда, яка достойно виступає і в робітничих спартакіадах ПМГУ, і в змаганнях районного рівня.

– Оксано Федорівно, Ви розповідали, що
жіночій половині інституту також до вподоби
фітнес…
– Так само з допомогою Вайбера по вівторках і
четвергах бажаючі домовляються свою обідню перерву присвятити фітнесу. Заняття під музику для
групи проводить за власною ініціативою наша колега Ольга Котенко, яка є досвідченим тренером.
До речі, така практика в інституті існує з 2004 року. Відвідувачам тренувань (Юлії Гишко, Наталі Калуцькій, Олені Рожковій, Анні Кушнір, Дарії Шляпіній, Ірині Біліченко та іншим) дуже подобається!
Хтось для того, щоб бути у формі, біжить після роботи на тренування, а у нас – усе в одному місці.
– Приклад членів ПМГУ вашої первинної
організації – достойний для наслідування. Так
тримати!
– Я теж пишаюся рідним колективом, радію його успіхам, усвідомлюю роль керівника інституту,
який сприяє функціонуванню нашої спортивної бази. У моєму житті спорт завжди займав чільне місце. До цього з чоловіком привчаємо і своїх дітей.
Дочка ще крихітна, а син-другокласник – уже призер України з карате.
Оксана ШАХМОТЬ
Фото надані Оксаною КАССІР
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ОБЛИЧЧЯ ПРОФСПІЛКИ
Володимир ВЛАСОВ, вогнетривник прокатного цеху №1 Дніпровського металургійного
заводу, профгрупорг, нагороджений нагрудним Знаком «Ветеран ПМГУ»
Фото Варвари СМІРНОВОЇ

Поряд із законами держави є ще й закони совісті,
які компенсують недогляди законодавства.
Генрі Філдинг
Ваша довіра № 1 (2022 г.)
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Най буде свято!
Жити в атмосфері постійного остраху, напруження і смутку – не можна! Це перетворює світ на якесь пекло на землі. Тож, попри всі складні
обставини сьогодення, варто міцно триматися за вміння знаходити радість в дрібницях і час від часу рішуче братися до діла, влаштовуючи
самим собі свято.
Так вчинили практично всі профкоми ПМГУ підприємств ГМК напередодні новорічних свят. Знаючи, що працівникам і членам їхніх родин
останнім часом живеться дуже нелегко, вони доклали всіх сил, щоб їх
розважити, розвеселити, привітати і налаштувати на краще.
В першу чергу, авжеж, всюди подбали про малечу. Для неї традиційно закупили солодкі подарунки, проявили фантазію в підготовці розваг
– і в результаті спромоглися подарувати дітям яскраві враження, не порушуючи при цьому карантинних правил.
Завдяки первинці ПМГУ Металургійного комбінату «Азовсталь»
діти працівників із задоволенням опускали листи з побажаннями щодо подарунків у спеціально обладнану поштову скриньку Діда Мороза,
фотографувалися в красивих фотозонах, брали участь в інтерактивних
заходах, що пройшли в Міському центрі культури «Лівобережний» (запрошення їхні батьки отримали в голів цехових організацій).
Для дітей працівників Північного гірничо-збагачувального комбінату місцем, де діються справжні дива, став Палац культури «Північний». Хлопчики і дівчатка разом з батьками дивилися захопливу виставу «Казкові дива або Новорічний детектив». У тих з них, хто прийшов до
новорічної профспілкової «каси» за солодкими подарунками першими,
вдома поселилися також маленькі символи року – плюшеві тигренята.
Діти членів профспілки, працівників «ДКХЗ», отримали чудовий подарунок від первинної організації ПМГУ ДМК, що діє на підприємстві.
Вони стали глядачами (і трішки героями) казки під назвою «Кришталевий черевичок». Вистави відбулися в Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки
(місто Кам’янське). Квитки було
розповсюджено через голів цехових організацій. Необхідність
додержуватися
карантинних
обмежень аж ніяк не завадила
малим і дорослим гостям отримати справжнє задоволення від
цікавого сценарію постановки,
красивих спецефектів та майстерної гри акторів.
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Синочки та донечки членів ПМГУ, що працюють на Дружківському заводі металевих виробів, у новорічний час зібралися великою компанією в
міському Центрі дитячої та юнацької творчості. Там на них чекало театралізоване шоу й велика розважальна програма з купою пригод та конкурсів.
Вистава за мотивами мультфільму «Крижане серце» покликала дітей
коксохіміків, а також всіх малих жителів Авдіївки до глядацького залу Палацу культури, творчості і спорту, що працює за підтримки адміністрації та профкому ПМГУ Авдіївського коксохімічного заводу. Спектакль,
створений вихованцями й педагогами ДКТіС, поєднав у собі прекрасну
музику, видатні акторські таланти, оригінальні декорації, а також сучасні
технології і спецефекти – чим викликав у всіх глядачів щирий захват.
Новорічні спектаклі та розважальні програми для дітей співробітників
Покровського гірничо-збагачувального комбінату проводили в міському Культурно-розважальному центрі. Святкову програму – осучаснену
інтерпретацію відомого мультфільму «Ну, Вовче, постривай!» – підготували та втілили у життя обдаровані артисти народного теат
ру «Прем’єра», який існує під егідою первинної організації
ПМГУ підприємства. Після неї малята також мали змогу повеселитися біля ялинки з тендітною Зимою, чарівними лісовими жителями Бабою Ягою, Кікіморою, Лісовиком, і зустрітися з Дідом Морозом.
У первинці ПМГУ проммайданчика Миколаївського глиноземного заводу, з огляду на епідемічні обмеження, вирішили зробити акцент на цікаві конкурси. Понад 120 дітей
працівників взяли участь у святковій онлайн-вікторині «Хто
знає все про Новий рік!». Відповідаючи на 30 непростих питань, складно було не помилитися – але двом маленьким переможцям це вдалося. Їм, а також всім численним призерам
вікторини, профком підготував приємні подарунки.
Ще один конкурс, під назвою «Розсміши Діда Мороза»,
був орієнтований на виявлення творчих здібностей: щоб
виграти в ньому, два десятки хлопчиків і дівчат віком від
3 до 12 років (авжеж, з невеличкою
допомогою батьків) знімали кумедні авторські відеоролики. Юні гумористи, танцюристи, співаки та
фокусники підкорили не лише Діда
Мороза, але й всіх до одного членів профкомівського журі. За чудову
роботу їм також вручили подарунки,
а переможців особисто привітали з
тріумфом справжні Дід Мороз зі Снігуронькою.
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Діти працівників Нікопольського заводу феросплавів зустрілися
з казкою у спортивному комплексі
«Електрометалург». Справжню новорічну феєрію з яскравими ростовими ляльками, захопливими фокусами та запальними конкурсами для
найменших підготували самі феросплавники разом зі співробітниками
Палацу культури і спорту. А зустрічати гостей та підтримувати порядок
під час заходів їм традиційно допомагали голови цехкомів ПМГУ.
І, наприкінець історії про руко
творні новорічні свята, зазначимо: вітаючи дітей, у первинках не забували
і про дорослих. Дарували їм невеличкі, але приємні подарунки, вигадували
і для них різноманітні конкурси та розваги. Так, на Нікопольському заводі
феросплавів дорослі, як діти, раділи
снігу, що випав, святкуючи просто неба – на красиво прикрашеному призаводському майдані. Їх пригощали гарячими напоями, цитрусовими, катали у прогулянковій кареті, та розважали творчими номерами, у підготовці
яких взяла активну участь профспілкова молодь підприємства.
На проммайданчику Миколаївсь
кого глиноземного заводу працівники із задоволенням (і з усією серйозністю!) долучилися до флешмобу
«Снігопад привітань». Роботи його
учасників, опубліковані у Facebook,
набрали аж 3630 переглядів! А самі
учасники поласували смачними презентами від профкому.
Профспілковий комітет ПМГУ
«Метінвест Бізнес Сервісу» запро-

36

Н О В Е П О К О Л І Н Н Я: Д І Т И
понував всім бажаючим з числа членів Профспілки взяти участь
одразу в двох конкурсах. Перший – онлайн-квест «Новорічний експрес», був присвячений світовим новорічним традиціям. Протягом
кількох годин у ньому змагалися чотири команди: «Снігуроньки»,
«Йолкі-палкі», «Алєні Санта Клауса» та «МБС командочка». Учасники дізналися багато нового, пройшли понад 40 захопливих зав
дань – креативили, розгадували головоломки, дешифрували коди... У підсумку перемогу здобула команда «Йолкі-палкі».
Для тих же працівників МБС, кому замість пригод до душі спокійні вечори, профком організував фотоконкурс під назвою «Як ми
зустрічаємо Новий рік». Щоб долучитися до нього, членам Профспілки треба було всього лише зробити красивий знімок (індивідуальний або сімейний), що відображає родинні традиції святкування
Нового року, та до зазначеної дати надіслати його на певну елект
ронну адресу. Переможців обрали голосуванням на корпоративному порталі підприємства. Авторам трьох фоторобіт, які отримали
найбільшу кількість вподобайок, дісталися приємні сюрпризи від
профспілкового комітету...
Авжеж, у даному матеріалі ми розповіли лише про деякі святкові заходи, проведені за підтримки окремих профкомів ПМГУ,
тоді як велика частина інших цікавих новорічних ініціатив, що
мали місце в інших первинках, залишилася за кадром. Але
ж і головна мета організації новорічних свят профспілковими комітетами полягала не в тому, щоб забезпечити собі
«хвилинку слави», а в тому, щоб надати життю людей праці
трішки більше яскравих барв – і це їм вочевидь вдалося!
За матеріалами профкомів ПМГУ та соціальних мереж
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З турботою про ветеранів
Організація ветеранів Металургійного комбінату «Запоріжсталь» увійшла в новий
2022 рік з новими планами та
надіями, з новим профспілковим лідером (замість Петра
Стефаненка, який став заступником профлідера, головою профспілкового осередку ветеранів обрали Михайла
Чуприну), але з тим самим,
незмінним, очільником – Миколою Сіліним. Відповідні рішення були прийняті за підсумками голосування на черговій звітно-виборчій
конференції, що відбулася наприкінці минулого року.
На ній, як і годиться, звучали докладні звіти про роботу в попередньому періоді. У них і Микола Сілін, і
Петро Стефаненко зазначали, що підприємство продовжує дбати про людей, які пропрацювали на ньому
багато років і вже завершили свою трудову діяльність. У повному обсязі виконуються всі пункти колективного договору, спрямовані на їхній соціальний захист.
Минулого року, попри всі складнощі, адміністрація продовжувала фінансувати заходи, пропоновані Радою ветеранів. Ветерани щоквартально отримували додаткову пенсію, час від часу – матеріальну допомогу,
користувалися медичними послугами і медичним страхуванням, крім того, їм компенсувалася вартість медикаментів для амбулаторно-поліклінічного і стаціонарного лікування, за необхідності надавалися ходунки та інвалідні візки. Крім того, приділялася увага їхньому відпочинку та оздоровленню, виділялися кошти
для компенсації вартості вугілля чи дрів для мешканців негазифікованих будинків тощо.
Докладно розповівши про все перераховане, доповідачі подякували керівництву комбінату та його
первинній організації ПМГУ за всебічну підтримку, а також висловили сподівання, що в прийдешньому
році їхня політика щодо ветеранів залишиться такою самою людяною і соціально орієнтованою.
Гліб ГОНЧАРОВ

В новий рік – з новою зачіскою
У первинці ПМГУ Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу напередодні новорічних
свят вирішили незвичним чином подбати про ветеранів підприємства. З ініціативи голови первинки Юрія
Гандзюка їм запропонували безкоштовно підстригтися.
Щоб скористатися цією можливістю, пенсіонерам потрібно було лише записатися у голови Ради ветеранів Наталі Долі та в узгоджений час прийти до приміщення цеху зв’язку. Там на людей старшого віку чекали майстрині-перукарки, які з радістю зробили їм красиві стрижки, враховуючи всі озвучені побажання.
Охочих скористатися пропозицією профкому було досить багато, адже це так приємно – входити в
новий рік із новою зачіскою. Крім того, похід до імпровізованої перукарні став для ветеранів НТЗ чудовою
нагодою зустрітися з колишніми колегами, старими друзями, поспілкуватися з ними і привітати один
одного з прийдешніми святами.
Надія ДЕРКАЧ
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Парад «професійних» ялинок
Про те, що серед металургів і гірників багато креативників, ми в
редакції журналу «Ваша довіра» знаємо давно – прикладів вистачає.
Але деколи представники трудових колективів спромагаються-таки
нас здивувати. Минулого разу наш щирий захват викликала мистецька акція зі створення гербів підрозділів, запущена за підтримки адміністрації і профкому ПМГУ на Дніпровському металургійному заводі
(а потім реалізована й на криворізькому руднику «Суха Балка»).
І от, ми знову в хорошому сенсі слова вражені – і знов через результати творчості працівників того самого підприємства! Напередодні Нового року вони активно взяли участь в оригінальному святковому конкурсі на кращу ялинку, зроблену власними руками.
Інформація про проведення незвичного змагання швидко розлетілася проммайданчиком. І вже дуже скоро на суд конкурсної комісії
було надано 36 робіт від 32 авторів (серед них були як колективи підрозділів, так і окремі працівники з особисто виготовленими витворами). Переможців визначали у двох номінаціях: «Вибір журі» та «Приз
глядацьких симпатій».
Судді свою справу зробили тихо і виважено, віддавши перевагу
оригінальним ялинкам від працівників фасонно-ливарного цеху, цеху
водопостачання, доменного цеху, а також від співробітниць відділу
праці та заробітної плати.
А от з призом глядацьких симпатій вийшла ціла інтрига. Оскільки в цій номінації кращих обирали шляхом голосування на офіційній
сторінці заводу в мережі Facebook, результати були непередбачувані. Працівники поспішали підтримати колег, залучали до справи своїх
рідних, друзів та знайомих. У підсумку практично з однаковою кіль
кістю голосів перемогу здобули вуглекоксовий цех і цех ремонту
металургійного обладнання.
Однак хочеться відзначити й роботи інших учасників, що вклали у створення новорічних шедеврів всю душу і майстерність. У дирекції з інформаційних технологій оздобили цілий святковий куточок,
в якому поставили ялинку, що «танцює». Бухгалтери зробили одну
ялинку з папок із документами, а іншу спорудили у вигляді новорічної
драбини. Відділ з організації перевезень відобразив у «логістичній»
ялинці весь процес своєї роботи, а відділ соціально-господарчого забезпечення застосував у творчому пориві велику кількість робочого
приладдя.
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Всі працівники ДМЗ, що долучилися до святкового конкурсу, проявили непересічну винахідливість та художні здібності. Вони використовували
для ялинок різні незвичні матеріали – цукерки, повітряні кульки, шишки, макарони, металеві деталі і
навіть вогнетривку цеглу! Завдяки такому підходу
кожне рукотворне новорічне дерево мало свій характер, а деякі з них – взагалі ідеально вписалися
в інтер’єри виробничих дільниць, заслуговуючи титулу справжніх «професійних» ялинок. Тож цілком
логічно, що винагороди чекали на кожного учасника конкурсу: переможці отримали грошові призи, а
всі інші – солодкі подарунки.
Оксана ЧЕРНЕНКО
Публікуючи матеріал про надзвичайні ялинки, створені металургами, ми не можемо не зазначити, що
не менш талановитими виявилися і рудничани «Сухої Балки». На цьому підприємстві пройшов аналогічний конкурс, і тільки подивіться, які роботи створили його учасники!
Відповідно до інформації, опублікованої на офіційній сторінці «Сухої Балки» у Facebook, переможцями конкурсу на кращу ялинку, зроблену власними руками, стали колектив шахти імені Фрунзе (вибір
журі), а також юрисконсульт рудника Ірина Владова і працівник дільниці №5 шахти імені Фрунзе Андрій
Мамонов (приз глядацьких симпатій).
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Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, фото Наталії Чепець

Творці новорічних див – учасники костюмованих вистав
для дітей працівників підприємств ГМК

Нікопольський завод феросплавів, фото Дмитра Кузнецова
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