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І Г ІРНИКА!



Шановні друзі!Шановні друзі!

Центральна рада ПМГУ щиро вітає вас з Центральна рада ПМГУ щиро вітає вас з 
професійним святом – Днем металурга і гірника!професійним святом – Днем металурга і гірника!

Для кожного, хто зв’язав свою долю з гірни-Для кожного, хто зв’язав свою долю з гірни-
чо-металургійним комплексом, це свято – одна із чо-металургійним комплексом, це свято – одна із 
головних подій року. Адже в цей день вся Украї-головних подій року. Адже в цей день вся Украї-
на вшановує представників мужніх професій, на вшановує представників мужніх професій, 
висловлює їм щире визнання, повагу та глибоку висловлює їм щире визнання, повагу та глибоку 
вдячність за відданість обраній справі!вдячність за відданість обраній справі!

Економічний розвиток нашої країни в усі часи Економічний розвиток нашої країни в усі часи 
прямо залежав від роботи національного гірничо-прямо залежав від роботи національного гірничо-
металургійного комплексу. Саме наші підприєм-металургійного комплексу. Саме наші підприєм-
ства значною мірою наповнюють державний та місцеві бюджети, їхня про-ства значною мірою наповнюють державний та місцеві бюджети, їхня про-
дукція формує майже третину українського експорту та дає можливість ста-дукція формує майже третину українського експорту та дає можливість ста-
лого розвитку іншим сферам національної економіки. Кожен працівник ГМК  лого розвитку іншим сферам національної економіки. Кожен працівник ГМК  
забезпечує створення трьох робочих місць в суміжних галузях.забезпечує створення трьох робочих місць в суміжних галузях.

Металурги і гірники України готові й надалі ефективно працювати для Металурги і гірники України готові й надалі ефективно працювати для 
зміцнення економічної потужності нашої батьківщини. Але для цього потрібна зміцнення економічної потужності нашої батьківщини. Але для цього потрібна 
державна підтримка найважливішої галузі економіки України, увага влади до державна підтримка найважливішої галузі економіки України, увага влади до 
проблем ГМК. На жаль й досі країна не має Стратегії розвитку національної проблем ГМК. На жаль й досі країна не має Стратегії розвитку національної 
промисловості, зокрема гірничо-металургійного комплексу.промисловості, зокрема гірничо-металургійного комплексу.

Сьогодні ми стикаємося із тим, що влада нехтує принципами соціально-Сьогодні ми стикаємося із тим, що влада нехтує принципами соціально-
го діалогу, на яких повинні базуватися взаємини держави, роботодавців та го діалогу, на яких повинні базуватися взаємини держави, роботодавців та 
профспілок. На порядку денному Верховної Ради стоять законопроєкти, що, профспілок. На порядку денному Верховної Ради стоять законопроєкти, що, 
у порушення Конституції України, звужують права трудящих на гідну працю у порушення Конституції України, звужують права трудящих на гідну працю 
і позбавляють профспілки захисних функцій. і позбавляють профспілки захисних функцій. 

Однак, ми віримо, що наш голос буде почутий представниками влади. Однак, ми віримо, що наш голос буде почутий представниками влади. 
І сподіваємось, що справедливі вимоги ПМГУ припинити руйнування трудо-І сподіваємось, що справедливі вимоги ПМГУ припинити руйнування трудо-
вого потенціалу країни будуть задоволені.вого потенціалу країни будуть задоволені.

Шановні колеги, в нашій боротьбі за трудові права ми можемо розрахову-Шановні колеги, в нашій боротьбі за трудові права ми можемо розрахову-
вати тільки на себе, на нашу єдність, рішучість і готовність до подальшого вати тільки на себе, на нашу єдність, рішучість і готовність до подальшого 
руху вперед!руху вперед!

Тож у цей святковий день бажаю вам успіхів у виробничій та профспілковій Тож у цей святковий день бажаю вам успіхів у виробничій та профспілковій 
діяльності, активності та небайдужості, впевненості в тому, що разом ми діяльності, активності та небайдужості, впевненості в тому, що разом ми 
здолаємо всі негаразди! здолаємо всі негаразди! 

Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту і наснаги Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту і наснаги 
у всіх добрих справах. у всіх добрих справах. 

Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода!Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода!
Зі святом вас, шановні металурги і гірники, шановні ветерани праці!Зі святом вас, шановні металурги і гірники, шановні ветерани праці!

  Голова ПМГУ      Олександр   Голова ПМГУ      Олександр РЯБКОРЯБКО
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Ваша довіра № 6 (2021 г.)

У Киргизстані профспілки протягом двох років боролися проти законопроєкту, що 
загрожував серйозним підривом права на свободу об’єднання. Проводячи численні кон-
сультації на вищому рівні, вони закликали законодавців не просувати документ, який 
суперечить Конституції країни і Конвенціям Міжнародної організації праці №87 і №98, 
ратифікованим Киргизстаном.

Під спільною заявою проти законопроєкту поставили свої підписи 70 тисяч киргизь-
ких працівників. Але голос народу не почули: 31 березня документ був прийнятий пар-
ламентом – без консультацій з профспілками і без урахування будь-яких зауважень.

На цьому етапі кампанію спротиву національних профспілок підтримали міжнародні 
організації, а також профспілки всього світу, направивши органам влади Киргизстану 
відповідні листи. Зокрема, Глобальний союз IndustriALL закликав президента накласти 
вето на новий закон і звернувся до Європейської комісії із проханням втрутитися.

І солідарні зусилля дали результат: наприкінці травня президент Киргизстану повер-
нув до парламенту проєкт про профспілки зі своїми запереченнями. Тепер парламент 
повинен доопрацювати документ і підготувати узгоджений варіант. До складу погоджу-
вальної комісії увійдуть представники уряду, профспілок і асоціацій роботодавців.

У Німеччині профспілка сфери послуг Verdi закликає федеральний уряд інвестувати 
у розвиток суспільного транспорту. Профспілкові експерти доводять, що транспортна 
система у країні потребує серйозного реформування, орієнтованого на вагоме зниження 
викидів вуглекислого газу у секторі та позитивний соціальний ефект.

Щоб досягти цієї мети, недостатньо провести реструктурування дорожнього руху, яке 
наразі відбувається за урядовою програмою, також необхідно зміцнити місцеву тран-
спортну інфраструктуру – обґрунтовує профспілкову позицію директор Verdi Кристин 
Беле.

За розрахунками Verdi, до 2030 року у відповідний проєкт необхідно вкладати не 
менше 8 мільярдів євро щорічно. Завдяки таким вливанням з’явиться можливість 
синхронізувати процеси руху в різних регіонах (наразі, через різницю фінансових 
можливостей, вони відбуваються нерівномірно). У підсумку такого збалансування 
у багатьох населених пунктах, а також на міжміських рейсах збільшиться кількість 
одиниць суспільного транспорту. Це стимулюватиме громадян пересідати з особистих 
авто на потяги та автобуси, а також дозволить створити значну кількість якісних 
робочих місць.

У Великобританії компанія Uber підписала угоду з профспілкою GMB – одним з най-
крупніших професійних об’єднань у країні. Керівники платформи були змушені піти на 
цей крок через необхідність виконання постанови Верховного суду, який визнав так-
систів сервісу найманими працівниками (до того вони кваліфікувалися як самозайняті), 
зобов’язав компанію виплачувати їм заробітну плату та пенсію у розмірах не менших за 
мінімальні та узгоджувати ключові рішення щодо співробітників з їхніми повноважними 
представниками.

Профспілка GMB буде захищати трудові права 70 тисяч водіїв Uber, контролюючи їхні 
умови праці (зокрема, право на вибір місця та часу роботи) і додержання роботодавцем 
нової схеми оплати праці. Вона вступила в силу з березня 2021 року, відповідно до неї 
таксисти отримуватимуть мінімальну погодинну оплату у розмірі 8,91 фунта стерлінгів 
(12,6 долара США), яка нараховуватиметься за час від моменту підтвердження виклику 
до висадки пасажира (раніше час доїзду і очікування водіям не оплачувався).

Також співробітники Uber можуть розраховувати на страховку, що покриває лікар-
няні та декретні виплати, на оплачувані відпустки (за ставкою 12,07% від заробітку) та 
корпоративну пенсійну програму, кошти на яку відраховують і компанія, і водії.
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Час дій та якісних змінЧас дій та якісних змін
Так	історично	склалося,	що	в	Україні	більшість	

профспілок	 утворена	 за	 галузевим	 принципом.	
Кожна	з	них	діє	самостійно:	вирішує	конкретні	проб-
леми	людей,	що	зайняті	на	підприємствах	певного	
сектору	економіки,	веде	перемовини	з	роботодав-
цями	 з	 метою	 підвищення	 зарплат	 та	 соціальних	
гарантій	 у	 галузевих	 угодах	 та	 колективних	 до-
говорах,	 контролює	 охорону	 праці,	 дбає	 про	 якіс-
ні	 дозвілля,	 відпочинок	 та	 оздоровлення	 спілчан.	
Однак	час	від	часу	перед	профспілками	постають	
завдання,	з	якими	не	впоратися	поодинці,	бо	 їхнє	
розв’язання	потребує	узгоджених	спільних	рішень.

Забезпечити	можливість	виступу	єдиним	фрон-
том	покликане	всеукраїнське	об’єднання	–	Федера-
ція	 профспілок	 України.	 Народжене	 на	 зорі	 неза-
лежності	нашої	держави,	наразі	воно	гуртує	44	на-
ціональні	галузеві	профспілки	та	25	профоб’єднань	
за	 територіальною	 ознакою,	 координуючи	 їхні	 ко-
лективні	дії,	спрямовані	на	представництво	і	захист	
трудових,	соціально-економічних	прав	та	інтересів	
членів	профспілок	в	органах	державної	влади	і	міс-
цевого	самоврядування,	у	відносинах	з	роботодав-
цями,	їхніми	організаціями	і	об’єднаннями,	а	також	
з	іншими	об’єднаннями	громадян.

Окрім	 цього,	 Федерація	 веде	 активну	 міжна-
родну	діяльність:	співпрацює	з	Міжнародною	орга-
нізацією	праці,	 з	 глобальними	профоб’єднаннями,	
будує	міцні	партнерські	відносини	з	 іншими	націо-
нальними	 профцентрами	 (зокрема,	 країн	 СНД,	
Бельгії,	Болгарії,	В’єтнаму,	Данії,	Ізраїлю,	Кіпру,	Ки-
таю,	 Польщі,	 Румунії,	 Сербії,	 Словенії,	 Угорщини,	
Франції	та	інших)	–	що	дозволяє	українським	проф-
спілкам	вивчати	передовий	досвід	роботи	та,	у	разі	
необхідності,	розраховувати	на	підтримку	світової	
профспілкової	спільноти.

В	останні	роки	стала	особливо	помітною	роль	
ФПУ	у	взаємодії	 профспілок	 з	державою.	Відколи	
влада	розпочала	масштабний	наступ	на	права	тру-
дящих,	Федерація	виступає	осередком	узгодження	

профспілкових	позицій	щодо	протистояння	постій-
ним	спробам	антисоціального	реформування	тру-
дового	 законодавства.	 Саме	 цей	 аспект	 її	 діяль-
ності,	 поряд	 з	 іншими	 нагальними	 напрямками,	
став	центральним	у	доповіді	голови	ФПУ	Г.Осового	
на	її	черговому,	VIIІ,	З’їзді.	(Відбувся	25	травня	2021	
року	у	Києві,	у	заході	взяли	участь	340	делегатів	від	
усіх	всеукраїнських	профспілок	(в	тому	числі	деле-
гація	від	ПМГУ	на	чолі	з	головою	нашої	Профспіл-
ки	О.Рябком),	а	також	запрошені	 гості	–	керівники	
центральних	органів	державної	влади	та	управлін-
ня,	соціальні	партнери,	представники	громадських	
організацій.	У	режимі	 відеоконференції	 до	 заходу	
також	підключилися	керівники	міжнародних	проф-
спілкових	об’єднань	та	національних	профцентрів	
зарубіжних	країн).

Озвучуючи	звіт	про	роботу	Федерації	за	останні	
п’ять	років,	профлідер	відзначив	низку	безперечних	
досягнень	ФПУ:	серед	них	відбудова	зруйнованого	у	
2014	році	Будинку	профспілок	на	майдані	Незалеж-
ності,	встановлення	мінімальної	зарплати	на	рівні	не	
нижче	фактичного	прожиткового	мінімуму	(з	1	січня	
2021	«мінімалка»	становить	6	тисяч	гривень),	заходи	
з	 пом’якшення	 згубного	 впливу	 пандемії	 COVID-19	
(зокрема,	узгоджене	рішення	щодо	компенсаційних	

виплат	 працівникам,	фізич-
ним	 особам	 –	 підприємцям	
та	 іншим	 суб’єктам	 підпри-
ємництва	з	фондів	соціаль-
ного	 страхування	 у	 розмірі	
майже	5	мільярдів	 гривень,	
яке	 дозволило	 убезпечити	
від	 скорочення	 понад	 400	
тисяч	 найманих	 працівни-
ків),	 скасування	 оподатку-
вання	пенсій,	як	 того	вима-
гали	понад	2	мільйони	пра-
цюючих	пенсіонерів	та	інше.

Однак	 значно	 більшу	
увагу	голова	ФПУ	приділив	
проблемам,	 які	 Федера-
ції	ще	 потрібно	 розв’язати.	
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Йдеться	 про	 необхідність	 відродження	 економіки	
України	 –	 шляхом	 до	 нього	 має	 стати	 створення	
Національного	комітету	промислового	розвитку	та	
просування	законопроєкту	про	локалізацію	вироб-
ництва,	який	зафіксує	преференції	для	національ-
них	виробників,	що	працюють	прозоро,	є	соціально	
відповідальними	і	мають	колективні	договори.

Постійний	 біль	 профспілок	 –	 наявність	 забор-
гованості	 із	 заробітної	 плати	 перед	 сотнями	 тисяч	
працівників.	 Вирішення	 цього	 гострого	 питання	 по-
требує	ухвалення	законодавчих	рішень	–	їх	вже	роз-
роблено,	але	вони	застрягли	у	владних	кабінетах.

Масштабне	 завдання,	 до	 рішення	 якого	 ФПУ	
підходить	ґрунтовно,	працюючи	із	залученням	екс-
пертів	МОП,	–	створення	у	країні	засад	для	гідної	
праці.	Визначальними	факторами	тут	є	умови	пра-
ці	та	рівень	реальних	заробітних	плат	(підвищення	
оплати	праці	також	є	єдиним	дієвим	інструментом	
впливу	на	процес	відтоку	робочої	сили	за	кордон).	
Ще	один	важливий	напрям	–	гідна	пенсія	і	належне	
соціальне	страхування	працюючої	людини.

Незмінно	на	порядку	денному	–	протидія	анти-
соціальним	 законопроєктам,	 що	 розробляються	
та	просуваються	«у	турборежимі»,	без	необхідно-
го	 опрацювання,	 громадського	обговорення,	 узго-
дження	із	соціальними	партнерами	та	забезпечен-
ня	механізмів	 контролю	 виконання.	Наразі	 у	 Вер-
ховній	Раді	зареєстровано	більше	120	проєктів	за-
конів,	які	тією	чи	 іншою	мірою	зачіпають	права	та	
інтереси	працівників!	Одне	з	невичерпних	джерел	
продукування	таких	документів	–	Комітет	з	питань	
соціальної	 політики	 та	 захисту	 прав	 ветеранів	 за	
головуванням	Г.Третьякової.

Кожен	 день	 перед	 ФПУ	 постають	 нові	 викли-
ки:	 цифровізація	 призводить	до	 появи	раніше	не-
знайомих	українцям	форм	зайнятості,	набуває	по-
ширення	таке	явище,	як	платформенна	економіка	
(через	 використання	 онлайн-сервісів	 її	 учасники	
не	пов’язані	між	собою	традиційними	відносинами	
«працівник-роботодавець»,	 «замовник-підрядник»,	
і	 через	 це	фактично	 виведені	 за	межі	 законодав-

чого	регулювання	та	правового	захисту).	Потребу-
ють	модернізації	 і	організаційні	процеси	у	самому	
профспілковому	 об’єднанні:	 необхідно	 посилити	
увагу	до	питань	гендерної	рівності,	залучення	мо-
лоді,	кадрового	складу	правової	служби	та	служби	
охорони	праці.

Окрема	тема	для	обговорення	–	фінансування.	
Далеко	не	всі	членські	організації	повною	мірою	ви-
конують	 взяті	 на	 себе	 обов’язки	 з	 перерахування	
членських	внесків	до	ФПУ.	А	саме	вони	дають	мож-
ливість	 оплати	 праці	фахівців	 апарату	Федерації,	
які	 забезпечують	 її	 аналітичну	 та	 координаційну	
функцію,	щорічно	маючи	 справу	 з	 понад	 тисячею	
нормативно-правових	 актів	 та	 понад	 5	 тисячами	
звернень	від	профспілкових	організацій.

Наприкінці	 своєї	 доповіді	 Г.Осовий	 зазначив,	
що	у	сучасних	умовах	наріжним	каменем	більшості	
проблем	українського	суспільства	є	відсутність	со-
ціального	 діалогу.	 Держава,	 попри	 декларований	
європейський	курс,	нехтує	європейськими	ціннос-
тями,	одна	з	яких	–	повага	до	профспілок.	Відстою-
ючи	 інтереси	тих	чи	 інших	сил,	посадовці	забува-
ють	про	те,	що	основою	розвитку	країни	має	бути	
її	економічний	добробут,	а	його	створює	працююча	
людина.	 Профлідер	 закликав	 соціальних	 партне-
рів,	представники	яких	були	у	залі,	до	пошуку	шля-
хів	порозуміння,	а	своїх	колег-профспілковців	–	до	
наполегливості	 у	 досягненні	 спільних	 цілей,	 і	 за-
вершив	виступ	незмінним	лозунгом	ФПУ:	«Гідність	
–	людині,	працю	–	Україні,	добробут	–	родині!»

Оскільки	учасники	З’їзду	здебільшого	були	обі-
знані	 щодо	 діяльності	 Федерації,	 особливих	 пи-
тань	 з	 теми	доповіді	 в	 них	 не	 виникло.	 У	 процесі	
її	обговорення	спікери,	що	піднімалися	на	трибуну,	
швидше	робили	акценти	на	 конкретних	моментах	
профспілкової	 роботи	 та	 інформували	 колег	 про	
важливі	 проблеми	 і	 досягнення	 своїх	 організацій.	
Після	 того	 як	 всі	 бажаючі	 висловилися,	 делегати	
вислухали	та	затвердили	звіт	Контрольно-ревізій-
ної	комісії	ФПУ,	прийняли	Стратегію	діяльності	Фе-
дерації	профспілок	України	на	2021-2026	роки	«Час	

дій	та	якісних	змін»,	цілу	
низку	заяв	 і	резолюцій	з	
питань	захисту	трудових	
прав	 працівників,	 моло-
діжної	політики	тощо.

Відповідно	до	поряд-
ку	 денного	 вони	 також	
розглянули	питання	вне-
сення	 змін	 і	 доповнень	
до	 Статуту	 ФПУ.	 За	 ре-
зультатами	 виборів,	 що	
відбулися,	 був	 оновле-
ний	 склад	 керівних	 ор-
ганів	Федерації,	головою	
ФПУ	 на	 наступні	 п’ять	
років	став	Г.Осовий.

За інформацією ФПУ



6

А К Т УА Л Ь Н ОА К Т УА Л Ь Н О
Аналіз законопроєкту про лібералізацію Аналіз законопроєкту про лібералізацію 

регулювання трудових відносинрегулювання трудових відносин
У	 парламенті	 зареєстровано	 законопроєкт	

(№5371	від	13.04.2021	року),	що	має	«подарувати»	
бізнесу	 спрощення	 регулювання	 трудових	 відно-
син.	Після	попередніх	наполегливих	спроб	приму-
сово	працевлаштувати	всіх	без	розбору	може	зда-
тися,	що	влада	намагається	реабілітуватися	в	очах	
реального	сектору.	Не	поспішайте	з	висновками.

Розробники	законопроєкту	№5371	залишають-
ся	 послідовними	 у	 своїх	 намаганнях	 зруйнувати	
системну	галузь	трудового	права.	Цього	разу	з	до-
помогою	запровадження	«договірного	режиму	ре-
гулювання	трудових	відносин»,	за	якого	всі	умови	
праці	 визначатимуться	 трудовим	договором,	 а	 не	
законодавством	про	працю.	Сферу	дії	цієї	«законо-
давчої	новели»	пропонується	поширити	на	суб’єкти	
малого	 і	 середнього	 підприємництва	 (МСП)	 з	 чи-
сельністю	працівників	до	250	осіб	(окрім	трудових	
відносин	між	працівниками	 та	роботодавцями,	 які	
є	юрособами	публічного	права),	а	також	на	праців-
ників,	 які	 заробляють	понад	вісім	мінімальних	 за-
робітних	плат	на	місяць.

За	даними	Держстату	України,	у	2019	році	част-
ка	працівників,	зайнятих	у	суб’єктів	МСП,	що	відпо-
відають	заявленому	критерію	(менш	як	250	праців-
ників),	 становила	 77,9%.	Наприкінці	 2020-го	 заро-
біток	у	розмірі	понад	вісім	мінімальних	заробітних	
плат	перевищував	40	тисяч	гривень.	Дані	Держста-
ту	про	розподіл	працівників	за	розмірами	нарахо-
ваної	їм	заробітної	плати	у	грудні	2020	року	дають	
змогу	 визначити	лише	частку	 працівників	 із	 заро-
бітком	понад	25	тисяч	гривень,	що	становила	9,6%,	
або	662,4	тисячі	осіб.	При	цьому	вони	не	охоплю-
ють	юридичних	осіб	та	їхніх	відокремлених	підроз-
ділів	із	кількістю	працівників	менш	як	десять	осіб.

Член	правління	Національної	асоціації	антико-
рупційного	комплаєнсу	Р.Гекалюк	вказує	на	відсут-
ність	чітких	критеріїв	визначення	належності	до	ко-
ла	юридичних	осіб	публічного	права.	Однак	навіть	
така	неповна	інформація	дає	підстави	для	виснов-
ку,	що	у	сфері	дії	трудового	законодавства	практич-
но	пропонується	залишити	тільки	працівників	вели-
ких	підприємств,	які	сьогодні	в	Україні	становлять	
меншість	від	усіх	зайнятих.

Законопроєкт	№5371,	 а	 також	альтернативний	
№5371-1	передбачають	внесення	 змін	до	Кодексу	
законів	 про	 працю	 України,	 законів	 України	 «Про	
охорону	 праці»,	 «Про	 відпустки»,	 «Про	 професій-
ні	спілки,	 їх	права	та	 гарантії	діяльності»,	що	сто-
суються	порядку	укладання	строкового	 трудового	
договору	та	проходження	випробування	при	прий-
нятті	на	роботу,	надання	роботодавцем	інформації	
працівнику	 про	 умови	 трудового	 договору	 (режим	
роботи	і	час	відпочинку,	відпустки	тощо),	забезпе-
чення	 безпечних	 умов	 праці	 та	 прав	 профспілок.	
Зокрема,	 для	 підприємств	МСП	 пропонується	 за-

провадити	необмежене	право	роботодавця	у	будь-
який	період	звільнити	працівника	з	виплатою	ком-
пенсації	у	розмірі	не	менш	як	три	мінімальні	заро-
бітні	 плати,	 встановлювати	 у	 трудовому	 договорі	
додаткові	(не	передбачені	законодавством)	підста-
ви	його	припинення,	а	заробітну	плату	виплачувати	
один	раз	на	місяць.

Автори	вищезгаданих	законопроєктів	запевня-
ють,	що	вони	розроблені	з	урахуванням	найкращих	
світових	 практик	 і	 досвіду	 регулювання	 трудових	
відносин.	Чи	так	це	насправді?

Експерт	Центру	солідарності	в	Україні	В.Дрозд	
зазначає,	 що	 в	 світі	 існують	 кілька	 підходів	 до	
охоплення	 трудовим	 законодавством	 працівників	
мікро-,	малих	і	середніх	підприємств	(ММСП):

–	 рівне	 (або	 повне)	 застосування,	 коли	 норми	
трудового	 законодавства	 однаково	 застосовують-
ся	до	всіх	підприємств	(Китай,	Франція);

–	рівне	застосування	із	селективними	винятками	
–	найпоширеніший	підхід,	за	якого	спеціальні	поло-
ження	 трудового	 законодавства	 звільняють	підпри-
ємства,	 чисельність	 працівників	 на	 яких	 є	меншою	
за	певне	встановлене	граничне	значення,	від	дотри-
мання	вимог	загального	трудового	права	 (Німеччи-
на,	Польща,	Іспанія,	Швеція,	Туреччина	та	інші);

–	 спеціальні	 режими	 (паралельне	 законодав-
ство	 про	 працю)	 використовуються	 для	 встанов-
лення	нижчих	трудових	стандартів	для	працівників	
мікро-	і	малих	підприємств	(поширені	в	країнах	Ла-
тинської	Америки	–	Бразилії,	Перу,	Колумбії);

–	повне	звільнення	–	підприємства,	що	є	мен-
шими	за	певний	встановлений	розмір,	повністю	ви-
ключені	зі	сфери	дії	трудового	законодавства	(Не-
пал	до	законодавчої	реформи	2017	року).

При	цьому	в	останні	15	років	існує	тенденція	до	
розширення	сфери	охоплення	підприємств	загаль-
ними	нормами	 трудового	 права,	 а	 переліки	 країн,	
які	 практикують	 різні	 підходи	 до	 поширення	 сфе-
ри	 дії	 трудового	 законодавства	 на	 підприємства	
ММСП,	не	потребують	коментарів,	оскільки	вектор	
цивілізаційного	руху	України	спрямований	до	Євро-
пи,	а	не	до	Латинської	Америки.

Загалом	 владу	 в	 Україні	 сильно	 лихоманить.	
Вона	то	намагається	примусити	роботодавців	ле-
галізувати	трудові	відносини	шляхом	законодавчо-
го	визначення	їхніх	ознак	(законопроект	№5054	від	
09.02.2021	року),	то	знову	пробує	заїхати	на	рейки	
лібертаріанства	 й	 подарувати	 бізнесу	 скасування	
трудового	законодавства.

Та	що	ж	насправді	потрібно	бізнесу	від	держа-
ви,	на	його	власну	думку?

У	рамках	Програми	USAID	«Лідерство	в	еконо-
мічному	врядуванні»	(ЛЕВ)	з	метою	оцінки	ділово-
го	клімату	України	у	2016	році	було	опитано	понад	
1800	представників	МСП.	Серед	основних	чинників	
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негативного	 впливу	 на	 розвиток	МСП	 найчастіше	
згадувалися:

–	нестабільна	політична	ситуація	(44%);
–	високі	ставки	податків	(35%);
–	обтяжливе	податкове	адміністрування	(27%);
–	 інфляція	 й	 часті	 зміни	 економічного	 законо-

давства	(26%);
–	високий	регуляторний	тиск	і	корупція	(23%);
–	війна	на	Сході	країни	(20%);
–	низька	доступність	кредитів	(19%)	та	інші.
При	цьому	представники	МСП	визначали	як	не-

обхідні	заходи	державної	політики	щодо	дерегуляції	
та	 спрощення	 податкового	 адміністрування	 (понад	
80%),	 створення	 єдиного	 інформаційного	 ресурсу	
про	умови	ведення	бізнесу	та	зміни	законодавства	
(78%),	 забезпечення	 рівних	 умов	 ведення	 бізнесу	
для	 всіх	 суб’єктів,	 незалежно	 від	 виду	 діяльності	
(74%),	 реформування	 податкової	 служби	 та	 пере-
творення	її	на	сервісну	службу	для	платників	подат-
ків	 (67%),	 переведення	 адміністративних	 послуг	 в	
електронний	формат	(65%).

У	 Стратегії	 розвитку	 малого	 і	 середнього	 під-
приємництва	в	Україні	на	період	до	2020	року	(схва-
лена	 розпорядженням	 Кабінету	 Міністрів	 України	
від	 24.05.2017	 року	 №504-р)	 проблемами	 МСП	
визнавалися:

–	 неузгодженість	 державної	 політики	 у	 сфері	
розвитку	підприємництва;

–	нестабільне	та	непередбачуване	регуляторне	
середовище	функціонування	суб’єктів	МСП;

–	 відсутність	 взаємодії	 між	 центральними	 та	
місцевими	 органами	 виконавчої	 влади,	 органами	
місцевого	 самоврядування	 щодо	 розв’язання	 по-
точних	проблем	МСП;

–	недостатня	інституційна	спроможність	реалі-
зації	державної	політики	у	сфері	розвитку	підпри-
ємництва;

–	обмежена	державна	підтримка	розвитку	МСП;
–	обмеження	доступу	суб’єктів	МСП	до	ресурсів	

(фінансових,	майнових,	природних	тощо);
–	 невідповідність	 наявної	 інфраструктури	 під-

тримки	 МСП	 його	 потребам,	 а	 також	 кількості	 та	
якості	надання	послуг	на	регіональному	рівні	тощо.

Результати	 дослідження	 «Очікування	 бізнесу	
–	2021»,	проведеного	Торгово-промисловою	пала-
тою	України,	вказують	на	відсутність	істотних	змін	
ситуації:

–	слабкий	захист	прав	власності	з	боку	органів	
державної	влади	(90,3%);

–	високий	рівень	корупції	в	органах	державної	
влади	(88,9%);

–	 несприятлива	 система	 оподаткування	 МСП	
(види	та	ставки	податків)	(86,1%);

–	високі	нарахування	на	фонд	оплати	праці	для	
МСП	(86,1%);

–	недостатній	доступ	МСП	до	кредитних	ресур-
сів	(80,6%);

–	процедури	податкового	адміністрування	МСП	
(79,2%);

–	 низький	 рівень	 дотримання	 законодавства	
громадянами	та	бізнесом	(77,8%);

–	надмірне	втручання	держави	у	регулювання	
сфери	МСП	(77,8%);

–	неналежне	виконання	законодавства	органа-
ми	державної	влади	та	місцевого	самоврядування	
(72,2%);

–	 відсутність	 практики	 передачі	 держав-
них	 функцій	 до	 саморегулівних	 організацій	 МСП	
(70,8%).

Наведені	 результати	 досліджень	 свідчать,	 що	
спрощення	 трудового	 законодавства	 та	 звужен-
ня	сфери	його	дії	взагалі	не	належать	до	переліку	
найгостріших	проблем,	на	яких	сфокусовано	увагу	
представників	бізнесу.	Тобто	зрештою	бізнес	отри-
має	те,	про	що	навіть	не	просив.	А	от	дійсно	акту-
альних	проблем	ніхто	не	поспішає	розв’язувати.

У	 світі	 існує	 практика	 повертати	 до	 магазину	
небажані	подарунки.	Однак	український	бізнес	на-
вряд	 чи	 відмовиться	 від	 «ритуальної	 жертви»	 за-
конодавства	про	працю,	яку	пропонує	йому	влада,	
адже	щось	 завжди	 краще,	 ніж	 нічого.	 На	 користь	
цього	–	досвід	2016	року,	коли	подвійне	зменшен-
ня	єдиного	соціального	внеску	не	мало	жодних	по-
зитивних	результатів.	І	через	п’ять	років	після	зни-
ження	ЄСВ	Україна	перебуває	на	останньому	місці	
серед	країн	Європи	за	рівнем	заробітної	плати,	має	
високий	рівень	тіньової	економіки,	фактично	збан-
крутілу	 солідарну	 пенсійну	 систему,	 проблеми	 з	
виплатами	з	тимчасової	непрацездатності	під	час	
пандемії	 COVID-19,	 а	 бізнес	 і	 надалі	 скаржиться	
на	відсутність	умов	для	вільного	функціонування.	
Саме	тому	владі	потрібно	«вже	вчора»	перестати	
займатись	 імітацією	реформ	з	допомогою	неакту-
альних	 і	неефективних	«простих	рішень»	 і	почати	
реалізовувати	 справжні	 зміни	 в	 сферах	економіч-
ної	політики	та	державного	управління,	яких	бізнес	
уже	занадто	довго	чекає	від	держави.

Ірина НОВАК
«Дзеркало тижня» (www.zn.ua)

Передрук здійснюється 
без виправлень та доповнень

Ілюстрація: «Слово і діло»
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Борімося – і поборемо!Борімося – і поборемо!

3	 червня	 2021	 року	 у	 примі-
щенні	 Дніпропетровського	 об-
ласного	 об’єднання	 профспілок	
відбулися	 засідання	 президії,	 а	
потім	 черговий,	 V,	 пленум	Цент-
ральної	ради	ПМГУ.	Участь	у	пле-
нумі	 взяли	 понад	 60	 членів	 ЦР,	
представників	 первинних	 та	 те-
риторіальних	 організацій	 Проф-
спілки	з	різних	куточків	України,	і	
запрошені	гості	–	заступник	голо-
ви	Федерації	профспілок	України	
Олександр	Шубін	 та	 голова	Дні-
пропетровської	 облради	 проф-
спілок	Віталій	Дубіль.

На	 порядку	 денному	 стояло	
кілька	актуальних	питань.	В	пер-
шу	чергу	рішенням	пленуму	було	
оновлено	склад	Центральної	ра-
ди	Профспілки.	До	нього	увійшли	
голова	 профспілкового	 комітету	
первинної	 організації	 Запорізь-
кого	титано-магнієвого	комбінату	
Геннадій	Кочев	та	член	профкому	
первинки	 Металургійного	 комбі-
нату	 «Запоріжсталь»,	 голова	 ко-
місії	по	роботі	серед	жінок	Лари-
са	Каряка.

Із	доповіддю	з	основної	теми	
(«Про	поточну	ситуацію	в	ПМГУ»)	

виступив	 голова	 ПМГУ	 Олек-
сандр	 Рябко.	 Він	 поінформував	
присутніх	 про	 показники	 вироб-
ництва	у	галузі.	Цифри	наразі	не-
однозначні.	З	одного	боку,	навіть	
в	 умовах	 загострення	 конкурен-
ції	 на	 світових	 ринках,	 посилен-
ня	політики	протекціонізму	з	боку	
інших	 держав	 та	 слабкого	 вну-
трішнього	ринку	в	Україні,	вітчиз-
няний	ГМК	здебільшого	зберігає	
обсяги	виробництва.	За	три	міся-

ці	поточного	року	(в	порівнянні	із	
аналогічним	 періодом	 року	 ми-
нулого)	на	5%	зріс	видобуток	за-
лізної	руди,	на	4%	–	виробництво	
чавуну,	на	1%	–	прокату.	Але	при	
цьому	спостерігається	падіння	у	
виробників	труб	(17%),	вогнетри-
вів	(13%),	коксу	(2%),	сталі	(0,5%).

Погіршення	 економічного	
становища	 підприємств	 галузі	
призводить	 до	 скорочення	 зай-
нятості	 (за	2020	рік	ГМК	втратив	
більше	 14	 тисяч	 працівників)	 та	
збільшення	 заборгованості	 із	
заробітної	 плати.	 Рівень	 опла-
ти	праці	металургів	і	гірників	все	
ще	 лишається	 неконкурентним.	
У	 комплексі	 з	 бурхливим	 зрос-
танням	тарифів	на	ЖКХ	та	цін	на	
продовольчі	 товари,	 він	 спричи-
няє	збільшення	відтоку	кадрів	за	
кордон.	З	метою	сприяння	підви-
щенню	заробітних	плат	у	ГМК	на-
ша	Профспілка	веде	перемовини	
із	роботодавцями	у	межах	спіль-
ної	Ради	ПМГУ	та	Федерації	ме-
талургів	України.

Надважливим	 напрямком	
профспілкової	 роботи	 сьогодні	
є	 протистояння	 просуванню	 ан-

тисоціальних	 законодавчих	 іні-
ціатив.	 Зокрема,	 наразі	 ПМГУ	
наполягає	 на	 неприпустимості	
прийняття	 трьох	 законопроєктів:	
«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	актів	щодо	спрощен-
ня	 регулювання	 трудових	 відно-
син	у	сфері	малого	 і	середнього	
підприємництва	 та	 зменшення	
адміністративного	навантаження	
на	 підприємницьку	 діяльність»	
(№5371),	 «Про	 внесення	 змін	 до	
деяких	законодавчих	актів	щодо	
дерегуляції	 трудових	 відносин»	
(№5388)	 та	 «Про	 внесення	 змін	
до	 деяких	 законодавчих	 актів	
щодо	врегулювання	питань	фор-
мування	 прожиткового	 мінімуму	
та	створення	передумов	для	йо-
го	підвищення»	(№3515).

Також	 під	 час	 свого	 виступу	
голова	ПМГУ	висловив	вдячність	
на	адресу	первинок,	що	ефектив-
но	 вирішують	 проблеми	 людей	
праці	на	місцях,	і	предметно	зупи-
нився	 на	 конкретних	 напрямках	
внутрішньопрофспілкової	 діяль-
ності:	 здійсненні	 контролю	 охо-
рони	праці,	навчанні	профкад	рів	
і	активу,	правовій,	організаційній,	
фінансовій	 та	 інформаційній	 ро-
боті,	підкресливши,	що	вони	віді-
грають	важливу	роль	у	загальній	
результативності	ПМГУ.

Розмірковуючи	 щодо	 моло-
діжної	 політики,	О.Рябко	 конста-
тував	гостроту	проблеми	відтоку	
молодих	 кадрів	 з	 галузі	 і	 Проф-
спілки,	та	закликав	профспілкову	
молодь	бути	більш	активною.	Зо-
крема	–	зробити	свій	внесок	у	за-
побігання	знищенню	трудових	га-
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рантій	працюючих	українців	шляхом	направлення	на	адресу	Пре-
зидента	В.Зеленського	звернення	Молодіжної	ради	ПМГУ	«Молодь	
проти	трудового	рабства!»

До	обговорення	доповіді	долучилися	керівники	ряду	первинних	
профорганізацій.	М.Пастушенко	 (Запорізький	 залізорудний	 комбі-
нат)	 говорив	 про	 певні	 аспекти	 діяльності	 Федерації	 профспілок	
України	і	Профспілки	металургів	і	гірників	у	її	складі.	О.Гранкін	(Ча-
сівоярський	вогнетривний	 комбінат)	 розповів	 про	роботу	первин-
ки	підприємства	та	Донецької	обласної	організації	ПМГУ	в	умовах	
пандемії	 коронавірусу.	 Н.Маринюк	 («АрселорМіттал	 Кривий	 Ріг»)	
поділилася	 з	 колегами	 історією	 тривалої	 та	 складної	 боротьби	
профкому	за	підвищення	зарплат	працівників	АМКР	і	його	дочірніх	
підприємств.	С.Полтавець	(«Інтерпайп	Нижньодніпровський	трубо-
прокатний	завод»)	звернув	увагу	членів	ЦР	на	дуже	сумні	тенденції	
у	сфері	професійно-технічної	освіти	та	підготовки	робітничих	кад-
рів,	причина	яких	–	неухильне	зниження	державного	фінансування.

Піднімався	на	трибуну	пленуму	і	О.Шубін:	навів	дані	щодо	про-
гнозів	розвитку	української	економіки	(на	жаль,	вони	не	надто	опти-
містичні),	 проаналізував	 законодавчі	 ініціативи	 діючої	 влади	 (у	
ФПУ,	як	 і	у	ПМГУ,	вважають	 їх	неприйнятними),	поділився	плана-
ми	Федерації	 на	 найближчу	 перспективу	 та	 закликав	 лідерів	 на-
шої	Профспілки	попри	труднощі	не	відступати	у	боротьбі	за	права	
людей	праці.

Взявши	 до	 уваги	 всю	 озвучену	 інформацію,	 пленум	 ухвалив	
низку	підсумкових	документів,	у	тому	числі	–	План	основних	заходів	
ЦР	ПМГУ	на	ІІ	півріччя	2021	року	та	Заяву	ЦР	про	неприпустимість	
прий	няття	проєктів	законів	№5371,	№5388	та	№3515,	яку	було	від-
правлено	на	адресу	голови	Верховної	Ради	України	Д.Разумкова.

Завершився	захід	урочистою	церемонією	нагородження	пере-
можців	 конкурсу	 Централь-
ної	ради	ПМГУ	«Інформація.	
Знання.	Дія»	–	2020.	О.Рябко	
вручив	 дипломи	 та	 подяки	
представникам	 профспілко-
вої	 преси	 та	 активістам,	 які	
минулого	року	зробили	ваго-
мий	 внесок	 у	 важливу	 спра-
ву	 висвітлення	 діяльності	
Профспілки	 металургів	 і	 гір-
ників	України	у	засобах	масо-
вої	інформації.

Варвара СМІРНОВА
Фото автора
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П РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТП РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТ
Соціальний діалог існує –  Соціальний діалог існує –  

і вдосконалюєтьсяі вдосконалюється

У	IV	пленумі	взяли	участь	члени	Запорізької	обл-
ради	ПМГУ	і	Контрольно-ревізійної	комісії	обласної	
організації,	працівники	апарату	ради.	Серед	запро-
шених	 були	 голова	 Профспілки	 Олександр	 Рябко,	
його	заступник	Богдан	Оверковський	та	очільник	За-
порізької	обласної	ради	профспілок	Віталій	Каплій.

З	 інформацією	 з	 першого	 організаційного	 пи-
тання	 виступив	 заступник	 голови	 облради	 Юрій	
Шапчіц.	 Після	 стислого	 обговорення	 озвучених	
ним	пропозицій	делегати	затвердили	зміни	у	скла-
ді	 Запорізької	 обласної	 ради	ПМГУ,	 її	 президії	 та	
постійно	діючих	комісій.

Про	те,	як	відбувалася	та	з	якими	результата-
ми	завершилася	нещодавня	колективно-договірна	
кампанія,	розповів	голова	облради	ПМГУ	Валерій	
Сєдов.	 Він	 зазначив,	 що	 зараз	 ми	 переживаємо	
не	менш	складні	часи,	ніж	дванадцять	років	тому.	
Чергова	криза	в	світовій	економіці	вимагає	опера-
тивних	 дій	 з	 підтримки	 внутрішнього	 виробника.	
Держава	має	переглянути	промислову	стратегію	з	
метою	вирішення	нових	завдань,	зокрема	тих,	що	
створені	 пандемією,	 стимулювати	 інвестиції	 –	 в	
першу	чергу	шляхом	прийняття	рішень	щодо	спра-

ведливого	оподаткування.	Однак	нічого	подібного	
не	 відбувається.	 Навпаки,	 законодавчі	 ініціативи	
явно	 не	 орієнтовані	 на	 захист	 вітчизняних	 мета-
лургів	і	гірників,	і	домогтися	повноцінної	взаємодії	з	
владою	Профспілці	не	вдається.

При	 цьому	 соціальний	 діалог	 на	 виробничому	
рівні,	між	профкомами	первинок	і	представниками	
роботодавців,	на	більшості	підприємств	ГМК	регіо-
ну,	на	щастя,	наявний	–	і	ефективний.	Його	підтвер-
дженням	є	взаємопорозуміння	у	питаннях	укладен-
ня	колективних	договорів,	що	закріплюють	перелік	

гарантій	 та	 пільг	 для	 працівників	 –	 членів	 ПМГУ.	
Високу	 якість	 цих	 документів	 засвідчують,	 зокре-
ма,	експерти	робочої	групи,	що	підбивала	підсумки	
традиційного	обласного	конкурсу	на	кращий	колек-
тивний	договір	(проводиться	спільно	Запорізькими	
облдержадміністрацією,	 облпрофрадою	 та	 феде-
рацією	роботодавців).	За	їхніми	висновками	у	2021	
році	до	переліку	переможців	увійшли	три	підприєм-
ства	гірничо-металургійної	галузі:	«Запоріжсталь»,	
«Запоріжвогнетрив»	та	«Запоріжкокс».

На черговому пленумі Запорізької обласної ради ПМГУ, який відбувся наприкінці травня, об-
говорювали цілу низку важливих питань. Зокрема, йшлося про численні труднощі і проблеми 
сьогодення – на жаль, залишити їх за кадром наразі ніяк не виходить. Однак загальна атмо
сфера заходу все ж була, не побоїмось цього слова, оптимістичною. Її визначили два фактори. 
Перший – святкування у 2021 році 55річчя обласної організації. І другий – центральне питан-
ня порядку денного: підсумки колективнодоговірної кампанії на підприємствах ГМК регіону в 
20202021 роках, які довели, що, попри всі складнощі, соціальний діалог між Профспілкою і робо-
тодавцями у Запоріжжі існує – і вдосконалюється.
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П РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТП РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТ

Ще	взимку,	у	січні,	на	Південному	гірничо-збагачувальному	комбінаті	стартував	колдоговірний	про-
цес.	 Впродовж	 кількох	 місяців	 над	 розробкою	 документу	 працювала	 спеціально	 створена	 комісія,	 до	
складу	якої	увійшли	представники	адміністрації	та	первинки	ПМГУ.	Взявши	за	основу	діючу	редакцію	кол-
договору,	вона	детально	розглядала	кожен	пункт,	враховуючи	при	цьому	всі	пропозиції	та	зауваження,	
що	надходили	з	цехових	профорганізацій.	Коли	оновлені	норми	були	сформовані,	працівники	отримали	
змогу	з	ними	ознайомитися	–	і	впевнитися,	що	довготривала	підготовка	велася	не	дарма.

Підписання	колективного	договору,	що	діятиме	з	2021-го	по	2024	рік,	відбулося	у	травні	–	на	конфе-
ренції	трудового	колективу	Південного	ГЗК.	Делегати	–	керівники	підприємства	та	його	цехів,	профспіл-
кові	активісти,	трударі	з	різних	підрозділів	–	розглянули	два	питання.	По	першому	з	них	доповідала	ди-
ректор	з	персоналу	та	соціальних	питань	комбінату	Лілія	Ваховська.	Вона	ознайомила	присутніх	із	основ-
ними	змінами	та	доповненнями,	які	знайшли	своє	відображення	у	актуалізованій	версії	колдоговору.

Високо	оцінюючи	працю	підготовчої	комісії,	учасники	конференції	одноголосно	підтримали	новий	до-
кумент,	після	чого	генеральний	директор	підприємства	Костянтин	Федін	та	голова	первинної	організації	
ПМГУ	Віталій	Комірной	поставили	під	його	текстом	свої	підписи.	Далі	конференцією	було	обрано	новий	
склад	комісії	 з	 трудових	спорів,	яка	буде	вирішувати	 індивідуальні	 трудові	суперечки	протягом	всього	
періоду	дії	колдоговору.

Коментуючи	подію,	генеральний	директор	Південного	ГЗК	К.Федін	зазначив:	«Для успішної роботи 
сучасного промислового підприємства є вкрай важливою системна реалізація масштабної інвести-
ційної програми. Сьогодні комбінат здійснює цільові інвестиції у модернізацію та розширення вироб-
ничих потужностей, сучасні технології та 
послідовні операційні покращення. Впевнений, 
що у подальшому підприємство буде стабіль-
но розвиватися, а його колектив – вдало вирі-
шувати виробничі та соціальні завдання».

Оптимізм	керівника	поділяє	і	голова	первин-
ки	ПМГУ	комбінату	В.Комірной.	Він	каже:	«У те-
перішні непевні часи підтримувати соціальну 
стабільність в колективі – одне з голов них 
завдань адміністрації та профспілкового ко-
мітету. Радісно, що спільними зусиллями ми 
спромоглися зберегти усі соціальні пільги для 
працівників підприємства».

Світлана АГАТЬЄВА, фото Ольги ФЕДИКІВ

На Південному ГЗК підписано  На Південному ГЗК підписано  
новий колдоговірновий колдоговір

Про	 особливості	 процесу	 перемовин	 та	 кон-
кретні	 норми	 колдоговорів,	 які	 є	 принциповими	
для	людей	праці,	 говорили	учасники	пленуму,	що	
взяли	 участь	 в	 обговоренні	 доповіді:	 Олександр	
Рябко,	Віталій	Каплій,	голова	первинної	організації	
Запорізького	залізорудного	комбінату	Микола	Пас-
тушенко	та	заступник	профлідера	первинки	Запо-
різького	заводу	феросплавів	Олег	Ільїн.

Ухваливши	 всі	 необхідні	 підсумкові	 докумен-
ти,	 пленум	 також	 затвердив	 звернення	 до	 голови	
Верховної	 Ради	 України	 Дмитра	 Разумкова	 щодо	
неприпустимості	прийняття	законопроєктів	№5371	
(«Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 ак-
тів	щодо	спрощення	регулювання	трудових	відно-
син	 у	 сфері	 малого	 і	 середнього	 підприємництва	
та	зменшення	адміністративного	навантаження	на	
підприємницьку	діяльність»)	 та	№5388	 («Про	вне-
сення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	щодо	де-
регуляції	трудових	відносин»).

Захід	 завершився	 на	 урочистій	 ноті:	 Валерій	
Сєдов,	Олександр	Рябко	 і	Віталій	Каплій	 привіта-

ли	усіх	присутніх	із	55-річчям	створення	Запорізь-
кої	 обласної	 організації	 та	 вручили	 її	 найкращим	
представникам	 нагороди.	 Ціла	 когорта	 лідерів	 та	
активістів	отримала	профспілкові	Почесні	грамоти	
і	Нагрудні	знаки,	а	облрада	із	вдячністю	прийняла	
подарунки	від	Центральної	ради	ПМГУ	–	вітальний	
лист	і	сертифікат	на	придбання	ноутбуку.

За інформацію Запорізької обласної ради ПМГУ
Фото Петра ПІСАРЄВА та Артема КУЧЕРЕНКА
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О Б Л И Ч Ч Я  П Р О Ф С П І Л К ИО Б Л И Ч Ч Я  П Р О Ф С П І Л К И
Сергій ГРУШИН, механік управління залізничного транспорту Південного гірничозбага-
чувального комбінату, член цехової комісії зі спортивномасової роботи

Фото Ольги ФЕДИКІВ

Я цікавлюсь майбутнім, бо збираюсь провестиЯ цікавлюсь майбутнім, бо збираюсь провести
у ньому залишок свого життя.у ньому залишок свого життя.

Чарлз КеттерінгЧарлз Кеттерінг
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П Р О М И С Л О В А  Б Е З П Е К АП Р О М И С Л О В А  Б Е З П Е К А
Є контакт!Є контакт!

Відстоюючи	права	металургів	 і	 гірників	у	сфе-
рі	безпеки	праці,	представники	нашої	Профспілки	
наполегливо	 домагалися	 уваги	 діючої	 влади:	 раз	
у	 раз	 направляли	 її	 повноважним	 представникам	
листи-запити	та	листи-обґрунтування,	запрошува-
ли	 їх	на	наради	різного	рівня,	 закликали	до	ство-
рення	консультативних	органів	у	межах	соціально-
го	партнерства…	А	все	для	того,	щоб	донести	до	
можновладців	одну	просту	думку:	не	варто	висту-
пати	експертами	та	ухвалювати	доленосні	рішення	
у	питаннях,	на	яких	не	знаєшся.	Тим	більше,	коли	
маєш	можливість	звернутися	до	фахівців!

На	 жаль	 «наверху»	 до	 аргументів	 ПМГУ	 до-
слухалися	зі	змінним	успіхом,	а	на	прямий	контакт	
не	йшли	взагалі	–	до	травня	2021	року.	У	травні	ж	
сталося	 несподіване.	 Профспілка	 традиційно	 ак-
тивно	захищала	людей	праці	під	час	громадського	
обговорення	нового	проєкту	Закону	«Про	безпеку	
та	здоров’я	працівників	на	роботі».	На	її	принципо-
ву	 позицію	 звернув	 увагу	 заступник	Міністра	 еко-
номіки,	торгівлі	та	сільського	господарства	України	
І.Дядюра	 –	 і	 висловив	 готовність	 обговорити	 не-
просту	тему	без	посередників.

У	 Профспілці	 зволікати	 не	 стали:	 оперативно	
організували	 засідання	 робочої	 групи	 Централь-
ної	 ради	 ПМГУ	 щодо	 доопрацювання	 згаданого	
законопроєкту	 та	 покликали	 на	 нього	 заступника	
міністра.	У	предметній	розмові	взяв	участь	повний	
склад	 профспілкової	 робочої	 групи:	 голова	ПМГУ	
О.Рябко,	 його	 заступник	 Б.Оверковський,	 голо-
ва	 первинної	 організації	 в	 АТ	 «Нікопольський	 за-
вод	феросплавів»	В.Романенко,	 заступник	 голови	
первинки	в	ПрАТ	«Запоріжсталь»	В.Максак,	голова	
Постійної	комісії	з	питань	охорони	праці	ЦР	ПМГУ,	
заступник	голови	Дніпропетровської	облорганізації	
А.Чайка,	головний	технічний	інспектор	праці	ПМГУ	
В.Білик.	Також	до	неї	долучилися	запрошені	на	зу-
стріч	 представники	 профільних	 структурних	 під-
розділів	міністерства	і	Державної	служби	з	питань	
праці	(зокрема,	заступник	голови	І.Дегнера	та	гене-
ральний	директор	директорату	розвитку	ринку	пра-
ці	та	умов	праці	Р.Овчаренко).

Користуючись	 можливістю,	 профспілковці	 до-
несли	 до	 соціальних	 партнерів	 свою	 думку	щодо	
низки	 надзвичайно	 небезпечних	 моментів	 доку-
менту.	Серед	них	–	питання	забезпечення	праців-
ників,	які	 виконують	виробничі	 завдання	у	важких	
та	шкідливих	 умовах,	лікувально-профілактичним	
харчуванням,	молоком	або	рівноцінними	харчови-
ми	продуктами,	газованою	солоною	водою,	а	також	
збереження	 їхнього	 права	 на	 оплачувані	 перерви	
санітарно-оздоровчого	 призначення,	 скорочення	
тривалості	 робочого	 часу,	 додаткову	 оплачувану	
відпустку,	пільгову	пенсію,	оплату	праці	у	підвище-
ному	розмірі	 та	 інші	 компенсації,	що	надаються	в	
порядку,	визначеному	законодавством.

Коли	йдеться	про	перелічені	заходи,	вкрай	важ-
ливим	є	розуміння,	що	це	–	не	додаткові	блага,	а	

часткова	 компенсація	 втрат	 здоров’я,	 пов’язаних	
з	 виконанням	 виробничих	 завдань.	 Відповідно,	 їх	
не	 можна	 скорочувати	 за	 бажанням	 роботодавця	
–	практика	їхнього	застосування	може	бути	припи-
нена	лише	тоді,	коли	ґрунтовно	покращаться	умови	
праці,	і	процеси,	що	відбуваються	на	робочих	міс-
цях,	більше	не	шкодитимуть	здоров’ю	працівників.

Ще	один	принциповий	для	Профспілки	момент	
–	 гарантія	 забезпечення	 працівників	 спецодягом,	
спецвзуттям	та	засобами	індивідуального	захисту,	
а	 також	 надання	 працівнику	 можливості	 отриму-
вати	певні	 засоби	 індивідуального	захисту	додат-
ково,	понад	встановлені	норми,	якщо	ті,	якими	він	
користувався,	передчасно	зносилися	не	з	його	про-
вини.	Такий	підхід	забезпечує	певну	гнучкість,	яка	
вигідна,	зокрема,	 і	роботодавцю:	адже	ситуації	на	
підприємствах	бувають	різні,	і	не	завжди	відповід-
ні	 служби	 здатні	 вірно	 розрахувати	 норми	 видачі	
спецодягу	та	ЗІЗ.

Добровільність	–	те,	що	відрізняє	найману	пра-
цю	від	рабської.	З	огляду	на	це	ПМГУ	підкреслює	
важливість	 норми,	 що	 зафіксує	 право	 працівника	
розірвати	трудовий	договір	за	власним	бажанням,	
якщо	 стосовно	 нього	 не	 виконується	 законодав-
ство	про	охорону	праці,	порушуються	умови	колек-
тивного	 договору.	 Та	 й	 загалом,	 з	 профспілкової	
точки	зору	роль	колдоговору	ні	в	якому	разі	не	мож-
на	знижувати	–	адже	в	умовах	законодавчих	змін	
саме	цей	документ	виконує	функцію	основополож-
ного	для	регулювання	життя	підприємства,	у	тому	
числі	і	у	сфері	охорони	праці.

На	завершення	обговорення	принципових	норм	
законопроєкту	 представники	 ПМГУ	 закликали	 со-
ціальних	партнерів	 серйозно	ставитися	до	 громад-
ського	контролю	за	додержанням	законодавства	про	
охорону	праці	та	умови	праці	як	явища.	Саме	визна-
ченість	понять	громадського	контролю,	його	об’єктів	
і	суб’єктів,	дає	профспілкам	змогу	робити	свій	вне-
сок	 у	 підтримання	 дієвої	 людиноорієнтованої	 сис-
теми	охорони	праці	на	підприємствах,	де	вони	при-
сутні,	беручи	участь	у	проведенні	атестації	робочих	
місць	за	умовами	праці,	розслідуванні	нещасних	ви-
падків,	професійних	захворювань	та	іншому.

За	 оцінкою	 головного	 технічного	 інспектора	
праці	 ПМГУ	 В.Білика,	 засідання	 робочої	 групі	 ви-
йшло	конструктивним,	воно	проходило	в	жвавій	ді-
ловій	обстановці,	 його	 учасники	виявили	реальну	
зацікавленість	 у	 тому,	 щоб	 зрозуміти	 позиції	 всіх	
сторін.	 У	 підсумку	 розмови	 вони	 ухвалили	 спіль-
не	рішення	про	необхідність	урахування	пропози-
цій	та	зауважень	робочої	групи	ПМГУ	при	доопра-
цюванні	проєкту	Закону	«Про	безпеку	та	здоров’я	
працівників	 на	 роботі».	 Відповідні	 документи,	 під-
готовані	 Технічною	 інспекцією	 праці	 Профспілки,	
було	оперативно	надіслано	на	адреси	І.Дядюри	та	
Р.Овчаренко.

За інформацією Технічної інспекції праці ПМГУ
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Охорона праці – завжди у пріоритетіОхорона праці – завжди у пріоритеті

Епідеміологи	 зазначають:	 пандемія	 коронаві-
русу	–	це	надовго,	вона	не	закінчиться	остаточно	
ані	завтра,	ані	післязавтра,	тож	про	неї	необхідно	
пам’ятати,	 і	 дбати	про	 збереження	свого	 здоров’я	
кожен	день.	Технічні	інспектори	праці	ПМГУ	можуть	
сказати	те	саме	про	охорону	праці:	складні	умови	
праці	металургів	і	гірників	–	теж	надовго,	і	про	них	
теж	 не	 можна	 забувати,	 адже	 пандемія	 –	 панде-
мією,	але	й	«звичні»	виробничі	ризики	ніхто	не	від-
міняв!

І	 з	 першими,	 і	 з	 другими	 згодні	 представники	
Міжнародної	організації	праці,	які	визначали	девіз	
Всесвітнього	дня	охорони	праці	–	2021:	«Передба-
чати,	готуватися	та	реагувати	на	кризи	–	інвестуй-
мо	зараз	у	стійкі	системи	безпеки	та	здоров’я	на	ро-
боті	(БЗР)».	У	підготованих	до	дати	матеріалах	во-
ни	 закликали	 керівництво	 країн	 зосередити	 увагу	
на	 забезпеченні	 ефективної	 роботи	 національних	
БЗР,	а	роботодавців	та	працівників	–	організувати	
та	взяти	активну	участь	у	заходах,	спрямованих	на	
підвищення	уваги	до	правил	епідемічної	безпеки	та	
охорони	праці.

Про	те,	чи	виконали	свою	частину	справи	дер-
жавні	органи	України,	мають	говорити	експерти,	ми	
ж	констатуємо:	на	підприємствах	ГМК	із	завданням	
МОП	 впоралися.	 Практично	 всюди	 адміністрація-
ми	у	співпраці	із	профспілковими	комітетами	ПМГУ	
проводилися	 різноманітні	 тематичні	 лекції,	 тре-
нінги,	семінари,	наради,	круглі	столи.	Не	був	забу-
тий	традиційний	формат	Тижня	охорони	праці	–	 із	
обов’язковими	 позаплановими	 аудитами	 безпеки,	
тренінг-інструктажами,	 обговоренням	 актуальних	
питань	охорони	праці	на	змінно-зустрічних	зборах	
у	колективах.

Багато	де	приділили	увагу	актуалізації	наочної	
інформації	з	охорони	праці	–	з	урахуванням	правил	
карантину,	 зокрема,	 оновили	 таблички,	 знаки	 та	
стенди.	 Обов’язковою	 складовою	 проведених	 за-
ходів	були	візити	до	постраждалих	на	виробництві,	
членів	сімей	загиблих	під	час	виконання	професій-

них	 обов’язків	 –	 соціальні	 партнери	 знайшли	 для	
них	щирі	 слова	 підтримки,	 а	 також	 надали	 їм	 до-
помогу,	в	тому	числі	матеріальну.	Пам’ять	тих,	хто	
втратив	життя	на	роботі,	вшанували	мітингами	бі-
ля	монументів	загиблим,	туди	принесли	символічні	
квіти,	подекуди	–	висадили	зелені	насадження.

Значну	 увагу	 приділили	 навчальному	 проце-
су:	до	підвищення	рівня	знань	з	охорони	праці	бу-
ло	залучено	різні	категорії	працівників.	Вони	брали	
участь	у	лекціях,	тренінгах,	спільному	перегляді	те-
матичних	відеофільмів,	що	проходили	на	базі	 на-
вчальних	центрів	підприємств,	а	також	дистанційно	
–	 із	 застосуванням	 сучасних	 інтернет-технологій.	
До	 завжди	 актуальних	 тем	 (таких,	 як	 пожежна	 та	
електробезпека,	 вибухонебезпека,	 надання	 пер-
шої	допомоги	постраждалим,	запобігання	травма-
тизму	 та	 профзахворюванням,	 порядок	 обліку	 та	
розслідування	 нещасних	 випадків	 на	 виробництві	
та	 інші)	 у	 програмах	 занять	додалися	питання	 ін-
фекційної	безпеки.

На	 багатьох	 підприємствах	 із	 розмахом	 про-
йшли	традиційні	конкурси	«Кращий	працівник	з	охо-
рони	праці»,	«Кращий	цех	з	охорони	праці»,	«Кра-
ща	дільниця	 (бригада)	з	охорони	праці»,	«Кращий	
колектив	з	охорони	праці»,	«Краще	робоче	місце»,	
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«За	здоровий	спосіб	життя»	та	 інші.	Члени	трудо-
вих	колективів	готувалися	до	них	заздалегідь,	дба-
ючи	про	те,	щоб	їхні	показники	могли	забезпечити	
гідну	 конкуренцію	 колегам.	 За	 перемоги	 у	 різних	
номінаціях	 найуспішніших	 у	 сфері	 охорони	 праці	
очікували	нагороди	від	адміністрацій	та	профкомів.

Нові	цифрові	технології	стали	у	нагоді	й	під	час	
організації	 незвичних	 заходів	 у	 онлайн-форматі:	
вік	торин,	конкурсів	плакату,	листівок,	мотиваторів,	
фотографій	 та	 відеороликів.	 У	 поточному	 році,	 з	
його	карантинними	обмеженнями,	усі	ми	звикли	до	
віддаленого	зв’язку,	тому	кількість	учасників	таких	
ініціатив	була	досить	великою.

Дітям	металургів	 і	 гірників	 завжди	до	душі	 те-
матичні	 конкурси	 малюнку:	 надаючи	 на	 них	 свої	
роботи,	вони	не	лише	виявляють	творчі	здібності,	
але	 й	 закликають	 батьків	 додержуватися	 правил	

охорони	праці,	знати	інструкції,	берегти	своє	життя	
та	здоров’я.	До	того	ж	більшість	організаторів	таких	
дитячих	вернісажів	вважає	за	потрібне	відзначати	
приємними	подарунками	не	лише	переможців,	а	й	
усіх	юних	учасників.

На	добрі	слова	та	винагороди	з	нагоди	Всесвіт-
нього	дня	охорони	праці	також	завжди	можуть	роз-
раховувати	профактивісти,	що	опікуються	питання-
ми	охорони	праці	на	громадських	засадах	(зокрема	
–	голови	і	члени	профільних	комісій	первинних	ор-
ганізацій,	 громадські	 інспектори	 з	 охорони	 праці).	
Фактично	всі	 профспілкові	 комітети	ПМГУ	підпри-
ємств	галузі	знайшли	можливість	подякувати	пред-
ставникам	цієї	категорії	профспілкового	активу.

Після	підведення	підсумків	інформаційні	мате-
ріали	про	заходи	до	Всесвітнього	дня	охорони	пра-
ці	–	2021	було	розміщено	у	газетах	та	на	сайтах	під-
приємств	 і	 профспілкових	 організацій,	 а	 також	 на	
їхніх	сторінках	у	соціальних	мережах.

За інформацією територіальних
та первинних організацій ПМГУ
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Про справжню чоловічу красу  Про справжню чоловічу красу  

і охорону праціі охорону праці
Плануючи	заходи,	присвячені	

Всесвітньому	 дню	 охорони	 пра-
ці	 –	 2021,	 профкоми	 первинних	
організацій	 ПМГУ	 підприємств	
галузі	 намагалися,	 з	 одного	 бо-
ку,	 додержуватися	 традицій,	 а	 з	
іншого	–	випробовувати	нові,	ці-
каві	 та	 незвичні,	 формати.	 Так,	
на	 Авдіївському	 коксохімічному	
заводі,	 окрім	 звичних	 нарад,	 ау-
дитів,	тренінг-інструктажів	та	кон-
курсів	на	звання	кращих	у	сфері	
охорони	 праці,	 неабияку	 увагу	
трудящих	привернуло	оригіналь-
не	 онлайн-змагання	 під	 назвою	
«Містер	охорона	праці	–	2021».

У	 ньому	 взяли	 участь	 17	 за-
водчан.	 Перед	 ними	 постало	
творче	 завдання	 «продемон-
струвати	 красу	 коксохіміків»:	 їх-
ні	 працелюбність,	 майстерність,	
мужність,	 витривалість,	 високий	
ступінь	відповідальності,	а	також	
креативність,	 гострий	 розум	 та	

особистий	шарм.	 І	 все	 це	 необ-
хідно	було	 зробити	у	обмежено-
му	форматі	фото	чи	відео.

Серйозний	виклик	–	але	чоло-
віки	АКХЗ	з	ним	впоралися.	 Їхній	
доробок	 розмістили	 на	 сторінці	
«Метінвест	Авдіївка»	у	Facebook.	
Двох	 переможців	 обирало	 журі,	
до	 складу	 якого	 увійшли	 пред-
ставники	 адміністрації	 та	 проф-
кому	 ПМГУ	 заводу,	 а	 ще	 одного	
–	голосування	підписників	сторін-
ки	у	соцмережі.	До	трійки	лідерів	
увійшли	монтажник	сантехсистем	
та	 обладнання	 Палацу	 культу-
ри,	 творчості	 і	 спорту	 профкому	
С.Дибуляк,	 газівник	 коксових	 пе-
чей	 коксового	 цеху	№1	Д.Івашин	
та	 електромонтер	 вуглепідготов-
чого	 цеху	 №1	 В.Мезенцев.	 Всі	
учасники	отримали	від	профспіл-

кового	 комітету	 заохочувальні	
призи:	 банки	 смачного	 гарячого	
шоколаду	 та	 набори	 бокалів	 для	
глінтвейну,	а	переможці	–	цінні	по-
дарунки,	роботи-пилососи.

За інформацією  
Світлани ДОРОШЕНКО
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Вже	традиційно	одним	із	заходів	до	Всесвітньо-
го	 дня	 охорони	 праці	 на	 «АрселорМіттал	 Кривий	
Ріг»	 є	 змагання	 добровільних	 пожежних	 дружин	
підприємства	–	і	кожен	раз	воно	стає	для	глядачів	
справжнім	шоу,	джерелом	яскравих	вражень.

У	цьому	році	на	старті	зустрілися	п’ять	команд-
учасників	(по	п’ять	осіб	у	кожній)	від	таких	підроз-
ділів,	 як	 департамент	 з	 виробництва	 та	 відванта-
ження	готової	продукції,	коксохімічне	виробництво,	
кисневе	 виробництво	 енергетичного	 департамен-
ту,	 шахтоуправління	 гірничого	 департаменту	 та	
ТОВ	«Ливарно-механічний	завод».

Знання	та	вміння	дружин	оцінювало	компетент-
не	журі	на	чолі	з	менеджером	з	пожежної	безпеки	
департаменту	з	охорони	праці	та	промислової	без-
пеки	 А.Сердечним.	 Первинку	 ПМГУ	 у	 його	 складі	
представляв	голова	комісії	з	охорони	праці	і	пожеж-
ної	безпеки	профкому	М.Грибок.

Змагання	проходили	у	два	етапи:	перший	було	
присвячено	 перевірці	 теоретичних	 знань,	 на	 дру-
гому	ж	учасники	продемонстрували	свою	фізичну	
підготовку	та	навички	боротьби	з	вогнем.	У	перелік	
завдань	практичної	частини	конкурсу	(вона	прохо-
дила	 на	 території	 навчально-тренувального	 полі-
гону	державної	пожежно-рятувальної	частини	№36	
у	 Центрально-Міському	 районі	 Кривого	 Рогу)	 уві-
йшли	естафета	із	доланням	перешкод	і	швидкісним	
гасінням	місця	займання	за	допомогою	вогнегасни-
ка,	а	також	так	зване	бойове	розгортання	пожежних	
рукавів	із	ураженням	цілі	водним	струменем.

За	 підсумками	 боротьби	 перше	 місце	 посі-
ли	 коксохіміки	 (їхня	пожежна	дружина	вже	багато	
років	входить	у	число	найкращих	у	ПАТ	«АМКР»).	
Другий	результат	–	у	представників	кисневого	ви-
робництва.	 Третьою	 до	 фінішу	 прийшла	 команда	
департаменту	з	виробництва	та	відвантаження	го-

тової	продукції.	Переможці	та	призери	нагородже-
ні	грамотами,	медалями	та	кубками	із	символікою	
підприємства	та	первинки	ПМГУ.	Профспілкова	ор-
ганізація	 також	 подбала	 про	 цінні	 подарунки	 для	
тих	учасників	змагань,	які	є	членами	ПМГУ.

За інформацією Аліни ДОЦЕНКО
Фото автора

Підкорювачі вогнюПідкорювачі вогню
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У ПМГУ стартувала Школа правових знаньУ ПМГУ стартувала Школа правових знань
Ще	 у	 Стародавньому	 Римі	

говорили:	 незнання	 закону	 не	
звільняє	 від	 відповідальності.	
Зазвичай	 це	 правило	 розшиф-
ровують	 наступним	 чином:	 по-
рушення,	якого	припустилися	че-
рез	 брак	 юридичних	 знань,	 все	
одно	 має	 бути	 покаране.	 Однак	
у	 профспілковому	 середовищі	
для	нього	є	ще	одне	прочитання:	
проф	лідер,	 який	 дозволяє	 собі	
бути	необізнаним	у	сфері	трудо-
вого	 законодавства,	 наражає	 на	
небезпеку	членів	профспілки,	які	
його	 обрали,	 і	 несе	 персональ-
ну	відповідальність	за	те,	що	їхні	
права	не	захищені.

З	огляду	на	це	очільники	тери-
торіальних	 і	 первинних	 організа-
ції	ПМГУ	(навіть	тих,	де	є	потуж-
ні	 юридичні	 служби)	 обов’язково	
приділяють	 увагу	 вивченню	 дію-
чих	 законів,	 зав	жди	 намагаються	
тримати	руку	на	пульсі	законодав-
чих	змін,	а	також	наполегливо	за-
лучають	до	такої	діяльності	своїх	
помічників	 –	 профактивістів.	 Як	
будь-яка	 самоосвіта,	 цей	 процес	
потребує	досить	великих	зусиль	і	
займає	багато	часу.	Але	відтепер	
він	стане	легшим	–	адже	Правова	
інспекція	 праці	 ПМГУ,	 за	 сприян-
ня	Центральної	ради	Профспілки,	
розробила	новий	навчальний	про-
єкт:	 під	 назвою	 «постійно	 дію	ча	
Школа	правових	знань».

Його	 основна	 мета	 –	 нада-
ти	 бажаючим	 можливість	 попов-
нити	та	систематизувати	знання	у	
сфері	трудового	права.	Програма	
Школи	–	варіативна,	вона	будува-
тиметься	на	базі	переліку	актуаль-
них	питань	профспілкової	роботи,	
змін	у	законодавстві	та	побажань	
учасників.	 Їх	наразі	35	–	 здебіль-

шого	це	голови	первинок,	 їхні	за-
ступники	 та	 фахівці	 юридичного	
профілю.

Перший	семінар	проєкту	від-
бувся	 в	 середині	 травня.	 Через	
карантинні	 обмеження	 його	 ви-
рішили	провести	в	онлайн-режи-
мі.	До	головної	студії	у	Дніпрі	під-
ключилися	 представники	 перви-
нок	ПМГУ	Південного	і	Північного	
гірничо-збагачувальних	 комбіна-
тів,	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»;	
Запорізьких	залізорудного	і	тита-
но-мігнієвого	комбінатів	та	заво-
ду	феросплавів,	«Запоріжсталі»,	
«Запоріжвогнетриву»,	 «Запоріж-
коксу»,	 «Дніпроспецсталі»,	 «Укр-
графіту»;	 Металургійного	 комбі-
нату	імені	Ілліча,	Великоанадоль-
ського	 вогнетривного	 комбінату,	
Новотроїцького	 рудо	управління,	
Дружківського	 заводу	 метале-
вих	 виробів,	 Авдіївського	 кок-
сохімічного	 заводу,	 «Метінвест	
–	Маріу	польського	ремонтно-ме-
ханічного	 заводу»,	 «Метінвест	 –	
Пром	сервіс»,	 «КДЗ»;	 Дніпровсь-
кого	 металургійного	 заводу,	
«Інтерпайп	 Нижньодніпровсь-
кого	 трубопрокатного	 заводу»,	
Дніпровсь	ких	 коксохімічного	 за-
воду	 і	металургійного	 комбінату,	
Вільногірського	гірничо-металур-
гійного	 комбінату,	 Покровсько-
го	 гірничо-збагачувального	 ком-
бінату,	 Нікопольського	 заводу	
феросплавів,	 «Дніпрометизу»,	
«Южкоксу»,	 а	 також	 Дніпропет-
ровської,	 Запорізької	 та	Донець-
кої	обласних	рад	ПМГУ.

Учасників	 привітала	 головний	
правовий	 інспектор	 праці	 ПМГУ	
Ольга	 Зубець.	 Розповідаючи	 про	
завдання	 нового	 навчального	
проєкту,	 вона	 закликала	 проф-

лідерів	 брати	 активну	 участь	 у	
формуванні	переліку	тем,	що	ма-
ють	бути	розглянуті	в	його	межах.	
Тільки	так	отримані	у	Школі	юри-
дичні	знання	матимуть	практичне	
застосування	і	реально	впливати-
муть	на	результати	роботи	із	чле-
нами	профспілки	у	первинках.

Центральним	 доповідачем	
першого	 семінару	 стала	 право-
вий	 інспектор	 праці	 ПМГУ	 Гали-
на	 Просяник.	 Вона	 докладно	 ви-
світлила	 тему	 «Облік	 трудової	
діяльності	 працівника	 та	 перехід	
на	 електронні	 трудові	 книжки».	
Зокрема,	йшлося	про	кадрове	ді-
ловодство	 на	 підприємстві.	 Його	
ведення	 є	 обов’язковим	 для	 ро-
ботодавця	(до	речі,	такого	статусу	
набуває	 і	організація	профспілки,	
якщо	у	її	штаті	є	наймані	фахівці),	
воно	має	відбуватися	згідно	з	чіт-
кими	правилами.	 Їхнє	порушення	
може	 призвести	 до	 неприємних	
наслідків	 –	 як	 для	 роботодавців,	
так	і	для	працівників.

Одним	з	найважливіших	доку-
ментів	 кадрового	 обліку	 є	 трудо-
ва	книжка.	Порядок	її	заповнен	ня	
довгий	 час	 визначався	 постано-
вами	 Кабінету	 Міністрів	 Украї-
ни	 №301	 «Про	 трудові	 книжки»	
та	№131	 «Про	 внесення	 змін	 до	
зразка	 бланка	 трудової	 книжки»,	
та	 Інструкцією	 про	 порядок	 ве-
дення	трудових	 книжок	працівни-
ків,	затвердженою	Міністерствами	
праці,	 юстиції	 та	 соціального	 за-
хисту	 населення	 України.	 Однак	
стрімкий	розвиток	 інформаційних	
технологій	 дав	 поштовх	 впрова-
дженню	електронних	варіантів	об-
ліку:	у	2019	році	до	цього	переліку	
додався	Порядок	 обліку	 трудової	
діяльності	 працівника,	 фізичної	
особи	 –	 підприємця,	 фізичної	
особи,	 яка	 забезпечує	 себе	 ро-
ботою	 самостійно,	 в	 електронній	
формі.	 У	 червні	 ж	 2021	 року	 на-
був	 чинності	 Закон	України	 «Про	
внесення	 змін	 до	 деяких	 законо-
давчих	актів	України	щодо	обліку	
трудової	 діяльності	 працівника	
у	 електронній	 формі»	 (№1217),	
у	 якому	 фактично	 прописаний	
остаточний	перехід	від	паперових	
до	 електрон	них	 трудових	 книжок	
(про	 те,	 як	 він	 має	 відбуватися,	
наш	журнал	писав	у	№2-3,	2021,	
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В основі реального покращення життяВ основі реального покращення життя

у	матеріалі	«Щодо	обліку	трудової	
діяльності	працівників	в	електрон-
ній	формі»	на	с.8).

Це	 означає,	 що	 найближчим	
часом	 всім	 роботодавцям	 (у	 то-
му	числі	 і	організаціям	профспіл-
ки,	 де	 є	 наймані	 працівники)	 до-
ведеться	 проводити	 процедуру	
оцифрування	 паперових	 книжок.	
Крім	 того,	 первинні	 організації,	
цілком	 імовірно,	 очікує	 вал	 звер-
нень	членів	ПМГУ,	які	виявили	по-

милки	у	своїх	трудових	книжках	чи	
стикнулися	з	іншими	проблемами	
під	час	занесення	необхідних	да-
них	 до	 єдиного	 Державного	 реє-
стру.	З	огляду	на	це	Галина	Про-
сяник	 приготувала	 для	 учасників	
семінару	 своєрідний	 чек-лист:	
перелік	 помилок,	 які	 найчастіше	
зустрічаються	 у	 трудових	 книж-
ках	(вони	мають	бути	виявлені	та	
виправлені	до	оцифрування).	Та-
кож	за	її	допомоги	профлідери	ре-

тельно	розібралися	із	механізмом	
подання	 та	 перевірки	 інформації	
на	вебпорталі	електронних	послуг	
Пенсійного	фонду.

Завершили	 корисну	 розмову	
запитаннями	 з	 теми	 та	 обгово-
ренням	планів	на	майбутнє:	згід-
но	з	ними	наступне	заняття	Шко-
ли	правових	знань	відбудеться	у	
вересні	та	буде	присвячено	темі	
Статуту	ПМГУ.

Ольга ЗУБЕЦЬ

У	 профспілковій	 діяльності	 нема	 неважливих	
напрямків:	все,	чим	займається	ПМГУ,	має	високий	
пріоритет.	Однак	в	основі	процесу	реального	покра-
щення	життя	металургів	і	гірників	все	ж,	в	першу	чер-
гу,	лежить	соціально-економічна	робота.	Вона	орієн-
тована	на	сприяння	підписанню	між	роботодавцями	
та	працівниками	ефективних	колективних	договорів,	
які	закріплюють	гідні	умови	праці,	соціальні	гарантії	
та	достойний	рівень	заробітної	плати.

Задля	 цього	 профкоми	 первинних	 організацій	
ведуть	постійний	моніторинг	економічної	інформа-
ції	про	діяльність	роботодавців	та	застосовують	її	
у	соціальному	діалозі.	Допомагати	їм	вдосконалю-
вати	ці	процеси	–	одне	з	завдань	Постійної	комісії	
Центральної	 ради	 ПМГУ	 з	 соціально-економічної	
роботи.	Вона	вивчає,	попередньо	розглядає,	готує	
пропозиції,	висновки	та	проєкти	рішень	з	соціаль-
но-економічних	питань	та	рекомендує	профспілко-
вому	активу	найкращі	практики	їхнього	розв’язання.	
Її	чергове	засідання	відбулося	19	травня	2021	року	
–	врешті	в	очному	форматі,	на	базі	Навчально-ме-
тодичного	центру	ПМГУ	в	Дніпрі.

У	заході	взяли	участь	голова	ПМГУ	Олександр	
Рябко,	 його	 заступник	 Богдан	 Оверковський,	 го-
ловний	 спеціаліст	 відділу	 соціально-економічної	
роботи	Профспілки	 Валентина	 Броннікова,	 члени	
комісії	–	керівники	та	спеціалісти	первинних	орга-
нізацій	 ПМГУ,	 що	 задіяні	 у	 колективно-договірній	
роботі.	Відкрив	засідання	голова	комісії,	заступник	
голови	первинної	організації	ПМГУ	Металургійного	
комбінату	«Запоріжсталь»	Володимир	Максак.	По-
тім	слово	взяв	Олександр	Рябко:	він	поінформував	
колег	про	стан	справ	у	ГМК	України	за	підсумками	

2020-го	 та	 за	 чотири	 місяці	 поточного	 року,	 роз-
повів	 про	 найактуальніші	 проблеми	 та	 завдання	
Профспілки	на	найближчу	перспективу.

На	 порядку	 денному	 стояла	 низка	 питань.	 Зо-
крема,	презентація	та	обговорення	розроблених	для	
профспілкового	активу	первинних	організацій	Реко-
мендацій	з	моніторингу	інформації	щодо	фінансово-
господарської	діяльності	роботодавців,	яку	доцільно	
використовувати	 у	 соціальному	 діалозі	 на	 локаль-
ному	рівні.	Також	члени	комісії	поділилися	думками	
про	сучасний	стан	соціально-економічної	мотивації	
членства	у	Профспілці	металургів	і	гірників	України	
та	шляхи	її	посилення.	Шукаючи	варіанти	вирішення	
актуальних	 проблем	 колективно-договірного	 регу-
лювання	на	галузевому	рівні	(серед	них	–	надсклад-
на	 управлінська	 структура	 деяких	 великих	 компа-
ній,	небажання	деяких	роботодавців	дотримуватися	
норм	Галузевої	угоди,	проб	леми	належного	контро-
лю	виконання	норм	цього	документу	та	 інші),	вони	
зазначили,	що	 взаємодіяти	 із	 соціальними	 партне-
рами	з	кожним	роком	стає	все	складніше,	і	вислови-
ли	сподівання,	що	створення	спільної	Ради	ПМГУ	і	
Федерації	 металургів	 України	 сприятиме	 досягнен-
ню	позитивних	змін.

Розглянувши	 всі	 заплановані	 питання	 та	 ухва-
ливши	відповідні	рішення,	учасники	засідання	поба-
жали	один	одному	наполегливості	 та	ефективності	
у	 застосуванні	Рекомендацій	 на	 практиці,	 адже	 всі	
вони	розуміють:	мало	скласти	«рецепт»	успіху	–	по-
трібно	ще	приготувати	за	ним	реальну	«страву»,	яка	
дійсно	покращить	становище	людей	праці	і	послугує	
укріпленню	іміджу	нашої	Профспілки.

За інформацією Валентини БРОННІКОВОЇ
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Життя і здоров’я людини праці – понад усе!Життя і здоров’я людини праці – понад усе!
Технічна	 інспекція	 праці	 Профспілки	 металур-

гів	 і	 гірників	України	не	часто	 збирається	разом	у	
повному	складі.	Це	і	не	дивно,	адже	її	представни-
ки	живуть	і	працюють	у	різних	регіонах	України,	та	
ще	й	мають	надвелике	робоче	навантаження.	Самі	
посудіть:	до	 кола	 їхніх	 завдань	входить	постійний	
моніторинг	законодавства	з	охорони	праці,	взаємо-
дія	із	профільними	державними	службами,	надан-
ня	експертної	допомоги	профспілковим	комітетам	
первинок,	участь	в	атестації	робочих	місць	за	умо-
вами	праці,	у	розслідуваннях	нещасних	випадків	–	
з	метою	захистити	права	потерпілих.	Через	щіль-
ний	графік	просто	так	побачитися	та	поспілкувати-
ся	із	колегами	не	вирвешся.

Однак	є	один	універсальний	привід,	який	гаран-
тує	повний	 збір	цього	«лицарського	ордену»	–	це	
обов’язкове	 планове	 підвищення	 кваліфікації	 тех-
нічних	 інспекторів,	 яке	 проводиться	 за	 сприяння	
Центральної	ради	ПМГУ.	Навіть	у	карантинних	умо-
вах	від	 такої	практики	вирішили	не	відмовлятися:	
щойно	показники	захворюваності	знизилися,	Техін-
спекцію	зібрали	на	очне	кількаденне	навчання,	орі-
єнтоване	на	підвищення	та	систематизацію	знань	
з	охорони	праці.	Базою	для	нього	став	Зональний	
навчально-методичний	 центр	 Дніпропетровського	
обласного	об’єднання	профспілок.

Викладацький	склад	підбирали	із	урахуванням	
досвіду,	кваліфікації	та	орієнтованості	на	практику,	
а	програму	занять	–	відштовхуючись	від	найбільш	
актуальних	 питань	 сьогодення.	 Експерт	 з	 питань	
умов	 праці	 О.Просандєєв	 висвітлив	 гостру	 тему		
компенсацій	 за	 роботу	 у	 шкідливих	 умовах	 праці	
за	 Списками	№1	 і	 №2.	 Кандидат	 технічних	 наук,	
доцент	Державної	Металургійної	 академії	України	
І.Іванов	говорив	про	електробезпеку,	пожежну	без-
пеку,	вибухонебезпеку	і	вибухозахист	на	виробни-
цтві.	 Лекція	 завідуючої	 відділенням	 профілактики	
поліклінічного	відділення	Дніпропетровської	клініч-
ної	лікарні	на	залізничному	транспорті	філії	«ЦОЗ»	
АТ	 «Укрзалізниця»	 Н.Василевицької	 була	 присвя-
чена	 гігієні	 праці,	 правилам	 проведення	медогля-
дів,	профілактиці	профзахворювань	та	отруєнь.

Правовий	інспектор	праці	ПМГУ	Г.Просяник	зу-
пинилася	 на	 питаннях	 обліку	 трудової	 діяльності	
та	особливостях	пенсійного	законодавства.	Пред-
ставники	 Дніпровського	 металургійного	 заводу	 –	
начальник	 відділу	 охорони	 праці	 та	 промислової	
безпеки	В.Калініченко	та	завідуюча	санітарно-про-
мислової	 лабораторії	 Л.Круг	 –	 запропонували	 на-
вчальній	групі	зануритися	у	практичні	аспекти	про-
ведення	атестації	робочих	місць	за	умовами	праці	
та	нюанси	застосування	нової	санітарно-гігієнічної	
класифікації.

Екс-керівник	 Територіального	 управління	
«Держгірпромнагляду»	 А.Кожушко	 проаналізував	
роботу	технічних	інспекторів	праці	ПМГУ	та	інспек-
торів	держслужби,	спрямовану	на	збереження	жит-
тя	 та	 здоров’я	 працівників.	 Начальник	 Головного	
управління	 «Держпраці»	 у	 Дніпропетровській	 об-
ласті	 О.Бондаренко	 ініціювала	 обговорення	 взає-
модії	 «Держпраці»	 і	 профспілок	 в	 частині	 прове-
дення	перевірок	дотримання	роботодавцями	вимог	
законодавства	у	сферах	промислової	безпеки,	охо-
рони	та	гігієни	праці.

Дуже	пізнавальною	була	бесіда	 із	 завідуючою	
відділом	 технічної	 інспекції	 праці	 департаменту	
охорони	праці	ФПУ	Т.Горюн:	йшлося	про	організа-
цію	 та	 збереження	 можливостей	 здійснення	 гро-
мадського	контролю	охорони	праці	профспілками,	
про	 окремі	 аспекти	 оцінки	 ризиків	 під	 час	 такого	
контролю	та	про	гармонізацію	національного	зако-
нодавства	 з	 охорони	 праці	 з	 відповідними	Дирек-
тивами	ЄС.	Зокрема,	разом	з	нею	технічні	 інспек-

тори	праці	опрацювали	норми	
законопроєкту	 «Про	 безпеку	
та	здоров’я	працівників	на	ро-
боті»	та	визначилися	з	проф-
спілковими	пропозиціями	що-
до	цього	документу.

Особливу	цікавість	інспек-
торів	 викликав	 круглий	 стіл	
з	 актуальних	 питань	 охоро-
ни	 праці	 за	модерації	 голови	
ПМГУ	 О.Рябка.	 Спеціально	
прибувши	з	Києва	задля	учас-
ті	 в	 навчанні,	 профлідер	 ре-
тельно	 підготувався	 до	 роз-
мови.	 Він	 охарактеризував	
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ситуацію	у	вітчизняному	ГМК.	Через	світову	кризу	
та	непродуману	національну	промислову	політику	
вона,	 на	жаль,	 не	надто	 сприятлива,	 але	початок	
2021	року	дає	деякі	приводи	для	оптимізму.	Також	
профлідер	 відзначив	 гострі	 проблеми	 галузі,	 що	
негативно	впливають	на	показники	у	сфері	охорони	
праці	–	це	високий	відсоток	зношеності	обладнан-
ня,	 необґрунтовані	 оптимізації	 чисельності	 трудя-
щих,	відтік	кваліфікованих	кадрів	за	кордон	через	
неконкурентний	рівень	зарплати	та	 інші.	Не	зали-
шилися	без	уваги	 і	складнощі	 із	функціонуванням	
Фонду	соцстраху:	нестача	коштів	у	ньому	–	наслі-
док	 недбалого	 керування,	 а	 не	недостатнього	фі-
нансування.

Також	Олександр	 Іванович	розповів	 про	 склад-
нощі	діалогу	з	представниками	державної	влади,	у	
тому	 числі	 у	 питанні	 реформування	 діючої	 норма-
тивної	бази	з	охорони	і	безпеки	праці.	Вони	прагнуть	
підготувати	 гіпотетичний	«ідеальний	 закон»,	однак,	
не	маючи	жодного	виробничого	досвіду,	 не	розумі-
ють,	що	це	–	утопія.	Більше	того,	«ідеальний	закон»	
нікому	 не	 потрібен	 –	 необхідний	 закон,	 що	 спира-
ється	 на	 практику,	 чітко	 прописує	 відповідальність	
роботодавців	та	містить	ефективні	механізми	конт-
ролю	виконання	наведених	у	ньому	норм.

Прагнення	 економити	 на	 всьому,	 притаманне	
власникам	багатьох	підприємств,	нерідко	стає	при-
чиною	 серйозних	 проблем	 –	 на	 цьому	 наголосили	
техінспектори,	 озвучуючи	 голові	 ПМГУ	 статистичні	
дані	 стосовно	 травматизму	 і	 профзахворюваності	
на	підприємствах.	Також	 їхній	досвід	доводить,	що	
спрощення	деяких	процесів	трудоохоронної	сфери,	
яке	часом	ініціюють	роботодавці,	тягне	за	собою	не-
гативні	наслідки.	Наприклад,	заміна	молока	для	тих,	
хто	працює	у	шкідливих	умовах,	на	еквівалентну	гро-
шову	 виплату	 призводить	 до	 погіршення	 здоров’я	
робітників	(адже	для	мінімізації	впливу	певних	речо-
вин	потрібне	саме	молоко,	до	того	ж	хорошої	якості).

Під	 час	 обговорення	 питання	 стимулювання	
роботодавців	у	справі	покращення	умов	виробни-
цтва,	учасники	круглого	столу	влаштували	справж-
ній	«мозковий	штурм»	–	і	дійшли	висновку,	що	за-
для	успіху	тут	необхідні	застосовуватися	як	санкції	
за	відсутність	позитивної	динаміки,	так	і	винагоро-
ди	за	її	наявність	(наприклад,	у	вигляді	зменшення	
внесків	до	фонду	соцстраху),	а	головним	пріорите-
том	має	бути	профілактика	проблем,	а	не	подолан-
ня	їхніх	наслідків.	О.Рябко	підтвердив,	що	саме	та-
кий	підхід	використовується	у	багатьох	розвинених	
країнах	–	зокрема	у	Німеччині.

На	звершення	бесіди	голова	ПМГУ	поінформу-
вав	 колег	 про	 те,	 як	 пройшов	VIIІ	 З’їзд	федерації	
профспілок	(докладніше	про	це	читайте	в	матеріа-
лі	 «Час	 дій	 та	 якісних	 змін»	 на	 с.	 4),	 та	 закликав	
представників	 Технічної	 інспекції	 й	 надалі	 підтри-
мувати	позитивний	імідж	ПМГУ	–	як	профспілки,	що	
має	у	свої	лавах	фахівців	з	охорони	праці	найвищої	
кваліфікації.

Протягом	всіх	 занять	 семінару	 з	 інспекторами	
були	–	ділилися	найсвіжішою	 інформацією,	відпо-
відали	 на	 запитання	 –	 заступник	 голови	 Дніпро-
петровської	 обласної	 організації	 ПМГУ,	 голова	
Постійної	комісії	ЦР	ПМГУ	з	охорони	праці	А.Чайка,	
головний	технічний	 інспектор	праці	Дніпропетров-
ської	 облорганізації	 П.Довганенко,	 головний	 тех-
нічний	 інспектор	 праці	ЦР	ПМГУ,	 директор	Фонду	
охорони	праці	В.Білик	та	технічний	інспектор	праці	
ЦР	А.Тертишний.

На	 завершення	 навчання	 всі	 учасники	 успішно	
склали	екзамени	та	отримали	посвідчення	встанов-
леного	 зразка,	 які	 дозволяють	 їм	 на	 практиці	 здій-
снювати	профспілковий	контроль	охорони	праці.

Варвара СМІРНОВА
Фото автора



24

П О Р Т Р Е Т  С У Ч А С Н И К АП О Р Т Р Е Т  С У Ч А С Н И К А
Бути у вирі життяБути у вирі життя

– Розкажіть, будь ласка, що 
зумовило Ваш вибір професії?

–	 Ще	 навчаючись	 у	 школі,	 я	
обожнювала	хімію.	У	нас	був	спе-
ціальний	 клас,	 де	 вчитель	 разом	
із	 учнями	 проводив	 експеримен-
ти.	 Хімічні	 реактиви,	 нові	 сполу-
ки,	 кислоти,	 мірні	 циліндри,	 кол-
би,	 пробірки,	 лабораторний	 по-
суд	 –	 мені	 все	 це	 подобалося.	
Тому	 після	 школи	 я	 вступила	 до	
Дніпропет	ровського	 хіміко-меха-
нічного	 технікуму	 (наразі	 –	 Дніп-
ровський	 політехнічний	 коледж),	
де	 здобула	 фах	 хіміка-техноло-
га.	Навіть	коли	цікавилася	 горос-
копами	–	мабуть,	всі	 їх	хоч	раз	в	
житті	читали	–	то	серед	професій	
за	моїм	знаком	Зодіаку	випадала	
спеціальність,	пов’язана	з	хімією.

Перше	 моє	 місце	 роботи	 –	
конструкторське	бюро	централь-
ної	 лабораторії	 автоматизації	 і	
механізації	 Північного	 гірничо-
збагачувального	 комбінату,	 де	
я	 працювала	 технологом.	 Потім	
настали	 важкі	 90-ті	 роки,	 треба	
було	 змінювати	 трудову	 діяль-
ність.	 Тому	 я	 працевлаштува-
лася	 лаборантом	 на	 Криворізь-
кий	 завод	 цементно-стружкових	
плит,	де	трудилася	понад	5	років.

– Як розпочалася Ваша тру-
дова біографія на Криворізько-
му залізорудному комбінаті?

–	У	серпні	2001	року	я	стала	
оператором	дільниці	 тепловодо-
газопостачання	 котельні	 шахти	
«Октябрська»	енергетичного	це-
ху.	 Працювала	 на	 цій	 посаді	 15	

років.	 Згодом	 мене	 призначили	
лаборантом	хімлабораторії.	Опе-
ратор	 повинен	 дати	 нормальну	
температуру	води,	пари	на	ство-
ли,	 на	 обігрів	 адміністративно-
побутових	комбінатів,	а	от	лабо-
рант	 хіманалізу	 перевіряє	якість	
води	за	допомогою	аналізів.

Звісно,	 професія	 лаборанта	
–	 це	 моє,	 адже	 ще	 з	 дитинства	
любила	проводити	досліди	у	кол-
бочках,	 переливати,	 змішувати	
хімреактиви	 й	 отримувати	 нові	
сполуки.	 Тож	 робота	 приносить	
мені	 задоволення.	 У	 ній	 багато	
див!	Для	людини,	далекої	від	хі-
мії,	 деякі	 процеси	 виглядають	
як	 фокуси.	 Наприклад,	 простий	
аналіз	на	жорсткість	води.	Бере-
мо	хімочищену	воду,	додаємо	до	
неї	 боратний	 буферний	 розчин	 і	
хромовий	 темно-синій.	Якщо	 ко-
лір	рідини	змінився	на	блакитний	
–	значить	вода	відмінна,	якщо	на	
рожевий	–	вона	жорстка.	Тоді	ми	
замінюємо	фільтр.

– Коли Ви долучилися до 
профспілкової діяльності?

–	 Уже	 10	 років	 я	 входжу	 в	
актив	 цехового	 комітету	 енер-
гоцеху,	 раніше	 відповідала	 за	
культурно-масову	діяльність,	зо-
крема	організовувала	участь	на-
ших	 працівниць,	 які	 займалися	
творчістю,	у	фестивалі	народної	
творчості	 та	 художньої	 самоді-
яльності,	що	проходив	у	нашому	
Палаці	 культури.	 Вони	 дивува-
ли	своїми	доробками	трудівників	
комбінату.	Дівчата	неодноразово	
виборювали	призові	місця.	Дуже	
люблю	молодь,	намагаюся	залу-
чити	її	до	всіх	заходів,	які	прохо-
дять	на	підприємстві.

5	 років	 тому	 колектив	 дові-
рив	мені	 очолити	 цехову	 органі-
зацію	структурного	підрозділу.	Я	
взялася	до	справи	з	ентузіазмом,	
бо	мені	подобається	бути	у	вирі	
життя,	 реально	 впливати	 на	 те,	
що	відбувається	навколо.

– З якими питаннями до Вас 
звертаються колеги?

–	Про	завдання	глобальні,	на	
кшталт	 внесення	 змін	 до	 колек-
тивного	 договору,	 контролю	 ви-
плати	зарплат	та	умов	праці,	у	на-
шій	первинці	дбає	профспілковий	
комітет;	ми,	голови	цехових	орга-
нізацій,	йому	лише	допомагаємо.	
Наша	ж	головна	справа	–	вирішу-
вати	поточні	питання	людей	праці,	
спілкуватися	з	ними	на	місцях.

Члени	 колективу	 енергоцеху	
йдуть	 до	 мене	 за	 матеріальною	
допомогою,	путівками	в	санаторій-
профілакторій,	 оздоровчі	 комп-
лекси,	що	на	узбережжях	Чорного	
й	Азовського	морів,	та	в	лікуваль-
но-оздоровчі	комплекси,	що	в	За-
хідній	Україні.	Нашим	працівникам	
та	 їхнім	 сім’ям	 зав	жди	 вистачало	
путівок.	Звертаються	трудівники	і	з	
проблемами	 побутового	 характе-
ру	–	щодо	мийних	засобів	 і	спец-
одягу.	 Живу	 і	 працюю	 за	 таким	
кредо:	 «Усе	 вирішити	 можливо,	
якщо	стукаєш	у	двері».	Коли	мені	
вдається	допомогти	людям,	відчу-
ваю	духовне	піднесення.

– Яким є склад активу проф-
спілкової організації енергоцеху?

–	Наразі	до	цехкому	входить	7	
працівників	 енергоцеху:	 крім	 ме-
не,	 це	 Ірина	 Федорова,	 Наталія	
Тайнолюб,	Наталія	Бабкіна,	Юлія	
Оголюк,	Костянтин	Черемхівка	та	

У різних людей – різні горизонти. Одному достатньо ли-
ше професійної реалізації, інший хоче на додаток мати цікаве 
хобі... А є й такі, кому важливо зробити свій внесок у покра-
щення світу навколо – вони нерідко приходять до громадської 
активності. Таких багатогранних особистостей чимало у ла-
вах профспілкового активу ПМГУ, зокрема, у команді профкому 
Криворізького залізорудного комбінату. Серед них і наша сьо-
годнішня героїня – лаборант хіманалізу дільниці тепловодога-
зопостачання котельні шахти «Октябрська» енергетичного 
цеху Ірина Горбачова. Висококваліфікований спеціаліст, відпо-
відальний працівник, який виконує всі доручення якісно і в тер-
мін, колись вона додала до своєї біографії ще й статус голови 
цехової організації Профспілки. І не шкодує.

І.ГорбачоваІ.Горбачова
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Тетяна	Цунаєва.	Кожен	з	них	пра-
цює	 на	 своїй	 невеликій	 дільниці,	
які	 розташовані	 у	 трьох	 районах	
Кривого	 Рогу,	 вирішує	 нагаль-
ні	 проблеми	 колег.	Ми	 регулярно	
проводимо	 профспілкові	 наради,	
після	 них	 профактивісти	 переда-
ють	 інформацію,	 яку	 отримали,	
у	 свої	 трудові	 колективи.	 Можу	
сказати	 про	 свою	 профспілкову	
команду	тільки	хороше:	це	люди,	
які	знають	і	люблять	свою	справу,	
відповідальні	і	чесні,	розумні	і	не-
байдужі.

На	сьогодні	профспілкова	ор-
ганізація	ПМГУ	нашого	підрозді-
лу	об’єднує	112	працівників.	І	всім	
їм,	 за	 потреби,	 ми	 намагаємося	
допомогти,	 порадити,	 підказати,	
розуміючи,	 що	 головне	 завдан-
ня	полягає	в	тому,	щоб	колектив	
бачив	конкретні,	відчутні	резуль-
тати.

Пильна зосередженість на 
роботі, вміння, допов нені ґрун-
товними знаннями та великим 
профспілковим досвідом, зро-
били Ірину Горбачову справж-

ньою профлідеркою. Однак 
передусім вона все ж яскрава 
жінка, щира і чуйна. І ці її осо-
бисті якості теж стають в на-
годі: іноді теплих слів і добрих 
очей голови цехової організа-
ції вистачає, щоб людина, яка 
прийшла до неї за допомогою, 
відчула підтримку і знайшла в 
собі сили долати труднощі.

Діна ДОЛГОВА
Фото з особистого 

архіву героїні

– Андрію Андрійовичу, чо-
му Ви пов’язали свою долю з 
Центральним комбінатом?

–	У	мене	були	всі	шанси	піти	
акторською	стежкою.	До	16	років	
учився	 цій	 майстерності	 в	 театрі	
«Академія	 руху»,	 виступати	 на	
сцені	подобалося…	А	от	робітни-
чій	спеціальності	мене	навчали	в	
Криворізькому	 гірничо-електро-
механічному	 технікумі.	 Коли	 про-
ходив	 виробничу	 і	 переддиплом-
ну	 практику	 на	 ЦГЗК,	 захопило	
виробництво.	 Тут	 мене	 спочатку	
привітно	 зустріли,	а	потім	уже	як	
молодого	 фахівця	 запросили	 на	
роботу.	 І	 я	 не	жалкую,	що	 обрав	
комбінат.	У	професії	я	вже	20	ро-
ків.	 Вважаю,	 що	 займаюся	 своїм	
ділом.	Зараз	працюю	заступником	
начальника	цеху	з	інжинірингу.

– Розкажіть про очолювану 
Вами профспілкову цехову ор-
ганізацію.

–	 Якщо	 коротко,	 надійна	 та	
згуртована.	 Вона	 об’єднує	 усіх	
176	 працівників	 цеху.	 Моїм	 за-
ступником	 є	 Тамара	 Посохова	
–	 дуже	 відповідальна	 людина.	
Я	завжди	спокійно	 іду	у	відпуст-
ку,	знаю,	усе	буде	в	порядку.	Та-
кож	 своїми	 помічниками	 вважаю	
членів	цехкому	(їх	у	нас	п’ятеро),	
шістьох	 профгрупоргів.	 Працю-
ють	злагоджено,	переживають	за	
своїх	колег.

– Ви вже більше 10 років на 
громадських засадах займає-
теся профспілковою роботою. 
Чи не стомилися? З чим звер-
таються колеги?

–	Мене	колектив	уже	не	впер-
ше	 обирає	 як	 представника	 його	
інтересів.	Як	я	можу	підвести	лю-
дей?	Так,	клопітно.	Ця	робота	по-
требує	часу.	До	цехкому	йдуть	і	в	
біді,	 і	в	радості.	Я	 їм	–	 і	батько,	 і	
мати,	а	інколи	–	і	третейський	суд-
дя.	Але	довіра	–	це	найцінніше	в	
наших	стосунках,	тому	намагаюся	
її	виправдовувати	справами.

– Як переключаєтеся від 
робочих моментів?

–	 Люблю	 риболовлю.	 Літню.	
Це	в	мене	від	діда	Гриші	(по	ма-
миній	лінії).	До	речі,	давно	в	дум-
ках	 ідея	 про	 профспілкові	 зма-
гання	з	риболовлі.	Можливо,	на-
віть	серед	первинних	організацій	
на	міському	рівні…	Це	б	дозволи-
ло	об’єднатися	рибалкам	з	різних	
підприємств.

– Ви патріот?
–	 Так.	 Люблю	 рідне	 місто	 –	

Кривий	 Ріг.	 Вважаю,	 що	 треба	
любити	 і	 розвивати	 те	 місце,	 де	
народився,	 докладати	 всіх	 зу-
силь,	 щоб	 робити	 його	 кращим.	
Цю	 думку	 разом	 з	 дружиною	 на-
магаємося	донести	до	своїх	дітей:	
Назара,	Вані	та	Злати.	Виїжджати	
з	 рідного	 Кривбасу	 не	 збираємо-
ся.	Тут	 чимало	улюблених	місць.	
Приміром,	надихає	своєю	красою	
наш	ботанічний	сад.	Та	й	вся	краї-
на	наша	починається	з	кожного	з	
нас.	 Будьмо	 акуратними,	 інтелі-
гентними,	 ввічливими,	 ініціатив-
ними,	 небайдужими	мешканцями	
нашого	спільного	дому!

Оксана ШАХМОТЬ
Фото Максима ІСАЧЕНКА

Андрій Сімашко – особистість, яку не лише поважають в 
його рідному підрозділі – цеху мереж та підстанцій, а й добре 
знають на рівні всього Центрального гірничозбагачувально-
го комбінату. А все тому, що Андрій Андрійович повноцінно 
живе життям підприємства – і виробничим, і профспілковим, 
і культурним. Він – заступник начальника цеху з інжинірингу, 
голова цехової організації ПМГУ. Протягом 20052015 років був 
активним учасником конкурсуогляду художньої самодіяльнос-
ті «Олімпіада мистецтв», турнірів Клубу веселих і кмітливих, 
різноманітних молодіжних і профспілкових заходів. А у 2019 ро-
ці його було визнано «Людиною року» ЦГЗК.

А.СімашкоА.Сімашко
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Зліт	 об’єднав	 членів	 ПМГУ	 з	 первинних	 орга-
нізацій	 «АрселорМіттал	 Кривий	 Ріг»,	 Південного,	
Північного,	 Інгулецького,	 Центрального	 гірничо-
збагачувальних	комбінатів,	«Сухої	Балки»,	«Крив-
баспроекту»,	 «Метінвест	–	Криворізького	ремонт-
но-механічного	 заводу»,	 «Шляхпостач	 КР»,	 а	 та-
кож	 студентів	 фахових	 коледжів	 Криворізького	
націо	нального	 університету:	 Інгулецького,	 Авто-
транспортного,	Політехнічного,	Гірничого,	Гірничо-
електромеханічного.

Старт	 профспілковому	 зльоту	 дав	 заступник	
голови	Криворізької	міської	ради	ПМГУ	Артур	Бе-
лошавін.	 У	 відкритті	 молодіжного	 форуму	 взяв	
участь	 перший	 заступник	 голови	 ПМГУ	 Валерій	
Гавриленко.	Він	побажав	криворізьким	активістам	
не	 боятися	 проявляти	 свої	 лідерські	 якості	 і	 на	
зльоті,	і	в	повсякденному	житті,	і	у	своїх	первинних	
організаціях.

Досвідчений	 тренер	 Інна	 Новицька	 (дирек-
тор	 компанії	 «Нова	 персона»)	 прагнула	 не	 прос-
то	 здружити	членів	ПМГУ	з	різних	організацій,	 а	
найголов	ніше	–	навчити	молодих	людей	ефектив-
но	працювати	в	команді.	Проведений	нею	тренінг	
на	 тему	 «Аргументована	 мотивація	 профспілко-
вого	членства»	викликав	неабияку	зацікавленість	

У травні на базі санаторію «Орлівщина»,  
що в Новомосковську, проходив 
злітсемінар молодіжного 
профспілкового активу підприємств 
та навчальних закладів Кривбасу. 
Організовуючи цей традиційний виїзний 
захід, Криворізька міська рада Профспілки 
металургів і гірників України ставила 
за мету згуртувати членів ПМГУ  
з різних профспілкових первинок 
та підвищити рівень знань і 
комунікативних навичок представників 
молодого покоління.

Пізнавально і динамічноПізнавально і динамічно
Зліт профспілкової молоді КривбасуЗліт профспілкової молоді Кривбасу
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у	присутніх.	 Її	заняття	вимагали	від	активістів	
креативного	 підходу	 до	 вирішення	 завдань,	
творчості,	 відповідних	 знань	 та	 впевненості	 у	
власних	силах.

Учасники	 зльоту	 молодіжно-профспілково-
го	 активу	 підприємств	 та	 навчальних	 закладів	
Кривбасу	 також	 були	 у	 захваті	 від	 організова-
них	компанією	«Qvest	out»	командоформуючих	
квестів.	 Мобільність,	 кмітливість,	 командна	 ці-
леспрямованість,	 максимальна	 самовіддача	
кожного	учасника	–	без	цього	важко	було	конку-
рувати	з	достойними	суперниками.

Підбиваючи	 підсумки	 молодіжного	 зльоту,	
організатори	 залишилися	 задоволеними.	 Усе	
пройшло	 динамічно.	 Молодіжний	 актив	 здру-
жився.	Учасники	форуму	повезли	додому	теплі	
спогади,	позитивний	настрій	і	заряд	бадьорості.

Оксана ШАХМОТЬ

Фото надані 
Артуром 

БЕЛОШАВІНИМ, 
Павлом 

ТРЕТЬЯКОВИМ, 
Наталею 

БЕСПАЛОВОЮ
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Керівники майбутньогоКерівники майбутнього

На	філії	«Вільногірський	гірничо-металургійний	
комбінат»	 щорічно	 проходить	 конкурс	 під	 назвою	
«Керівник	 майбутнього».	 Його	 організаторами	 ви-
ступають	 члени	 профспілкової	 комісії	 по	 роботі	 з	
молоддю	 за	 сприяння	 адміністрації	 та	 профкому	
ПМГУ	 підприємства.	 А	 учасниками	 –	 представни-
ки	трудового	колективу	віком	до	35	років	зі	стажем	
роботи	на	комбінаті	не	менше	двох	років,	що	мають	
або	отримують	зараз	вищу	освіту,	і	не	бояться	гуч-
но	заявити	про	свій	намір	просуватися	кар’єрними	
сходинками	та	обіймати	керівні	посади.

Цьогоріч	на	перемогу	у	конкурсі	претендували	
12	 молодих	 працівників	 з	 різних	 структурних	 під-
розділів	 комбінату:	 9	 хлопців	 та	 3	 дівчини.	 Вони	
мірялись	знаннями	та	навичками	протягом	кількох	

етапів	 інтелектуального	 змагання.	Перші	 два	 від-
булися	на	початку	травня:	в	один	день,	на	базі	від-
ділу	розвитку	персоналу	(ВРП)	філії.	У	просторому,	
світлому	 комп’ютерному	 класі	 учасники	 пройшли	
тестування,	до	якого	увійшли	питання	з	історії	під-
приємства	 та	 міста	 Вільногірська,	 організації	 ви-
робничого	процесу	та	правил	охорони	праці.	Одна	
правильна	відповідь	дорівнювала	1	балу.

Наступним	кроком	до	перемоги	стала	«Співбе-
сіда	 на	 зайняття	 вакантної	 посади	 керівника	 під-
розділу»	 –	 її	 проводило	 журі	 у	 складі	 тимчасово	
виконуючих	 обов’язки	 начальника	 філії	 Олексія	
Рябініна	та	заступника	начальника	філії	 із	загаль-
них	питань	Олексія	Холода,	 голови	первинної	ор-

ганізації	ПМГУ	ВГМК	Федора	Клименка,	головного	
збагачувача	Андрія	Колєсніка,	начальників	підроз-
ділів	–	Віталія	Калюги	(дільниця	гірничих	робіт	№2	
гірничотранспортного	 виробництва),	 Володимира	
Гавріша	(енергоцех),	Ігоря	Мазного	(центральна	за-
водська	лабораторія),	Володимира	Дрозда	(відділ	
охорони	праці),	Олександра	Повстянка	(відділ	роз-
витку	персоналу)	та	провідного	інженера	з	органі-
зації	та	нормування	праці	Катерини	Білоус.

Вітаючи	 учасників,	 Олексій	 Рябінін	 зазначив,	
що	усі,	хто	в	минулих	роках	брав	участь	у	конкурсі	
«Керівник	майбутнього»,	безперечно	були	поміче-
ні	та	піднялися	кар’єрними	сходами.	«Один з пере-
можців цього конкурсу зараз перед вами,	–	сказав	
він.	–	Я теж, рівно 10 років тому, працюючи прос
тим сепараторником електросепараціі, був на 
вашому місці. Тож бажаю вам успіху, удачі і нехай 
переможе найсильніший!»

Інші	 члени	журі	 також	 знайшли	для	молодих	 і	
перспективних	працівників	натхненні	слова.	Цілком	
імовірно,	що	відчуття	підтримки	від	старших	колег	
також	допомогло	хлопцям	і	дівчатам	гідно	впорати-
ся	із	непростими	блоками	співбесіди.	У	межах	пер-
шого	блоку	майбутні	керівники	презентували	себе,	
під	час	другого	вони	відповідали	на	запитання	що-
до	знання	виробничих	процесів	та	ролі	їхніх	підроз-
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ділів	 у	 виробничому	 циклі,	 третій	 же	 було	 цілком	
присвячено	охороні	праці.

На	етапі	співбесіди	уважний	спостерігач	вже	міг	
помітити,	хто	має	безперечні	лідерські	якості,	 хто	
виявляє	ґрунтовні	знання	у	сфері	виробництва,	хто	
особливо	кмітливий	та	здатний	швидко	знаходити	
рішення.	А	запитання	дійсно	іноді	були	дуже	склад-
ними	–	 і	 навіть	підступними.	Однак	одні	 учасники	
примудрялися	і	на	такі	давати	вичерпні	та	вірні	від-
повіді,	 а	 інші	 не	 могли	 приховати	 розгубленості,	
що,	звісно	ж,	позначилося	на	загальних	оцінках.

За	підсумками	двох	етапів	4	з	12	учасників	ви-
були	зі	змагань.	До	фіналу	конкурсу	пройшли:	Світ-
лана	Ніколенко	(центральная	заводська	лаборато-
рія),	Ольга	Семенова,	Катерина	Гадяцька	(обидві	–	
транспортно-експедиційне	 управління),	 В’ячеслав	
Більницький	 (енергоцех),	 Денис	 Щекодін	 (збага-
чувальне	 виробництво),	 Ігор	 Криворотий,	 Віталій	
Шкута	(обидва	–	гірничотранспортне	виробництво)	
та	Богдан	Колабський	(цех	водопостачання).

Кожен	з	них	мав	час	і	можливості	для	того,	щоб	
підготувати	цікавий	 та	оригінальний	проєкт,	 спря-
мований	на	покращення	роботи	підприємства,	щоб	
презентувати	 його	 на	 завершальному	 етапі	 зма-
гання,	 який	 відбувся	 наприкінці	 травня	 у	форматі	
«Аукціону	технічних	ідей».	Молоді	фахівці	підійшли	
до	завдання	з	фантазією:	їхні	розробки	стосували-
ся	модернізації	одноковшового	екскаватора	ЭКГ	та	

механізму	 крокування	 екскаваторів	 ЭШ,	 будівни-
цтва	нового	складу,	заміни	кабельних	муфт	спеці-
ально	розробленими	коробками,	створення	загаль-
ної	системи	даних	складського	обліку,	осучаснення	
підйомів	 гідротранспорту,	 впровадження	 нового	
обладнання	для	аналізу	мастил	автотранспорту...

Захищаючи	 свої	 проєкти,	 конкурсанти	 вже	 не	
хвилювалися	–	у	кожному	виступі	відчувалася	впев-
неність.	Попри	те,	що	журі	ставило	безліч	запитань	
стосовно	презентованих	ідей,	всі	відповідали	гідно	
та	 по	 темі.	Після	 завершення	 презентацій	 голова	
конкурсної	 комісії	 Олексій	 Рябінін	 сказав:	«Серед 
ініціатив цьогорічних учасників є принаймні чоти-
ри дуже цікавих, вони вже сьогодні будуть взяті 
до розгляду та втілення. А ще ми побачили, що в 
наших цехах, підрозділах є активні молоді спеціа
лісти, які в перспективі допоможуть підприєм-
ству розвиватися і йти вперед».

Після	того,	як	були	виставлені	оцінки	за	остан-
ній	етап,	журі	підбило	підсумки	фіналу	та	конкурсу	
загалом.	 Їхнім	 безперечним	фаворитом	 виявився	
Денис	Щекодін,	друге	місце	посів	Віталій	Шкута,	а	
третє	 –	Світлана	Ніколенко.	Переможці	 отримали	
дипломи,	грошові	виплати	у	розмірі,	відповідно,	10,	
7	та	5	тисяч	гривень,	всім	учасникам	презентували	
пам’ятні	сувеніри	–	флеш-накопичувачі.	Але	голов-
ний	«приз»	конкурсу	«Керівник	майбутнього»	все	ж	
не	матеріальний,	а,	скажімо	так,	іміджевий	–	адже	
це	прямий	шлях	до	включення	у	резерв	кадрів	на	
заміщення	вакантних	посад	керівників	ВГМК.

Катерина ДРОЗД, фото автора
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Одне сьогодні варте двох завтра.Одне сьогодні варте двох завтра.
Бенджамін ФранклінБенджамін Франклін

Сергій КОБЗАРЬ, заточувальник абразивними кругами сухим способом інструменталь-
номеханічного цеху Дружківського заводу металевих виробів, голова цехової організації 
профспілки, член профкому

Фото Віктора КВІТКО
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На вагу золотаНа вагу золота

Огляд-конкурс	«Кращий	наставник	за	дуальною	
формою	 навчання	 на	 виробництві»,	 який	 удруге	
провела	Криворізька	міська	організація	Профспіл-
ки	 спільно	 з	 Асоціацією	 громадських	 організацій	
«Кривий	Ріг	–	рідне	місто»	і	Криворізьким	кабінетом	
навчально-методичного	 центру	 профтехосвіти	 в	
Дніпропетровській	області,	виявив	переможців	та-
кож	із	числа	працівників	ПрАТ	«Суха	Балка».	Це	–	
шахтарі	Віталій	Ладняк	і	Руслан	Ленченко.

По	завершенню	врочистостей	наставники	зро-
били	фото	 на	 пам’ять	 на	 сходах	 Будинку	 профе-
сійних	спілок.	Цей	знімок	я	побачила	на	сторінці	у	
Facebook	голови	первинної	організації	ПМГУ	ПрАТ	
«Суха	Балка»	Віктора	Счастливого,	який	виставив	
його	з	гордістю:	«Знай	наших!».

Віктор	Счастливий	потім	 уже	в	розмові	 з	жур-
налістом	сказав,	що	в	наш	час	 такі	 відповідальні,	
небайдужі	 люди,	 як	 Віталій	 Ладняк	 і	 Руслан	 Лен-
ченко,	–	на	вагу	золота.	«Мені приємно, що роботу 
з наставництва наших кріпильників високо від-
значено на міському рівні. Вони достойні нагород. 
Слід сказати, що вони дуже активні в усьому, і в 
профспілковому житті нашої організації також. 
Сумлінні, ініціативні, з правильними життєвими 
орієнтирами, ведуть за собою молодь»,	–	підкрес-
лив	профлідер	сухобалчан.

Руслан	Ленченко	розповів,	що	на	шахту	«Юві-
лейна»	прийшов	більше	24	років	тому	за	порадою	
батька-шахтаря.	Уже	20	літ	працює	кріпильником.	
Про	 обраний	 шлях	 не	 шкодує.	 Єдине,	 що	 триво-

жить,	–	падіння	престижності	шахтарської	праці	в	
Україні,	а	через	це	–	хто	ж	завтра	прийде	на	важку,	
ризиковану,	але	непрестижну	роботу…

Працювати	наставником	–	відповідально.	Адже	
від	того,	як	молодь	зустрінуть	на	підприємстві,	ба-
гато	що	залежить.

«Перші дні ми даємо хлопцямпрактикантам 
просто звикнути до шахти, до ї ї атмосфери. За-
раз працюємо на горизонтах –1420 метра, –1360 
метра. Комусь підземна робота подобається, а 
комусь і ні. Це дуже важливий психологічний мо-
мент,	–	говорить	досвідчений	кріпильник.	–	Звісно, 
питання охорони праці – пріоритет номер один. 
Адже від цих знань залежать здоров’я і життя 
працівників».

Руслан	Олексійович	зізнався,	що	частенько	на	
вулиці	з	ним	як	з	наставником	вітаються	молоді	лю-
ди,	імен	яких	не	пам’ятає.	Отже,	усі	бесіди,	розмови	
(і	ділові,	і	душевні)	зі	студентами	не	були	зайвими.

Віталій	Ладняк	на	шахті	 імені	Фрунзе	–	 з	2011	
року.	Розповів,	що	роботу	кріпильника	добре	знає,	
а	тому	не	мислить	для	себе	іншої.	У	той	час	як	мо-
лодь	не	рветься	в	шахту.

Робота	кріпильника	фізично	важка	–	протягом	
зміни	постійно	доводиться	доставляти	в	забій	еле-
менти	металевої	кріпі,	вага	яких	від	20	до	80	кіло-
грамів.	Потрібні	неймовірні	сила,	витривалість,	ха-
рактер.

За	 спостереженнями	 наставника,	 представни-
ків	сучасного	покоління	робота	в	підземних	умовах	
не	 приваблює:	 «Усі хочуть бути айтішниками, 
юристами, депутатами тощо. На жаль, шахтар 
– це вже не звучить гордо. Шахтарський труд за-
раз не популяризується і найголовніше – не опла-
чується гідно».

Віталій	Ладняк	сказав,	що	отримувати	нагороду	
в	міській	організації	Профспілки	було	приємно	і	не-
очікувано.	Першою	наставника	привітала	дружина.	
Добре,	що	в	наш	час	проводяться	святкові	заходи	з	
удячністю	за	роботу	наставників.

Оксана ШАХМОТЬ
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Зварювальний шов повинен  Зварювальний шов повинен  

бути і міцним, і красивимбути і міцним, і красивим
Здобувач	 освіти	 Криворізь-

кого	 професійного	 ліцею	 (КПЛ)	
Сергій	 Михайленко	 навчається	
на	 другому	 курсі,	 опановує	 спе-
ціальність	 «Електрогазозварник.	
Електрозварник	 на	 автоматич-
них	 та	 напівавтоматичних	 ма-
шинах».	У	рамках	дуальної	фор-
ми	 навчання	 на	 виробництві	 він	
проходить	 програму	 стажування	
«GoPro»	 у	 ПАТ	 «АрселорМіттал	
Кривий	Ріг».	За	ним	закріплений	
наставник	 з	 числа	 виробнични-
ків,	це	–	Ярослав	Юпланов.	Але	
про	все	–	по	порядку.

Сергію	 Михайленку	 –	 20	 ро-
ків.	 З	 тринадцяти	 він	 виховував-
ся	 в	 прийомній	 сім’ї	 Валентини	
та	 Віталія	 Бабіч.	 По	 закінченню	
дев’яти	 класів	 загальноосвітньої	
школи	перед	хлопцем	постало	пи-
тання:	 куди	 йти	 вчитися?	 Обрав	
Криворізький	 професійний	 ліцей	
та	спеціальність	«Продавець.	Ка-
сир	продовольчих	товарів».

–	Навчаючись	за	цим	фахом,	
старався	 не	 пасти	 задніх,	 але	 з	
часом	зрозумів,	то	–	не	моє.	До-
вчившись	майже	до	третього	кур-
су,	 покинув	 навчання.	 А	 вже	 че-
рез	 декілька	 місяців	 знову	 всту-
пив	на	перший	курс	ліцею,	тільки	
тепер	 я	 вивчаю	 іншу	 спеціаль-
ність	 –	 електрогазозварювання,	
–	розповів	Сергій.

Порівнюючи	навчання	в	школі	
та	професійному	ліцеї,	він	сказав:

–	 У	 нашому	 ліцеї	 ставлен-
ня	 педагогів	 до	 здобувачів	 осві-
ти	інше.	Можливо,	тому	що	вони	
бачать	 у	 нас	 уже	дорослих	 осо-
бистостей,	 які	 хочуть	 отримати	
робітничу	професію.	І	викладачі,	
і	 майстри	 виробничого	 навчан-
ня	всіляко	допомагають	у	цьому.	
Та	й	хлопці	в	нашій	групі	підібра-
лися	 гарні.	 Колектив	 дружний,	
цілеспрямований.	 Ми	 беремо	
участь	у	всіх	заходах,	конкурсах,	
змаганнях,	а	особливо	в	тих,	які	
пов’язані	 з	 нашою	 майбутньою	
професією.	Ми	навіть	 пообіцяли	
викладачу	 спецтехнології	 Люд-
милі	Миколаївні	Лавринович,	що	
до	 кінця	 третього	 курсу	 одну	 зі	
стін	 навчального	 кабінету	 заві-
шаємо	грамотами	та	дипломами	
нашої	групи.

Майстер	 виробничого	 на-
вчання	 КПЛ	 Наталія	 Мотовило	
тепло	відгукується	про	хлопця:

–	 Сергій	 –	 відповідальний,	
старанний,	 неконфліктний,	 ко-
ристується	повагою	серед	одно-
групників,	вони	обрали	його	ста-
ростою.	 Хлопець	 –	 спортивний,	
є	 постійним	 учасником	 заходів	
–	і	тих,	що	проводяться	в	ліцеї,	 і	
серед	 професійно-технічних	 на-
вчальних	закладів	міста…

Але	 сьогоднішня	 розмова	 –	
про	дуальну	форму	навчання,	це	
коли	35	відсотків	часу	наші	здобу-
вачі	освіти	присвячують	вивченню	
теорії,	 а	 65	 –	 практиці	 в	 умовах	
підприємства.	 У	 цьому	 сенсі	 нам	
пощастило:	 у	 ПАТ	 «АрселорМіт-
тал	 Кривий	 Ріг»	 для	 здобувачів	
освіти	віком	від	18	до	25	років	діє	
програма	стажування	«GoPro».	Із	
моєї	 групи	 в	 цій	 програмі	 беруть	
участь	чотири	юнаки,	серед	них	 і	
Сергій	Михайленко.

Корисність	 дуальної	 форми	
навчання	відзначає	також	і	проф-
лідер	КПЛ	Світлана	Бурдун:

– У	 «АрселорМіттал	 Кривий	
Ріг»	 діє	 потужна	 первинна	 орга-
нізація	 ПМГУ,	 яка	 приділяє	 вели-
ку	 увагу	молодіжній	політиці.	Для	
здобувачів	 освіти	 за	 дуальною	
формою	 навчання	 проводяться	
знайомства	 зі	 структурою	підпри-
ємства,	 організовуються	 вироб-
ничі	 екскурсії	 у	 його	 департамен-
ти,	велика	увага	приділяється	ви-
вченню	 правил	 техніки	 безпеки.	
Здобувачі	 освіти	 беруть	 участь	 у	
житті	 своїх	 трудових	 колективів.	
Представники	 молодого	 поколін-
ня	 навчаються	 профспілковій	 со-
лідарності,	переймають	профспіл-
кові	цінності	у	старших	товаришів.

П’ять	 днів	 на	 тиждень	
С.Михайленко	 трудиться	 в	 про-
катному	 цеху	 №3	 ПАТ	 «Арсе-
лорМіттал	 Кривий	 Ріг».	 Тут	 він	
проходить	виробничу	практику	в	
умовах	підприємства,	до	того	ж,	
на	оплачуваному	робочому	місці,	
що	 є	 неабиякою	мотивацією.	 За	
словами	Сергія,	у	трудовому	ко-
лективі	 він	 познайомився	 з	 доб-
розичливими,	уважними	старши-
ми	 колегами,	 у	 багатьох	 з	 них	 є	
чому	 повчитися.	 Задоволений	
він	 і	 своїм	наставником	Яросла-

вом	Юплановим.	 Йому	 –	 близь-
ко	30	років.	З	ним	з	першого	дня	
зав’язалися	хороші	стосунки.

–	 Звичайно,	 ідучи	 на	 підпри-
ємство,	 хвилювався,	 –	 зізнався	
Сергій.	 –	 Адже	 я	 ще	 так	 мало	
вмів.	 У	 перший	 же	 день	 мій	 на-
ставник,	щоб	 зрозуміти	 на	що	 я	
здатний,	дав	завдання,	 з	яким	я	
впорався.	А	під	 час	обідньої	 пе-
рерви	 ми	 розговорилися.	 Ярос-
лав	 пригадав,	 як	 він	 після	 учи-
лища	прийшов	на	перше	робоче	
місце,	і	запевнив,	що	навчить	ме-
не	 всього,	що	 вміє	 сам.	 Тепер	 я	
і	 сам	бачу,	що	 за	 час	 роботи	на	
підприємстві	 мої	 вміння	 зросли,	
зараз	 за	 зміну	 виконую	 більші	
обсяги,	ніж	на	початку	практики.	
Іноді	мені	дозволяють	виконува-
ти	роботу	самостійно.

Ще	 з	 перших	 днів	 навчання	
в	 ліцеї	 у	 пам’яті	 закарбувалася	
настанова	 майстра	 виробничо-
го	 навчання	 Наталії	 Миколаївни	
Мотовило.	 Вона	 вчила,	 що	 зва-
рювальний	шов	повинен	бути	не	
лише	 міцним,	 а	 й	 красивим.	 От	
і	 стараюся.	 Перед	 травневими	
святами	здав	екзамен	на	четвер-
тий	розряд.	Буду	й	надалі	вчити-
ся	та	вдосконалювати	своє	вмін-
ня,	адже	в	нашій	бригаді	є	з	кого	
брати	 приклад.	 У	 ній	 працюють	
майстри	своєї	справи,	які	мають	
не	 лише	 високі	 розряди,	 а	 на-
віть	своє	клеймо.	Упевнений,	на-
вчившись	усіх	премудростей	зва-
рювального	 мистецтва,	 при	 ре-
тельному	ставленні	до	дорученої	
справи	 згодом	 у	 мене	 теж	 буде	
особисте	 клеймо.	 Сподіваюсь,	
що	 після	 закінчення	 ліцею	 своє	
перше	робоче	місце	отримаю	на	
«АрселорМіттал	Кривий	Ріг».

Марина ОМЕЛЬНИЦЬКА
Фото з архіву Сергія МИХАЙЛЕНКА

С.МихайленкоС.Михайленко
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Підсумки конкурсу  Підсумки конкурсу  

«Інформація. Знання. Дія» – 2020«Інформація. Знання. Дія» – 2020
Для Профспілки, як організації, що базується на солідарності та спільних діях, ін-

формація – основа ефективності. Так було завжди – а зараз, у карантинних умовах, коли 
більша частина суспільного життя переведена в онлайнрежим, і поготів. Тому абсо-
лютно не дивно, що Центральна рада ПМГУ продовжує приділяти багато уваги підви-
щенню якості профспілкового інформування. Розуміючи важливість цього напрямку 
роботи, в первинках також не пасуть задніх – як наслідок кількість учасників традицій-
ного конкурсу ЦР «Інформація. Знання. Дія» з кожним роком збільшується.

За підсумками 2020 року у переліку його переможців закономірно багато прізвищ, 
знайомих нашим читачам, але з’явилися і нові імена. Тим, хто тількино заявив про себе 
у сфері гласності – наші захоплення і побажання успіху, а досвідченим інформаційникам 
– величезна дяка за багаторічну сумлінну працю!

І, врешті, переможці конкурсу «Інформація. Знання. Дія» – 2020:

Краще профспілкове видання ПМГУ, яке видається на професійній основі,	–	«Разом	профінфо»,	
тижневик	первинної	організації	ПМГУ	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	(редактор	С.Соловйов,	началь-
ник	відділу	інформації	та	комунікацій	В.Білик,	голова	профкому	Н.Маринюк).

Краще профспілкове видання ПМГУ, яке видається на громадських засадах,	–	«Профсоюзный	
вестник»	 профкому	 первинної	 організації	 ПМГУ	МК	 «Азовсталь»	 (відповідальна	Н.Булденко,	 голова	
профкому	Ю.Дорошенко).

За вагомий внесок у розвиток профспілкової преси: профком	первинної	організації	ПМГУ	ПрАТ	
«Інгулецький	 гірничо-збагачувальний	 комбінат»	 (голова	 А.Логачов)	 та	 профком	 первинної	 організації	
ПМГУ	проммайданчика	Мико	лаївського	глиноземного	заводу	(голова	О.Медвідь).

Кращий нарис про профспілкового лідера:	О.Шахмоть,	«Подвійні	стандарти	не	прийнятні»,	газета	
«Під	знаком	руди	і	металу»	Криворізької	міської	ради	ПМГУ	та	Д.Долгова,	«Кожна	подія	–	це	маленька	
перемога»,	«Шахтар	Кривбасу»	ПАТ	«Кривбасзалізрудком».

Кращий нарис про профспілкового активіста:	 О.Чехарін,	 «Надежный	 помощник	 предцехкома»,	
«Вестник	профсоюза»	профкому	ПАТ	«Запоріжсталь»	та	О.Толкачова	«Женщина-профлидер	на	пром-
площадке	НГЗ»,	«Вестник	профкома»	єдиної	первинної	організації	ПМГУ	проммайданчика	Миколаївсь-
кого	глиноземного	заводу.

Краща журналістська робота соціально-економічної спрямованості:	Є.Рудий,	«Наставники	ро-
бітничої	молоді»,	газета	«Шахтар	Кривбасу»	ПАТ	«Кривбасзалізрудком»;	К.Бєлий,	підбірка	публікацій,	АТ	
«Запорізький	завод	феросплавів»	та	Г.Гончаров	«Защитим	права	человека	труда…»,	«Вестник	профсою-
за»,	первинна	організація	ПМГУ	ПАТ	«Запоріжсталь».

Краща журналістська робота з висвітлення звітно-виборчого процесу в первинних і терито-
ріальних організаціях ПМГУ:	В.Самофал,	«ПМГУ	 готується	до	З’їзду»,	«Газета	мого	 комбінату»	філії	
«Вільногірський	гірничо-металургійний	комбінат»	АТ	«ОГХК».

Краща журналістська робота з висвітлення правового захисту інтересів трудящих:	О.Архипова,	
«Про	негативні	наслідки	для	працівників	у	разі	прийняття	проєкту	закону	"Про	працю",	газета	«Люди	
металу»	Дніпропетровської	обласної	ради	ПМГУ.

Краща журналістська робота з висвітлення питань охорони праці на підприємстві:	Н.Чепець,	
«Проверка	на	вредность»,	газета	«Люди	металу»	Дніпропетровської	обласної	ради	ПМГУ.

Краща журналістська робота з висвітлення молодіжної політики Профспілки:	С.Агатьєва,	«Вре-
мя,	потраченное	с	пользой»,	газета	«За	агломерат»	ПАТ	«Південний	гірничо-збагачувальний	комбінат».
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Краща журналістська робота з висвітлення культурно-масової, спортивної роботи на підпри-

ємстві: О.Машталяр,	«Спорт	и	профсоюз:	неразрывная	связь»,	газета	«Рабочее	слово»	ПрАТ	«Запорізь-
кий	залізорудний	комбінат»;	О.Міщенко,	«Карантин	в	хорошем	настроении»,	газета	«Заводчанин»	ПрАТ	
«Авдіївський	коксохімічний	завод»	та	М.Омельницька,	«Колективні	мандри»,	 газета	«Під	знаком	руди	 і	
металу»	Криворізької	міської	ради	ПМГУ.

Краща журналістська робота, спрямована на створення позитивного іміджу Профспілки: 
С.Соловйов,	«ПМГУ	помог	увеличить	стоимость	спецпитания	для	работников	и	изменить	график	работы	
столовой»,	«Разом	профінфо»,	тижневик	первинної	організації	ПМГУ	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»;	
К.Дрозд,	«У	2020	році	співпраця	Первинної	організації	ПМГУ	"ВГМК"	з	керівництвом	ОГХК	показала	ре-
зультати»,	«Газета	мого	комбінату»	філії	«Вільногірський	гірничо-металургійний	комбінат»	АТ	«ОГХК»	та	
М.Соловей,	«Быть	предцехкомом	–	очень	непростая	задача»,	газета	«Люди	металу»	Дніпропетровської	
обласної	ради	ПМГУ.

За активну співпрацю з журналом ЦР ПМГУ «Ваша довіра»:	профком	ПМГУ	ПАТ	«Запоріжсталь»	
(голова	Л.Анісімов);	Н.Булденко	(профком	ПМГУ	МК	«Азовсталь»);	О.Федиків	(ПАТ	«Південний	ГЗК»)	та	
А.Слюсаренко	(профком	первинної	організації	ПМГУ	ПАТ	«Дніпровський	металургійний	комбінат»).

За активну інформаційну роботу в Інтернет-просторі: за активну інформаційну підтримку 
сайту ПМГУ	–	О.Шахмоть,	Криворізька	міська	рада	ПМГУ;	за високий рівень інформативності сайту 
(сторінки в соціальних мережах) організації профспілки	–	профком	первинної	організації	ПМГУ	ПрАТ	
«ММК	 імені	 Ілліча»	 (голова	М.Під’яблонський)	 та	Запорізька	обласна	рада	ПМГУ	 (голова	В.Сєдов);	
за динамічний розвиток сайту (сторінки в соціальних мережах) організації профспілки	–	проф-
ком	 первинної	 організації	 ПМГУ	 ПАТ	 «Запоріжсталь»	 (голова	 профкому	 Л.Анісімов,	 відповідальний	
Г.Гончаров).

За кращий фотосупровід інформації про роботу Профспілки:	 А.Рогозіна,	 «Шахтар	 Кривбасу»	
ПАТ	«Кривбасзалізрудком»;	В.Білик,	профком	первинної	організації	ПМГУ	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	
Ріг»	та	П.Третьяков,	профком	первинної	організації	ПМГУ	Північного	ГЗК.

Кращий відеосюжет про Профспілку:	П.Пісарєв,	Запорізька	обласна	рада	ПМГУ,	«Попереджуваль-
на	акція	протесту	профспілок».

За активну творчу співпрацю газети з профкомом підприємства:	редакції	газет	«За	агломерат»	
ПАТ	«Південний	ГЗК»	(головний	редактор	С.Агатьєва)	та	«Рабочее	слово»	ПрАТ	«Запорізький	залізоруд-
ний	комбінат»	(редактор	О.Машталяр).

За розвиток територіальною радою ПМГУ зв’язків з громадськістю за допомогою співпраці 
з різними ЗМІ:	Криворізька	міська	рада	ПМГУ	(голова	А.Макаренко).

За розвиток профспілковим комітетом ПМГУ зв’язків з громадськістю за допомогою співпраці 
з різними ЗМІ:	профком	первинної	організації	ПМГУ	«Запоріжсталь»	(голова	Л.Анісімов).

За комплексний підхід до реалізації інформаційної політики:	 профком	 первинної	 організації	
ПМГУ	МК	«Азовсталь»	(голова	Ю.Дорошенко).

За розвиток нестандартних форм інформування:	профком	первинної	організації	ПМГУ	Північного	
ГЗК	(голова	Н.Шамрицька).

За активну співпрацю з Інформаційним центром ПМГУ:	Д.Кузнєцов,	Т.Харлан	(АТ	«Нікопольський	
завод	феросплавів»),	Т.Карпиш	(ТОВ	«Метінвест	Бізнес	Сервіс»),	В.Котович	(ПАТ	«Крибасзалізрудком»),	
Л.Андріанова	(ПрАТ	«Дніпровський	металургійний	завод»),	Н.Зворигіна,	К.Бєлий	(АТ	«Запорізький	завод	
феросплавів»).

Подяки ЦР ПМГУ за участь у конкурсі	 отримали	 профкоми	 первинних	 організацій	 ПМГУ	 ПрАТ	
«Дружківський	завод	металевих	виробів»	(голова	Є.Сівко)	та	ТОВ	«Метінвест	–	Маріупольський	ремонт-
но-механічний	завод»	(голова	В.Альошкін).
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Ті, хто дбають про фізкультуру і спортТі, хто дбають про фізкультуру і спорт
20	 травня	 в	 Києві	 відбувся	

VII	 З’їзд	 ГО	 «Всеукраїнське	 фіз-
культурно-спортивне	 товариство	
"Україна"».	 У	 його	 роботі	 взяли	
участь	 заступник	 голови	міністра	
молоді	 та	 спорту	 М.Бідний	 і	 ви-
конавчий	 директор	 Національно-
го	 олімпійського	 комітету	України	
Н.Коваленко.	 З	 огляду	 на	 давню	
історію	 співпраці	 ВФСТ	 із	 проф-
спілками,	 закономірно,	що	 у	 чис-
лі	 запрошених	 також	 були	 голо-
ва	 Федерації	 профспілок	 Украї-
ни	 Г.Осовий	 та	 його	 заступник	
Є.Драп’ятий.

Серед	 55	 делегатів	 значну	
частку	склали	представники	проф-
спілкової	 спільноти:	 профлідери	
галузевих	профспілок	 та	фахівці,	
що	 опікуються	 питаннями	 робіт-
ничого	 спорту.	 Делегацію	 ПМГУ,	
до	 якої	 увійшли	 В.Олефіренко	
(первинка	Маріупольського	мета-
лургійного	комбінату	імені	Ілліча),	
О.Кліндух	(первинка	проммайдан-
чика	Миколаївського	 глиноземно-
го	 заводу).	В.Ямщиков	 (первинка	
Металургійного	 комбінату	 «Запо-
ріжсталь»)	 та	 В.Брик	 (первинка	
Запорізького	 залізорудного	 ком-
бінату),	очолював	перший	заступ-
ник	 голови	 Профспілки,	 голова	
ЦФСК	«Металург»	В.Гавриленко.

Зі	 звітною	 доповіддю	 про	 ро-
боту	за	період	з	2016	по	2021	рік	
перед	 присутніми	 виступив	 го-
лова	 Центральної	 ради	 ВФСТ	
М.Ципло.	 Він	 зазначив,	 що,	 згід-

но	 зі	 статутом,	 головними	 на-
прямками	 діяльності	 товариства	
були	розвиток	масового	 спорту	 у	
виробничій	 та	 соціально-побуто-
вій	 сферах,	 зміцнення	 здоров’я	
трудящих	 та	 членів	 їхніх	 сімей,	
включення	до	галузевих	угод,	ко-
лективних	 договорів	 та	 планів	
підприємств	 питань	 підтримки	
фізкультури	 і	 спорту,	 підготовка	
спортивних	резервів,	збереження	
мережі	дитячо-юнацьких	спортив-
них	шкіл,	 колективів	фізкультури,	
спортивних	клубів	та	їхньої	мате-
ріальної	бази.

І	 загалом	 поставлені	 завдан-
ня	вирішувалися.	Хоча	несприят-
ливі	 умови	 роботи	 і	 призвели	 до	
певних	 втрат.	 Скоротилася	 кіль-
кість	спортивних	заходів.	Для	по-
рівняння:	у	2016	році	було	прове-
дено	2100	заходів,	у	яких	задіяли	
180000	осіб,	у	2020-му	–	1004	за-
ходи	 (задіяно	 34884	 особи).	 По-
меншало	 фізкультурно-оздоров-
чих	 клубів,	 що	 працюють	 за	 міс-
цем	проживання	громадян	(з	73	у	

2016	році	до	19	у	2020-му),	дитя-
чо-юнацьких	 спортивних	 шкіл	 (зі	
103	 до	 59),	 спортивних	 клубів	 та	
колективів	фізкультури	(з	1492	до	
1476).	Це	вплинуло	і	на	загально-
національні	спортивні	результати:	
якщо	у	2016	році	на	чемпіонатах	і	
кубках	Світу	 українськими	 спорт-
сменами	було	завойовано	726	ме-
далей,	то	у	2020-му	–	лише	43.

У	 обговоренні	 звітної	 до-
повіді	 взяли	 участь	 Г.Осовий,	
Є.Драп’ятий,	 В.Турманов	 (Проф		-
спілка	 працівників	 вугільної	 про		-
мисловості),	 а	 також	 В.Гав	ри-
ленко.	 Перший	 заступник	 голови	
ПМГУ	зупинився	на	темі	розвитку	
фізкультури	 і	 спорту	 у	 ГМК.	 Він	
із	 жалем	 констатував,	 що	 наша	
Профспілка	також	не	може	закри-
вати	 очі	 на	 негативні	 тенденції,	
про	 які	 говорив	 М.Ципло.	 Наразі	
держава	повністю	відсторонюєть-
ся	 від	 вирішення	 соціальних	 пи-
тань	громадян,	не	контролює	від-
повідної	 діяльності	 роботодавців	
(йдеться,	зокрема,	про	додержан-
ня	норм	колдоговорів	щодо	відра-
хувань	 на	 фізкультурно-спортив-
ну	роботу,	утримання	спортивних	
споруд),	перекидаючи	цю	функцію	
на	профкоми	підприємств.	Однак	
навіть	у	таких	умовах	ПМГУ	спро-
магається	зберігати	міцні	традиції	
робітничого	спорту.

Після	завершення	обговорен-
ня	 перед	 учасниками	 з’їзду	 ви-
ступила	 голова	 Ревізійної	 комісії	
ВФСТ	В.Софіна.	Взявши	до	відо-
му	всю	озвучену	інформацію,	де-
легати	визнали	роботу	Централь-
ної	ради	товариства	задовільною.	
Ними	 було	 ухвалено	 підсумкові	
документи,	 які,	 зокрема,	 визна-
чають	 перспективи	 роботи	 Все-
українського	 фізкультурно-спор-
тивного	 товариства	 «Україна»	 на	
наступний	період.

Головою	ЦР	обрано	Н.Омель-
чук,	 її	 заступниками	 –	 В.Ципло	
та	В.Гавриленко	 (на	 громадських	
засадах),	 радником	 ЦР	 став	
М.Ципло.	 До	 оновленого	 складу	
Центральної	 ради	 ВФСТ	 у	 кіль-
кості	55	осіб	увійшли	5	представ-
ників	ПМГУ.

За інформацією 
Валерія ГАВРИЛЕНКА
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Цей	відомий	лозунг	був	цілком	актуальним	для	
подій,	що	відбувалися	22	травня	на	стадіоні	«Аван-
гард»	у	місті	Покрові.	Там	йшли	змагання	65-ї	юві-
лейної	легкоатлетичної	Спартакіади	Покровського	
гірничо-збагачувального	комбінату,	що	традиційно	
проходить	 під	 егідою	 профкому	 ПМГУ	 підприєм-
ства.	

Велике	спортивне	свято	об’єднало	15	підрозді-
лів	ГЗК	(розподілених	по	групах	відповідно	до	кіль-
кості	працюючих),	представники	яких	демонструва-
ли	свою	майстерність	у	7	дисциплінах:	бігу	на	100,	
400	та	800	метрів,	стрибках	у	довжину,	метанні	гра-
нати,	штовханні	ядра	та	естафеті	4х100	метрів.	Тру-
дові	колективи	підтримували	їхні	керівники,	голови	
цехових	організацій	ПМГУ,	фізорги,	друзі	та	родичі	
спортсменів.

За	 підсумками	 суперництва	 на	 бігових	 доріж-
ках	на	дистанції	100	метрів	перше	місце	серед	жі-
нок	 виборола	 Н.Чепець,	 друге	 посіла	 Ю.Пасічник	
(обидві	–	представниці	апарату	управління),	третє	
–	 Я.Сова	 (автотранспортний	 цех).	 Серед	 чолові-
ків	трійка	найкращих	була	наступною:	О.Фрай	(на-
чальник	 відділу	 технічного	 контролю,	 Покровсь-
кий	 кар’єр),	 А.Маковецький	 (залізничний	 цех)	 та	
Д.Жадько	(Чкаловська	збагачувальна	фабрика).

На	 дистанції	 400	 метрів	 найшвидшими	 були:	
жінки	 –	 Н.Чепець,	 В.Сокур	 (Чкаловська	 збагачу-
вальна	фаб	рика)	та	А.Мельник	(автотранспортний	
цех);	 чоловіки	 –	 І.Бєляєв	 (автотранспортний	 цех),	
Д.Швець	і	Д.Лутай	(апарат	управління).	800-метрів-
ку	 підкорювали	лише	представники	 сильної	 статі:	
у	трійці	лідерів	фінішну	пряму	перетнули	 І.Біляєв,	
Д.Швець	та	А.Маковецький.

У	метанні	 гранати	серед	жінок	кращими	стали	
Н.Дорошенко	 (ветеран	 комбінату,	 Олександрівсь-
кий	 кар’єр),	Л.Коробко	 (центральна	енерголабора-
торія)	та	І.Баскова	(залізничний	цех).	Лідери	серед	
чоловіків:	Є.Пілюгін	 (залізничний	цех),	О.Жерносік	
(Олександ	рівський	 кар’єр)	 і	 П.Кіндрат	 (ремонтно-
механічний	цех).

Змагання	 зі	 штовхання	 ядра	 завершилися	
із	 наступними	 результатами.	 Жінки:	 перше	 міс-
це	 –	 Л.Коробко,	 друге	 –	 В.Сарапіна	 (Покровський	
кар’єр),	 третє	 –	 О.Тімакова	 (Чкаловська	 збагачу-
вальна	фабрика).	Чоловіки:	«золото»	і	«бронза»	–	
представники	Олександрівського	кар’єру	Д.Левада	
та	О.Ковіхов,	«срібло»	–	А.Маковецький.

Лідерами	в	стрибках	у	довжину	були	Ю.Пасічник,	
В.Сокур	 та	В.Чернета	 (автотранспортний	цех)	 (се-
ред	жінок);	О.Фрай,	А.Овчаров	(служба	охорони)	та	
О.Могуренко	(Північний	кар’єр)	(серед	чоловіків).
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В	естафеті	серед	чоловіків	І	групи	підрозділів	перемогла	коман-
да	 служби	 охорони,	 другими	 стали	 залізничники,	 третіми	 –	 пред-
ставники	 Північного	 кар’єру.	 Серед	 II	 и	 III	 груп	 вперед	 вирвалася	
збірна	Олександрівського	кар’єру,	за	нею	на	фініш	прийшли	учасни-
ки	з	Покровського	кар’єру,	третіми	–	представники	ремонтно-меха-
нічного	цеху.	Жіноча	естафета	принесла	першість	команді	апарату	
управління,	другими	фінішували	автомобілістки,	третіми	–	спортс-
менки	Чкаловського	кар’єру.

За	підсумками	всіх	 змагань	п’єдестал	пошани	Спартакіади	ви-
глядав	 так.	 У	 І	 групі	 перше	місце	 розділили	між	 собою	 колективи	
транспортних	цехів	–	автомобілісти	(фізорг	В.Малий,	голова	цехової	
профорганізації	 В.Гомон)	 та	 залізничники	 (фізорг	 А.Маковецький,	
голова	 цехової	 профорганізації	 І.Воронкін).	 Третє	 місце	 вибороли	
представники	Чкаловської	збагачувальної	фабрики	(фізкультурний	
лідер	Ю.Александров,	голова	цехової	профорганізації	С.Шатохін).

У	 II	 групі	 володарі	 «золота»	 –	 працівники	 апарату	 управління	
(фізорг	 Д.Лутай),	 «срібло»	 –	 у	 гірників	 Олександрівського	 кар’єру	
(фізорг	 О.Кривенко,	 голова	 цехової	 профорганізації	 С.Нагорний),	
«бронза»	–	у	команди	Запорізького	кар’єру	(фізорг	В.Мельник,	голо-
ва	цехової	профорганізації	М.Рижиков).

Переможці	 III	 групи	 –	 колектив	 електроремонтного	 цеху	 (фі-
зорг	 Ю.Перепятенко,	 голова	 цехової	 профорганізації	 Л.Луценко),	
на	другому	місці	 –	 працівники	центральної	 енерголабораторії	 (фі-
зорг	 Л.Коробко,	 голова	 цехової	 профорганізації	 В.Куницький),	 на	
третьому	–	цех	мереж	та	підстанцій	(фізорг,	він	же	начальник	цеху,	
В.Ткачов,	голова	цехової	профорганізації	Л.Чернишева).

Переможців	 і	 призерів	 змагань	 привітав	 голова	 профкому	
первинки	 ПМГУ	 комбінату	 Є.Запускалов,	 голова	 СК	 «Манганіт»	
О.Янченко	вручив	 їм	Почесні	 грамоти,	 також	кожен	з	них	отримав	
матеріальне	 заохочення	 (загальний	 призовий	 фонд	 Спартакіади	
склав	24650	гривень).	А	ще	всі	присутні,	незалежно	від	спортивних	
результатів,	зарядилися	хорошим	настроєм	і	позитивом!

Наталія ЧЕПЕЦЬ, фото автора
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Серед	металургів	і	гірників	України	–	багато	та-
лановитих	людей.	І	вони	не	мають	ховати	свої	твор-
чі	 здібності	 за	 зачиненими	дверима.	Члени	ПМГУ	
будь-яких	 професій,	 будь	 якого	 віку,	 що	 полюб-
ляють	 аматорське	 мистецтво,	 можуть	 та	 повин	ні	
презентувати	свій	доробок	–	і	він	обов’язково	зна-
йде	вдячного	глядача.

Хороший	приклад	для	наслідування	тут	показує	
наше	юнацтво:	експериментальний	театр	«Витоки»	
Дніпровського	 транспортно-економічного	 коледжу	
(директор	Лев	Таберко,	голова	первинної	організа-
ції	 ПМГУ	Женя	 Зейналова).	 Студенти	 –	 учасники	
цього	колективу,	разом	зі	своїм	художнім	керівни-
ком	Глорією	Забарою,	вже	не	перший	рік	 створю-
ють	та	показують	на	сцені	актової	зали	рідного	на-
вчального	закладу	оригінальні	перформанси,	які	є	
цікавими	не	лише	їхнім	товаришам	по	навчанню	та	
педагогам,	але	й	широкому	загалу.

Карантинний	2020	рік	трішки	загальмував	твор-
чу	діяльність	театру.	Під	час	гострої	фази	пандемії	
про	публічні	виступи	не	могло	йти	мови,	та	і	прово-
дити	репетиції	було	досить	складно	–	з	урахуван-
ням	віддаленого	навчання.	Але	хлопці	і	дівчата	на	
втратили	натхнення,	вони	старанно	підтримували	
свою	танцювальну	форму,	займаючись	вдома,	від-
працьовували	 елементи	 сценографії,	 обговорю-

вали	ті	чи	інші	художні	рішення	у	режимі	онлайн.	І	
врешті	дочекалися	часу,	коли	можна	знов	зібрати-
ся	разом!

Весна	нового,	2021-го,	року	надихнула	їх	на	но-
ву	постановку.	Її	вирішили	присвятити	складній	те-
мі	війни	та	показати	глядачам	до	Дня	перемоги	над	
нацизмом	–	9	Травня.	Так	з’явилася	хореографічно-
пластична	міні-вистава	«Про	неї...».	Вона	поєднала	
у	собі	кадри	старих	чорно-білих	хронік,	прекрасну	
и	 водночас	 тривожну	 музику,	 небанальні	 світлові	
та	звукові	ефекти,	проникливу	драматичну	складо-
ву	 і	сучасний	танець.	Цими	засобами	авторка	 ідеї	
та	хореограф	Г.Забара	і	юні	артисти	примудрилися	
намалювати	багатоплановий	сюжет	–	історію	про-
щань	та	зустрічей,	втрат	та	подвигів,	смерті	та,	зви-
чайно	ж,	любові.

Окремої	уваги	у	небанальній	постановці	заслу-
говують	деталі.	От	на	силуетне,	напівтемне	відео	
боїв	накладається	спалах	кольору	–	і	це	передчут-
тя	біди.	От	розноситься	відгук	клавіш	друкарської	
машинки,	він	стає	все	частішим	–	і	перетворюється	
на	автоматну	чергу.	От	постаті	 на	 сцені	 завмира-
ють:	вони	у	тіні,	руки	ж	їхні	–	у	промені	червоного	
світла.	А	от	актори	йдуть	у	 залу:	 і	ми	бачимо	 їхні	
юні,	прекрасні	та	сумні	обличчя.

Як	кожен	талановитий	сценарист,	Глорія	Заба-
ра	вклала	у	виставу	багато	змістів,	 і	ще	більше	їх	
з’явилося	 в	 процесі	 втілення	 спектаклю	 у	 життя.	
Ми,	глядачі,	так	достеменно	 і	не	знаємо,	чи	доче-
калася	 свого	 хлопця	лірична	 героїня,	 чи	це	лише	

Юні та обдарованіЮні та обдаровані
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її	фантазія	–	все,	що	лишається	тому,	хто	втратив	
найдорожче.	Однак	розуміємо:	історія	складається	
не	з	фактів	та	цифр,	а	з	доль.	І	це	дуже	важливо	–	
не	забувати,	що	у	будь-якого	суспільного	явища	є	
людське	обличчя.

На	жаль,	з	огляду	на	епідемічну	ситуацію,	поди-
витися	перформанс	зібралося	менше	глядачів,	ніж	
хотілося	б.	Але	ті,	хто	прийшли,	взяли	не	кількістю,	
а,	так	би	мовити,	«якістю».	Більшу	частину	аудито-
рії	складали	студенти.	Незрозуміло,	звідки	в	таких	
молодих	людей	 інтуїтивне	розуміння	мови	театру.	
Чи	то	їх	єднає	з	акторами	вік,	чи	то	особисте	зна-
йомство?	Але	так	чи	інакше	зала	була	надзвичайно	
чутливою,	перебувала	з	акторами	«на	одній	хвилі».	

До	останньої	миті	спектаклю	в	залі	стояла	тиша	–	і	
тільки	потім	залунали	аплодисменти.

Від	 імені	 всіх	 присутніх	 вдячність	 та	 пошану	
учасникам	експериментального	 театру	 висловила	
заступник	 директора	 з	 навчальної	 роботи	 Надія	
Уласевич.	Змальовуючи	відчуття	від	вистави,	вона	
озвучила	 дуже	 важливу	 думку:	 людям	 необхідно	
пам’ятати	своє	минуле,	щоб	не	повторювати	ті	самі	
помилки	у	майбутньому.	І,	мабуть,	«Витоки»	обра-
ли	найкращий	спосіб	нагадати	людям	про	війну:	не	
пафосними	промовами,	не	військовим	парадом,	а	
мистецтвом,	яке	залишає	по	собі	сум	–	і	надію.

Варвара СМІРНОВА, фото автора

Палац	культури,	творчості	і	спорту	(ПКТіС)	проф-
кому	 ПМГУ	 Авдіївського	 коксохімічного	 заводу	 –	
особ	ливе	місце.	Працівники	підприємства	і	мешкан-
ці	міста,	дорослі	і	малі,	приходять	сюди	заради	мис-
тецтва.	Хтось	хоче	реалізувати	свої	таланти,	хтось	
–	прагне	насолодитися	доробком	інших.

Коли	йдеться	про	танець,	значна	кількість	від-
відувачів	ПКТіС	одразу	згадує	Людмилу	Пантеліїв-
ну	 Мілютіну.	 Балетмейстер-постановник,	 керівник	
Зразкового	 ансамблю	 бального	 танцю	 «Мозаїка»,	
Народного	 ансамблю	 бального	 танцю	 «М-стиль»,	
вона	несе	у	світ	велику	любов	і	велику	пошану	до	
хореографічного	мистецтва.

Її	творчий	шлях	у	складі	колективу	Палацу	куль-
тури	 розпочався	 40	 років	 тому	 –	 у	 грудні	 1981-го.	
Саме	тоді	адміністрація	запросила	перспективно-
го	педагога	попрацювати	на	благо	авдіївських	кок-
сохіміків.	 Прийнявши	 пропозицію,	 Людмила	 Пан-
теліївна	почала	 готувати	 групу	бальників	 з	6	пар.	
Її	підопічні	швидко	досягли	успіху,	тож	звістка	про	
чудову	 можливість	 займатися	 у	 талановитого	 ви-
кладача	 рознеслася	 містом.	 У	 березні	 1982	 року	
в	Л.Малютіної	було	вже	більше	100	вихованців	–	 і	
найкращі	з	них	виступили	на	сцені	Палацу	 із	пер-
шим	повноцінним	концертним	номером.

Все	пройшло	чудово:	глядачі	отримали	задово-
лення,	а	артисти	відчули	підтримку	залу	і	пройня-
лися	впевненістю	у	своїх	силах.	В	подальшому	тан-
цювальні	колективи	під	керівництвом	нашої	героїні	
(а	 їх	 вже	 стало	 кілька,	 адже	 число	 бажаючих	 до-
лучитися	до	успішної	команди	неухильно	зростало)	
почали	брати	активну	участь	в	усіх	заходах	ПКТіС,	
їх	запрошували	на	різноманітні	майданчики	Авдіїв-
ки,	а	згодом	–	області	та	країни.

Заради мистецтва танцюЗаради мистецтва танцю
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У	 1999	 році	 вихованці	 Людмили	 Пантеліївни	
пройшли	відбір	для	участі	у	першому	звітному	кон-
церті	Донецької	області	у	Київському	палаці	«Украї-
на».	У	2001-му	«Мозаїка»	 зривала	овації	 на	 сцені	
другого	звітного	концерту	Донецької	області	в	Киє-
ві,	 а	 також	 відправилася	 на	 гастролі	 до	 Італії.	 У	
2002	році	авдіївських	танцюристів	було	включено	
до	складу	делегації	Міжнародної	асоціації	сприян-
ня	культурі,	яка	подорожувала	містами	Словаччи-
ни	з	програмою	«Місія	миру	та	дружби».

Із	розширенням	географії	до	учнів	Л.Малютіної	
прийшла	слава.	Їх	почали	запрошувати	на	телеба-
чення.	В	них	з’явилися	фанати,	які	 із	нетерпінням	
очікували	 виступів	 улюблених	 колективів,	 зустрі-
чали	 гучними	 оплесками	 хореографічні	 компози-
ції,	що	найбільше	прийшлися	їм	до	душі,	–	такі	як	
«Осіннє	листя»,	«Ритми	енергії»,	«Маскарад»,	«Гоп-
ця»,	«Спогади	про	майбутнє»,	«Паганіні»,	«Я	люб-
лю	тільки	тебе»...	До	переліку	поціновувачів	їхньої	
творчості	увійшов	навіть	президент	України	Віктор	
Ющенко:	 у	 2007	 році	 він	 був	 настільки	 вражений	
танцем	«Лісова	пісня»,	що	аплодував	виконавцям	
стоячи.

У	 вирі	 репетицій,	 концертів,	 поїздок	 на	 фес-
тивалі	 керівник	 і	 муза	 танцювальних	 колективів	
ПКТіС	 встигала	 все.	 Вона	 завжди	 знаходила	 час	
обговорити	 складнощі,	 перевірити	 костюми,	 під-

тримати	 своїх	 хлопців	 і	 дівчат	 добрим	 словом...	
Також	в	неї	звідкись	бралися	сили	приділяти	ува-
гу	профспілковій	роботі	у	цеховій	організації	ПМГУ	
Палацу	 культури.	 Матеріальними	 свідоцтвами	 її	
неймовірного	таланту	та	працелюбності	стали	чис-
ленні	нагороди:	дипломи	обласних,	всеукраїнських	
та	 міжнародних	 фестивалів	 та	 конкурсів,	 звання	
Жінка	Донбасу	–	2009,	Заслужений	працівник	куль-
тури	України,	відзнака	Федерації	профспілок	Украї-
ни	 «За	 досягнення	 в	 аматорському	мистецтві»	 та	
Знак	ЦР	ПМГУ	«Ветеран	Профспілки	металургів	та	
гірників	України».

Не	встигла	наша	героїня	лише	одне	–	постарі-
шати.	Живучи	надзвичайно	насиченим,	яскравим,	
сповненим	музики	і	емоцій	життям,	Людмила	Пан-
теліївна	виявилася	непідвладною	часу:	 і	зараз,	як	
10	років	тому,	вона	красива,	граційна,	сильна	і	ціле-
спрямована.	Саме	такою	побачили	балетмейстера	
ті,	хто	прийшов	у	травні	2021	року	на	її	ювілейний	
творчий	 вечір.	 Звичайно	 ж,	 основна	 його	 части-
на	була	подарунком	в	першу	чергу	глядачам.	Учні	
Л.Мілютіної	 підготували	 для	 них	 справжню	 шоу-
програму.	Коли	ж	справа	дійшла	до	слів	захоплен-
ня	і	добрих	побажань,	вони	сипалися,	як	з	рога	до-
статку.

Серед	тих,	хто	прийшов	привітати	хореографа,	
були	і	профлідерки	Авдіївського	коксохіму	Світла-

на	 Миколаївна	 Дорошенко	 та	 До-
нецької	обласної	організації	ПМГУ	
Любов	 Миколаївна	 Кобзева.	 Вони	
щиро	 подякували	 головній	 героїні	
свята	за	40	років	творчого	життя	на	
сцені	 Палацу	 культури,	 творчості	
та	спорту,	за	більш	ніж	10	випусків	
повністю	 оновлених	 складів	 вихо-
ванців,	за	понад	300	танцювальних	
шедеврів,	 які	 залишаються	 в	 сер-
цях	мільйонів	 глядачів,	 і	 вислови-
ли	впевненість,	що	і	в	майбутньому	
натхнення	ніколи	її	не	покине.

За інформацією 
профкому ПМГУ АКХЗ
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