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З ДНЕМ
ШАХТАРЯ!
Ті, хто руду добувають підземно,
знають, що в світі живуть не даремно:
в серпні своє відзначаючи свято,
чують подяк й побажань пребагато.

Зичим і ми їм натхнення й наснаги,
від керівництва – шаноби й поваги,
гідних зарплат за важливу роботу,
дім – повну чашу, від рідних – турботу.

Щастя всім вам, супермени вибоїв!
День шахтаря – свято справжніх героїв!
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«Кривбасзалізрудком» (Дніпропетровська область) продовжує сприяти розвитку ін-
дустріального туризму. У 2017 році, разом з іще сімома підприємствами міста, комбінат 
підписав відповідний Меморандум про співпрацю з виконкомом Криворізької міської ра-
ди. З того часу відвідування його виробничих об’єктів неодноразово ставало найцікаві-
шою частиною пізнавальних екскурсій для мешканців та гостей Кривбасу.

У червні ж 2021 року підприємство приймало особливих відвідувачів – представників 
Національної туристичної організації України та Асоціації в’їзних туроператорів України. 
У межах дводенного туру, організованого Інститутом розвитку Кривого Рогу, вони побу-
вали також на Південному ГЗК та «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Візит на «Кривбасзалізрудком» включав у себе знайомство з учбово-курсовим цент-
ром, навчальним полігоном, який є міні-моделлю справжньої шахти з усім обладнанням, 
підйом на відмітку +82 метри баштового копра «Гвардійська-1» (з якого відкриваєть-
ся надзвичайно захопливий краєвид), споглядання за роботою дробильно-сортувальної 
фабрики, яка видає кінцевий продукт рудної фракції.

Під час відвідування всіх перелічених локацій гостей супроводжували фахівці під-
приємства. Завдяки їхнім розповідям організатори туризму склали уявлення не тільки 
про виробничі, а й про екологічні та соціальні аспекти діяльності комбінату.

Тур завершився круглим столом «Туризм як чинник розвитку економіки міста Криво-
го Рогу», учасники якого, зокрема, зазначили, що підприємства ГМК роблять значний 
внесок не лише у господарське, але і в туристичне життя Кривбасу.

У Маріуполі (Донецька область) розпочато будівництво університетського комплек-
су «Метінвест Політехніка». Проєкт 12-поверхового корпусу, гуртожитку, спортспоруд 
та парку, які з’являться на проспекті Миру, поряд із майданом Свободи, розроблений за 
участі нідерландського бюро MASA Architects.

За задумом очільників компанії «Метінвест», яка є засновником навчального закла-
ду, студентське містечко стане справжньою окрасою Маріуполя. Сам же університет 
«Метінвест Політехніка» – перший приватний технічний ВНЗ в Україні, орієнтований на 
підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері металургії та гірничої справи – допо-
може талановитій молоді, яка планує пов’язати своє професійне життя з ГМК, отримати 
якісну профільну освіту, орієнтовану на практику, і гарантовані перші робочі місця на 
ключових вітчизняних промислових підприємствах, таких, як Маріупольський металур-
гійний комбінат імені Ілліча, Металургійні комбінати «Азовсталь» та «Запоріжсталь», 
«Метінвест-Промсервіс», Авдіївський коксохімічний завод, Запорізький ливарно-меха-
нічний завод, «Запоріжвогнетрив», Центральний, Північний, Південний та Інгулецький 
гірничо-збагачувальні комбінати та інші.

На виробництві гірничих підприємств Горішніх Плавнів (Полтавська область) застосо-
вуватиметься енергія сонця. Пілотний проєкт зі встановлення та експлуатації комплексу 
сонячних батарей (у кількості майже 10 тисяч штук) на відвалах кар’єрів реалізовано 
компанією Ferrexpo. Потужність «зеленої» електростанції, спорудженої з використан-
ням обладнання Jinko Solar, становить 5 МВт, загальні інвестиції склали кілька мільйонів 
доларів США.

За словами голови правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату 
В.Лотоуса, перша сонячна електростанція вироблятиме 6,5-7 мільйонів кВтг електро-
енергії на рік. Це дасть можливість замінити закупівлю частини електроенергії з енер-
горинку на відновлювану енергію сонця за більш конкурентоспроможною ціною і з пов-
ною відсутністю викидів СО2, що сприятиме збереженню навколишнього середовища. 
До того ж завдяки реалізації проєкту створені нові робочі місця.

Використовуючи енергію, вироблену комплексом, компанія не планує претендувати 
на участь у жодних державних програмах компенсацій, субсидій, дотацій чи пільгових 
тарифів. У її подальших планах – будівництво в середньостроковій перспективі електро-
станції для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 МВт.
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В Індії середина літа означилася страйком металургів. Більше 150 тисяч працівників 
державних підприємств Steel Authority of India (SAIL) и Rashtriya Ispat Nigam Limited 
(RINL) вирішили до кінця відстоювати свої позиції у перемовинах щодо перегляду рівня 
заробітної плати, які не вдається конструктивно завершити вже понад 3 роки.

Зарплатне питання мало бути розв’язане у процесі чергових консультацій Національ-
ного об’єднаного комітету зі сталі (NJCS; до його складу входять представники SAIL та 
п’яти найкрупніших профспілкових федерацій Індії), який раз на п’ять років переглядає 
колективну угоду співробітників державної частки металургії країни. Однак керівництво 
компанії не додержувалося термінів проведення зустрічей, не бажаючи задовольняти 
вимоги профспілок, серед яких – відчутне підвищення зарплат для постійних та тим-
часових працівників, збільшення внеску роботодавця в пенсійному плані, призначення 
компенсацій у випадку захворювання чи смерті співробітників від коронавірусу та від-
мова від приватизації SAIL і RINL.

Як зазначив генеральний секретар Федерації робітників сталеливарної, метало-
обробної та машинобудівної промисловості Індії (SMEFI) Санджай Вадхавкар, трудові 
колективи продовжували виконувати свої обов’язки під час епідемії, у такий важкий час 
забезпечивши стабільну роботу державних підприємств та отримання ними значного 
прибутку. Тому уряд та адміністрація SAIL і RINL просто зобов’язані негайно розпочати 
діалог із профспілками, що представляють інтереси металургів, та задовольнити їхні 
цілком логічні вимоги.

Куба вперше за багато років стала осередком масштабних антиурядових протестів, 
спричинених, в першу чергу, проблемами у економічній сфері, які негативно вплинули 
на і так не надто високий добробут громадян.

Економіка Куби у 2020 році впала на 11% через санкції США і вплив пандемії коро-
навірусу. В умовах практично паралізованого туризму велика кількість людей втрати-
ла роботу. До того ж напочатку року уряд країни реалізував новий пакет реформ, які 
призвели до певного підвищення рівня заробітних плат, але й спричинили надзвичайно 
швидке зростання цін.

Відсутність адекватної програми національного виробництва товарів першої 
необхідності та фінансові складнощі потягли за собою дефіцит продуктів харчування, 
медикаментів. Також кубинці потерпають від перебоїв у електропостачанні, проблем 
у банківській системі та колапсу медичної системи, яка не впоралася з епідемічним 
навантаженням.

Обурення людей, викликане економічними негараздами, було підігріто закликами 
радикальних сил до повалення диктатури та розширення громадянських свобод. У ре-
зультаті у столиці Гавані та інших крупних містах – Ольгіні, Матансасі, Камагуеї та Сан-
тьяго де Куба – пройшли масові багатотисячні демонстрації. Правоохоронці застосували 
проти мітингувальників сльозогінний газ, а президент Куби Мігель Діас-Канель назвав 
акцію спробою зруйнувати суверенітет та незалежність нації.

За час пандемії Covid-19 у світі зафіксовано зростання чисельності профспілок. Це 
сталося, зокрема, завдяки зміцненню інституту соціального діалогу між працівника-
ми та роботодавцями. При цьому 89% представників профспілок заявили про активну 
участь у процесі тристоронніх консультацій.

Таку інформацію опубліковано в черговому випуску «Міжнародного журналу 
соціально-трудових досліджень», який видає Бюро з діяльності трудящих Міжнародної 
організації праці. Його тема – «Covid-19 і відновлення: роль профспілок у побудові 
кращого майбутнього». У підготовці номера взяли участь журналісти, дослідники, 
науковці, представники МОП і лідери профспілок в Європі і Центральній Азії.

Стосовно інших важливих тенденцій, автори журналу зазначають значний вплив 
цифровізації на розвиток профспілкового руху, зокрема – у контексті підвищення охоп-
лення молоді. А от вирішенню питань гендерної рівності профспілкам необхідно активно 
сприяти, адже на думку експертів МОП, профактивістам-жінкам довелося брати на себе 
більш високе навантаження, адже вони зайняті і вдома, і на виробництві, і у профспілко-
вій роботі. Крім того, погіршився майновий стан жінок: за прогнозами дослідників пан-
демія може призвести до того, що близько 47 мільйонів жінок по всьому світі перейдуть 
в зону «крайньої бідності», чисельність цієї категорії досягне 435 мільйонів осіб.
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У	середині	липня	працівники	ГМК	України	зустрічають	

своє	 професійне	 свято.	 За	 традицією	 саме	 в	 цей	 час	 на	
підприємствах	 підбивають	 підсумки	 роботи	 трудових	 ко-
лективів,	 вшановують	 їхніх	 найкращих	 представників.	Не	
лишається	осторонь	цього	процесу	і	ПМГУ.	Починаючи	від-
лік	нового	 гірничо-металургійного	року,	Центральна	рада	
Профспілки	проводить	урочисті	загальноукраїнські	збори.	
Їхніми	учасниками	стають	профактивісти,	які	досягли	висо-
ких	результатів	у	виробничій	діяльності	 та	профспілковій	
роботі.

Цьогоріч	такий	захід	відбувся	13	липня	на	базі	мальов-
ничого	комплексу	відпочинку	«Ostrov River Club»	на	Самарі	
(Дніпропетровська	область).	Активістів	вітали	з	професій-
ним	святом	голова	ПМГУ	Олександр	Рябко,	його	перший	
заступник	Валерій	Гавриленко	та	заступник	Богдан	Овер-
ковський,	голови	територіальних	та	первинних	організацій	
Профспілки.

Профлідери	знайшли	для	металургів	 і	 гірників	багато	
теплих	слів	–	подякували	їм	за	сумлінну	працю,	побажали	
здоров’я,	щастя,	добробуту,	подальших	успіхів	на	життєво-
му	шляху	і	відзначили	їх	високими	винагородами:	Грамота-
ми	та	Знаками	ЦР	«За	активну	роботу	в	ПМГУ»,	«Ветеран	
ПМГУ»	та	«Молодий	лідер	ПМГУ».

Святковий	настрій	всім	присутнім	дарували	запрошені	
артисти.	Погода	була	досить	спекотною,	однак	це	не	зава-
дило	святкуванню.	Окрім	приємних	вражень	від	офіційної	
частини	заходу,	учасники	отримали	можливість	подихати	
свіжим	 повітрям,	 відпочити	 на	 природі,	 поспілкуватись	 зі	
своїми	колегами	з	різних	міст	країни,	заряджаючись	сила-
ми	та	наснагою	для	нових	досягнень.

Варвара СМІРНОВА
Фото автора
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День народження первинкиДень народження первинки
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У	первинній	організації	ПМГУ	
Дніпровського	 металургійного	
заводу	завжди	розуміли	цінність	
історії:	ретельно	фіксували	події	
різних	 років,	 за	можливості	 збе-
рігали	 портрети	 профлідерів	 та	
важливі	 документи,	 ніколи	 без-
думно	не	викидали	предмети,	що	
на	певному	етапі	 були	 символа-
ми	профспілкової	боротьби.	Не	з	
ностальгії,	ні,	зовсім	з	інших	мір-
кувань:	бо	матеріальні	свідоцтва	
дозволяють	 пам’ятати	 про	 той	
довгий	 і	 непростий	 шлях,	 який	
подолала	первинка	за	понад	сто-
річний	період	її	існування.

Про	цю	та	інші	хороші	традиції	
профспілкової	 організації	 дізна-
лися	ті,	хто	завітав	на	тематичну	
виставку,	 присвячену	 115-річчю	
з	дня	 її	 утворення	 (відкрилася	в	
червні	у	Народному	музеї	 історії	
ДМЗ).	 Її	 першими	 відвідувачами	
стали	ветерани	та	дію	чі	профак-
тивісти	 підприємства,	 а	 також	
гості,	 що	 прийшли	 на	 урочисті	
збори	 до	 дня	 народження	 пер-
винки.	Спочатку	директор	музею	
Тетяна	Маймур	провела	для	них	
цікаву	 ознайомчу	 екскурсію,	 а	
після	неї	прийшов	час	привітань	
та	нагород.

Теплі	 слова	 на	 адресу	 всіх	
небайдужих	членів	ПМГУ	з	числа	
заводчан,	і	особливо	–	профакти-
вістів,	знайшов	голова	первинної	
організації	Профспілки	ДМЗ	Сер-
гій	 Крамарчук.	 Про	 велику	 цін-
ність	міцних	 профспілкових	 тра-
дицій	на	підприємстві	говорив	за-
ступник	 голови	 Дніпропетровсь-

кої	 обласної	 організації	 ПМГУ	
Андрій	Чайка.

Перший	 заступник	 голови	
ПМГУ	Валерій	Гавриленко	подя-
кував	представникам	адміністра-
ції	 та	профкому	за	 існуючий	між	
ними	 конструктивний	 соціаль-
ний	діалог,	 який	дає	можливість	
системно	 працювати	 над	 підви-
щенням	 безпеки	 праці	 та	 роз-
ширенням	 соціальних	 гарантій	

трудівників.	У	свою	чергу	значну	
роль	профорганізації	у	житті	під-
приємства	 відзначив	 директор	 з	
персоналу	 і	 соціальних	 питань	
ДМЗ	 Іван	Малий.	 Він	 також	 роз-
повів,	 що	 наразі	 триває	 процес	
підготовки	 нового	 колективного	
договору;	 у	 квітні	 відбулося	 під-
вищення	 зарплати	 працівникам,	
чергове	 –	 заплановане	 на	 жов-
тень.

Від	імені	ветеранів	виступили	
колишні	 голови	 профспілкового	
комітету	Ігор	Терліченко	і	Валерій	
Кріпаченко:	 поділившись	 спога-
дами	про	минуле,	обидва	закли-
кали	молоде	покоління	й	надалі	
натхненно	будувати	 історію	пер-
винки.	А	голова	Дніпропетровсь-
кої	 обласної	 ради	 профспілок	
Віталій	 Дубіль,	 окрім	 привітань	
від	президії	облпрофоб’єднання,	
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оголосив	 також	 вітальний	 адрес	
голови	 Федерації	 профспілок	
України	 Григорія	 Осового,	 який	
висловив	дніпровським	металур-
гам	подяку	за	багаторічну	успіш-
ну	працю	на	профспілковій	ниві.

Само	 собою,	 кращих	 ак-
тивістів	 первинної	 організації	
ДМЗ	 було	 нагороджено	 проф-

спілковими	 відзнаками.	 Зокре-
ма,	 заслужений	 почесний	 Знак	
облпрофоб’єднання	 «Профспіл-
кова	 пошана»	 отримала	 люди-
на,	 що	 віддала	 більше	 сорока	
років	життя	роботі	на	благо	пер-
винки,	 ветеран	 ПМГУ,	 постійна	
авторка	 нашого	 журналу	 Любов	
Анд	ріанова.	 Ветеранам	 вручили	

пам’ятні	 подарунки.	 Серед	 по-
бажань	на	адресу	первинки	най-
частіше	 звучало	 «стабільної	 та	
ефективної	роботи»,	а	людям,	які	
її	 складають,	 зичили	 «здоров’я,	
щастя,	 добробуту	 та	 міцної	
профспілкової	 солідарності	 на	
довгі	роки».

За інформацією 
Оксани ЧЕРНЕНКО

Фото Оксани ЧЕРНЕНКО  
та Костянтина НІКІФОРОВА
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Найкраща запорука мотивації Найкраща запорука мотивації 
 профчленства профчленства

Складаючи	 перспективні	
плани,	 Донецька	 обласна	 рада	
ПМГУ	 завжди	 намагається	 пе-
редбачити	 проведення	 тих	 чи	
інших	 заходів	 таким	 чином,	щоб	
оптимізувати	витрати	при	макси-
мальному	 коефіцієнті	 корисної	
дії.	 У	 результаті	 програма	 прак-
тично	кожного	з	її	засідань	вклю-
чає	 ще	 й	 додаткові	 активності	
навчального	 чи	 комунікативного	
характеру.	 Не	 стали	 винятком	 і	
червневі	 події:	 засідання	 прези-
дії	та	пленум	Донецької	облради	
ПМГУ	 у	Святогірську	 доповнили	
цікавим	 навчанням	 для	 проф-
спілкових	лідерів	і	активу.

Заняття	 з	 теми	 «Докумен-
тальне	 забезпечення	 діяльності	
первинної	 організації	 профспіл-
ки.	 Юридичне	 документознав-
ство»	 провів	 завідувач	 відділу	
з	 інформаційного	 забезпечення	
та	гуманітарних	питань	обласної	
організації	 І.Кротов.	 Він	 ознайо-
мив	слухачів	з	основними	вимо-
гами	 до	 ведення	 діловодства	 в	
організаціях	 ПМГУ,	 в	 тому	 числі	
тими,	що	встановлені	Примірною	
інструкцією	з	організації	діловод-
ства	та	архівного	зберігання	до-
кументів	Профспілки	металургів	і	
гірників	України	(затверджена	по-
становою	 президії	 ЦК	 ПМГУ	 від	
01.02.2019	року	№П-22-4г).	Особ-
ливу	 увагу	 тут	 приділили	 заса-
дам	 оформлення	 основного	 та	
спеціальних	 бланків	 організацій	
профспілки,	 адже	 від	 правиль-
ності	їхньої	побудови,	у	тому	чис-
лі	 від	 розташування	 реквізитів,	
залежить	 юридична	 сила	 доку-
ментів,	 що	 створюються	 під	 час	
діяльності	організацій.

На	 засіданні	 президії	 Донець-
кої	 обласної	 ради	 ПМГУ	 було	
розглянуто	 низку	 організаційних	
питань,	 зокрема	 –	 клопотання	
первинних	організацій	ПМГУ	про	
нагородження	 профспілкових	
активістів	 до	 професійного	 свя-
та	–	Дня	металурга	і	гірника.	Об-
говорення	 актуальних	 тем	 про-
довжилося	 у	 межах	 IV	 пленуму.	

В	 його	 роботі	 взяли	 участь	 32	
члени	 ради,	 18	 запрошених,	 та-
кож	на	захід	спеціально	приїхали	
перший	 заступник	 голови	 ПМГУ	
В.Гавриленко	та	головний	бухгал-
тер	Профспілки	Є.Кондратьєва.

Першим	 пунктом	 порядку	
денного	 пленуму	 стало	 ухва-
лення	 рішення	 щодо	 створення	
спільної	 Ради	 Організації	 робо-
тодавців	 «Союз	 металургів	 До-
нецької	 області»	 та	 Донецької	
обласної	 організації	 Профспілки	
металургів	 і	 гірників	 України	 (до	
її	 складу	увійшли	12	осіб	–	по	6	
представників	 від	 кожної	 сторо-
ни,	керівниками	стали	співголови	
–	 голова	 територіальної	 органі-
зації	ПМГУ	та	голова	Організації	
роботодавців).

Як	 розповіла	 у	 своїй	 промо-
ві	 голова	 облорганізації	 ПМГУ	
Л.Кобзева,	поява	цього	дорадчо-
го	 органу	 ініційована	 представ-
никами	 роботодавців	 та	 керів-
никами	 профспілкових	 первинок	
підприємств	регіону.	Він	поклика-
ний	 розширити	 можливості	 роз-
витку	соціального	діалогу,	реалі-
зуючи	на	локальному	рівні	ті	самі	
принципи,	 на	 яких	 діє	 загально-
українська	спільна	Рада	ПМГУ	та	
Федерації	металургів	України.

Роботодавці	 прагнуть	 до	
взає	мовигідних	 компромісів	 із	
Профспілкою,	 –	 заявив	 з	 три-
буни	 голова	 «Союзу	 металургів	
Донець	кої	 області»	 М.Цуркан.	
Він	 поінформував	 профспілков-
ців	про	діяльність	організації,	яку	
очолює,	 та	висловив	сподівання	
на	 плідну	 взаємовигідну	 роботу	
у	вирішенні	найактуальніших	пи-
тань	трудових	колективів.

Рухаючись курсом, за-
даним Центральною радою 
ПМГУ, не лише Донецька, а 
й інші територіальні орга-
нізації Профспілки зробили 
кроки, спрямовані на поліп-
шення соціального діалогу 
у регіонах. Під угодами про 
створення спільних соці-
ально-економічних рад із 
місцевими осередками ро-
ботодавців «Союз мета-
лургів Запорізької облас-
ті» та «Союз металургів 
Дніпропетровської облас-
ті» поставили свої підписи 
очільники Запорізької об-
ласної ради ПМГУ В.Сєдов, 
Дніпропетровської облас-
ної ради ПМГУ І.Соколов та 
Криворізької міської ради 
ПМГУ А.Макаренко.

Максимальної	 ефективності	
побажав	новому	дорадчому	орга-
ну	В.Гавриленко.	У	своєму	висту-
пі	 він	 зупинився	 на	 виробничих	
питаннях	гірничо-металургійного	
комплексу	України	та	 ініціативах	
Профспілки	металургів	і	гірників,	
спрямованих	 на	 протидію	 анти-
соціальному	реформуванню	тру-
дового	законодавства.

Профлідер	 нагадав,	 що	 на-
разі	 надзвичайно	 гостро	 стоїть	
проб	лема	 просування	 законо-
проєктів	 «Про	 внесення	 змін	 до	
деяких	 законодавчих	 актів	 що-
до	 спрощення	 регулювання	 тру-
дових	відносин	у	сфері	малого	 і	
середнього	 підприємництва	 та	
зменшення	 адміністративно-
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го	 навантаження	 на	 підприєм-
ницьку	 діяльність»	 (№5371	 від	
13.04.2021	року)	та	«Про	внесен-
ня	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	
актів	щодо	дерегуляції	 трудових	
відносин»	(№5388	від	16.04.2021	
року).	 Вони	 загрожують	 знищен-
ням	 трудового	 потенціалу	 нашої	
країни,	тому	V	пленум	Централь-
ної	ради	ПМГУ	прийняв	звернен-
ня	 до	 суб’єктів	 законодавчої	 іні-
ціативи,	у	якому	закликає	 їх	від-
мовитися	 від	 розгляду	 згаданих	
проєктів	 та	 припинити	 порушен-
ня	 фундаментальних	 трудових	
та	 соціально-економічних	 прав	
трудящих	України.

Значний	інтерес	присутніх	ви-
кликало	друге	–	центральне	–	пи-
тання	порядку	денного:	підсумки	
виконання	 первинками	 підпри-
ємств	 ГМК	 регіону	 Комплексної	
програми	 заходів	 щодо	 поси-
лення	 мотивації	 профспілкового	
членства,	 зміцнення,	 створен-
ня	 первинних	 організацій	 проф-
спілки	 і	 залучення	 нових	 членів	
профспілки	 в	 Донецьку	 обласну	
організацію	 ПМГУ	 в	 2020-2022	
роках.

Починаючи	 звітувати,	 Л.Коб-
зева	акцентувала	увагу	присутніх	
на	тому,	що	головний	мотиватор	
профчленства	–	це	висока	ефек-
тивність	діяльності	первинної	ор-
ганізації.	 Коли	 первинка	 пов	ною	
мірою	 реалізує	 свої	 захисну	 та	
представницьку	функції,	а	також	
включає	у	колдоговір	привабливі	
норми,	дія	яких	розповсюджуєть-
ся	виключно	на	членів	профспіл-
ки,	працівники	прагнуть	бути	у	 її	
лавах.

На	доведення	цієї	тези	Любов	
Миколаївна	 детально	 проаналі-
зувала	динаміку	профспілкового	
членства	 по	 кожній	 організації,	
зазначила	 зовнішні	 та	 внутріш-
ні	фактори	мотивації,	окреслила	
основні	шляхи	підвищення	ефек-
тивності	 діяльності	 первинок.	
Озвучені	 дані	 викликали	 жваву	
дискусію,	до	якої	долучилися	за-
ступник	голови	первинної	органі-
зації	 Авдіївського	 коксохімічного	
заводу	 М.Мезенцева,	 очільники	
первинок	 Новотроїцького	 рудо-
управління	Л.Орловська	та	Друж-
ківського	 заводу	 металевих	 ви-
робів	Є.Сівко.

Кожен	 зі	 спікерів	 підтвердив,	
що	мотивація	має	бути	чинником	
усвідомленого	перебування	чле-
нів	 профспілки	 у	 складі	 органі-
зації,	 бажання	 брати	 участь	 у	 її	
справах,	підтримувати	її	імідж	та	
авторитет.	 При	 цьому	 вони	 від-
значили,	що	у	кожної	організації	є	
свої	інструменти	для	досягнення	
цієї	мети:	серед	них	–	проведен-
ня	 конкурсів	 професійної	 май-
стерності,	 використання	 можли-
востей	 колективного	 договору	
для	 розширення	 пільг,	 гарантій	
та	 компенсацій	 для	 трудящих	
у	 порівнянні	 з	 чинним	 законо-
давством,	 активна	 робота	 з	 мо-
лоддю,	 підтримка	 ініціатив	 чле-
нів	 профспілки	 у	 різних	 сферах	
діяль	ності,	 організація	 оздоров-
лення	та	відпочинку	членів	ПМГУ	
та	їхніх	дітей	і	таке	інше.

Ще	одну	важливу	тему	–	під-
сумки	роботи	з	охорони	праці	на	
підприємствах	 ГМК	 Донецької	
області	 за	 2020	 рік	 та	 завдання	

на	2021	рік	–	висвітлив	головний	
технічний	інспектор	праці	облас-
ної	організації	ПМГУ	Д.Одоладов.	
Він	зазначив,	що	питання	безпе-
ки	людей	на	виробництві	–	у	чис-
лі	 ключових	 для	 облорганізації	
та	її	первинок,	їм	незмінно	приді-
ляється	 першочергова	 увага	 на	
нарадах,	 семінарах	 і	 під	 час	на-
вчання	активу.

У	2020	році	технічна	інспекція	
праці	Донецької	обласної	органі-
зації	 провела	 8	 обстежень	 ста-
ну	умов	праці	на	підприємствах,	
зав	дяки	 яким	 виявили	 54	 пору-
шення,	–	на	сьогоднішній	день	всі	
вони	усунуті.	У	первинках	обрано	
312	 старших	 громадських,	 гро-
мадських	інспекторів	(у	2020	році	
ними	здійснено	114	перевірок	та	
подано	 2017	 зауважень),	 працю-
ють	 комісії	 профкомів	 з	 охорони	
праці	 (загалом	 вони	 провели	 74	
засідання,	 заслухавши	 9	 звітів	
про	роботу	служб	з	охорони	пра-
ці	підприємств).

Взявши	 до	 уваги	 всю	 озву-
чену	 інформацію,	 члени	 ра-

ди	 ухвалили	 постанову,	
в	 якій	 зазначили	 основні	
напрями	 роботи	 первин-
них	та	обласної	організації	
ПМГУ	 стосовно	 підвищен-
ня	ефективності	діяльності	
з	охорони	праці.	Ще	одним	
підсумковим	 документом	
пленуму	 стала	 затвердже-
на	 ним	 Резолюція	 щодо	
протидії	 просуванню	 анти-
соціальних	 законопроєктів	
№5371	та	№5388.

Ігор КРОТОВ
Фото Олексія АСТАХОВА
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Про ситуацію на підприємствах  Про ситуацію на підприємствах  

та профспілкову боротьбута профспілкову боротьбу
Центральною	темою	чергово-

го,	III,	пленуму	Дніпропетровської	
облради	 Профспілки	 (відбув-
ся	 7	 липня	 у	 Дніпрі)	 було	 питан-
ня	 «Про	 ситуацію,	 що	 склалася	
на	 підприємствах	 ГМК	 області».	
У	 його	 обговоренні	 взяли	 участь	
члени	 ради,	 голови	 первинних	
організацій	 підприємств	 регіону,	
а	 також	 голова	 Профспілки	 ме-

талургів	 і	 гірників	 України	 Олек-
сандр	Рябко	та	голова	Дніпропет-
ровського	 обласного	 об’єднання	
профспілок	Віталій	Дубіль.

Першим	 перед	 учасниками	
пленуму	виступив	лідер	обласної	
організації	 ПМГУ	 Ігор	 Соколов.	
Він	 поінформував	 присутніх	 про	
показники	 виробництва,	 рівень	
заробітної	 плати,	 стан	 охорони	
праці	на	підприємствах	регіону,	а	
також	про	 хід	 профспілкової	 ро-
боти	 у	 ключових	 напрямках,	 зо-
крема	–	у	сфері	правового	захис-
ту	 трудящих	 та	 боротьбі	 нашої	

Профспілки	 проти	 антисоціаль-
них	законодавчих	ініціатив.

Вислухавши	Ігоря	Петровича,	
з	 актуальної	 теми	побажали	ви-
словитися	 керівники	 первинних	
організацій	 ПМГУ:	 Сергій	 Кра-
марчук	 (Дніпровський	 металур-
гійний	 завод),	 Лариса	 Завацька	
(«Южкокс»)	 та	 Федір	 Клименко	
(Вільногірський	гірничо-металур-
гійний	комбінат).	Кожен	з	них	роз-
повів	про	події,	що	відбуваються	
на	їхніх	підприємствах,	про	проб-
леми,	 що	 турбують	 колективи	
металургів,	 коксохіміків	 та	 гір-

ників,	 та	 про	 роботу	 профкомів,	
спрямовану	на	їхнє	вирішення.

Також	на	трибуну	піднімалися	
В.Дубіль	(його	виступ	був	присвя-
чений	ролі	промисловості	у	роз-
витку	 країни	та	побудові	діалогу	
з	органами	влади)	та	О.Рябко	(він	
детально	зупинився	на	ситуації	у	
ГМК	України:	її	економічних,	пра-
вових	та	соціальних	аспектах).

Завершився	 пленум	 ухва-
ленням	підсумкової	постанови	та	
урочистою	 церемонією	 вручен-
ня	 нагород.	 Привітавши	 присут-
ніх	із	професійним	святом,	Днем	
металурга	 і	 гірника,	 О.Рябко	 та	
І.Соколов	відзначили	Почесними	
грамотами	 низку	 профспілкових	
активістів	 первинок	 ПМГУ	 під-
приємств	ГМК	Дніпропетровської	
області.

Костянтин НИКИФОРОВ 
Фото автора
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Для	 будь-якого	 найманого	 працівника	 (і,	 звіс-
но	ж,	для	металургів	і	гірників	України	також)	най-
важливішим	аспектом	трудового	життя	є	заробітна	
плата:	 її	 гідний	 рівень,	 її	 конкурентність	 та	 спра-
ведливість,	повнота	та	своєчасність	виплат,	наяв-
ність	всіх	необхідних	відрахувань	у	фонди	держав-
ного	забезпечення...	З	огляду	на	це	саме	питання	
зарплати	завжди	було	і	залишається	в	центрі	уваги	
Профспілки.

Фахівці	 ПМГУ	 ведуть	 наполегливу	 роботу,	
спрямовану	на	підвищення	оплати	праці	у	галузі.	
Їхнє	головне	прагнення	–	збільшити	доходи	труда-
рів.	Однак,	окрім	цієї	надмети,	перед	ними	також	
стоїть	 ще	 одне	 завдання:	 зробити	 все	 можливе	
для	усунення	недоліків,	які	мають	місце	при	засто-
суванні	 тих	 чи	 інших	 систем	 оплати	 праці	 (СОП)	
на	підприємствах.	Адже	ці	недоліки	часом	призво-
дять	 до	 того,	 що	 людина	 недоотримує	 заробле-
не,	або	ж	отримує	меншу	зарплату,	ніж	колега,	що	
працює	у	таких	самих	умовах	і	має	таку	саму	ква-
ліфікацію.

Постійна	практика	вивчення	усіх	тонкощів	сфе-
ри	оплати	праці	 дозволяє	профспілковим	експер-
там	чітко	усвідомлювати	її	«вузькі	місця»	та	знахо-
дити	 способи	 вирішення	 проблем,	що	 виникають.	
Та	реально	вплинути	на	добробут	працівників	їхній	

досвід	може	лише	в	одному	випадку:	якщо	він	ста-
не	у	нагоді	роботодавцям	і	буде	застосований	від-
повідними	службами	підприємств.

Щоб	 це	 відбулося,	 в	 першу	 чергу	 необхідний	
контакт	 між	 представниками	 сторін	 соціального	
діалогу.	 Прагнучи	 його	 забезпечити,	 Центральна	
рада	ПМГУ	у	червні	ініціювала	проведення	кругло-
го	столу	на	тему	«Застосування	тарифної,	грейдо-

вої	та	інших	систем	оплати	праці	на	підприємствах	
ГМК	України	в	сучасних	умовах».	До	участі	у	нара-
ді,	що	пройшла	у	Запоріжжі,	на	базі	конференц-за-
лу	 готелю	 «Інтурист»,	 були	 запрошені	 42	 фахівці	
Профспілки	металургів	і	гірників	України,	Федерації	
профспілок	України,	Федерації	металургів	України,	
Міністерства	економіки	України,	органів	виконавчої	
влади	та	наукових	установ.

Правильно організована заробітна платаПравильно організована заробітна плата
стимулює до продуктивної працістимулює до продуктивної праці
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Відкриваючи	 засідання,	 голова	ПМГУ	О.Рябко	
подякував	всім	присутнім	за	розуміння	надзвичай-
ної	актуальності	зарплатної	теми	та	підкреслив,	що	
правильно	організована	заробітна	плата	стимулює	
працівників	 до	 продуктивної	 праці	 –	 від	 чого	 без-
посередньо	виграє	виробництво,	зростають	темпи	
і	 масштаби	 соціально-економічного	 розвитку	 під-
приємства.	В	цьому	зацікавлені	 і	працівники,	 і	ро-
ботодавці,	і	держава.

Тож	 метою	 круглого	 столу	 стало	 проведення	
всебічного	аналізу	 систем	оплати	праці,	 існуючих	
на	 підприємствах	 ГМК,	 обговорення	 найкращих	
практик,	 виявлення	 конкретних	 проблемних	 пи-
тань,	і,	головне,	–	пошук	прийнятних	шляхів	їхнього	
подолання,	заснованих	на	принципах	колективно-
договірного	регулювання	оплати	праці.

В	 першу	 чергу	 слово	 було	 надано	 науковцям.	
Результатами	своїх	досліджень	з	теми	поділилися	
провідний	 науковий	 співробітник	 відділу	 дослід-
жень	 людського	 розвитку,	 кандидат	 економічних	
наук	 Інституту	 демографії	 та	 соціальних	 дослід-
жень	 імені	 М.Птухи	 НАН	 України	 І.Новак,	 декан	
факультету	 управління	 персоналом,	 соціології	 та	
психології	 Київського	 національного	 економічного	
університету	 імені	 В.Гетьмана	С.Цимбалюк	 та	 до-
цент	кафедри	менеджменту	організацій	та	управ-
ління	проєктами	Інженерного	навчально-наукового	
інституту	Запорізького	національного	університету	
О.Мороз.

Потім	прийшла	черга	голів	первинних	організа-
цій	Профспілки,	які	підготували	наочні	презентації,	
виходячи	 з	 практики	 застосування	 СОП	 на	 своїх	
підприємствах	 (Нікопольскому	 заводі	 фероспла-
вів,	 Дніпровському	 металургійному	 заводі,	 Мета-
лургійному	 комбінаті	 «Азовсталь»,	 Миколаївсько-
му	 глиноземному	 заводі	 та	 «Запоріжвогнетриві»).	
Далі	свою	позицію	з	приводу	існуючих	проблем	та	
бачення	подальшого	вдосконалення	систем	опла-
ти	праці	окреслили	роботодавці.	І,	на	завершення,	
учасники	 заслухали	 представників	 органів	 влади	

(на	жаль,	почути	від	них	про	якусь	реальну	держав-
ну	програму,	спрямовану	на	радикальне	викорінен-
ня	бідності	серед	працюючих	українців,	профспіл-
ковцям	так	і	не	судилося).

Позиції	сторін	та	їхня	згода	щодо	ключових	пи-
тань	знайшли	своє	відображення	у	Резолюції	круг-
лого	 столу.	 Зокрема,	 у	 цьому	 документі	 зафіксо-
ваний	перелік	умов,	які	соціальні	партнери	мають	
забезпечувати	при	вдосконаленні	чинних	та	впро-
вадженні	нових	систем	оплати	праці	на	підприєм-
ствах	ГМК	України.	Серед	них:

–	урахування	в	системах	оплати	праці	продук-
тивності	 праці,	 професійної	 майстерності,	 склад-
ності,	 інтенсивності	та	якості	праці;	змінності,	рит-
мічності	та	наявності	тяжких	і	шкідливих	умов	пра-
ці;	дотримання	режиму	економії,	трудової	та	техно-
логічної	дисципліни;

–	 пріоритетність	 збільшення	 основної	 (тариф-
ної)	 частки	 заробітної	 плати	 шляхом	 підвищення	
тарифних	ставок	(посадових	окладів);

–	зменшення	частки	низькооплачуваних	праців-
ників	та	збільшення	частки	працівників,	яким	нара-
хована	заробітна	плата	у	розмірі	вище	середньої	в	
галузі;

–	впровадження	гнучких	систем	індивідуально-
го	та	колективного	матеріального	преміювання	за	
результатами	 роботи	 за	 місяць,	 квартал,	 півріччя	
та	рік,	у	залежності	від	індивідуального	внеску	пра-
цівника;
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–	запобігання	використання	в	системах	премію-

вання	показників,	на	які	працівник	не	має	безпосе-
реднього	впливу,	або	таких,	що	не	застосовуються	
в	статистичній	звітності	та	не	піддаються	контролю	
й	розрахунку;

–	недопущення	міжпосадових,	міжкваліфікацій-
них	диспропорцій	 при	визначенні	 розмірів	 тариф-
них	ставок	(посадових	окладів)	працівників	однако-
вих	кваліфікацій	та	професій,	які	виконують	одна-
кову	за	трудовими	функціями	роботу;

–	 дотримання	 вимог	 трудового	 законодавства	
та	 положень	 Галузевої	 угоди	 ГМК	 України	 і	 Гене-
ральної	 угоди	 на	 2019-2021	 роки,	 зокрема	 щодо	
встановлення	нижньої	межі	оплати	за	кваліфікова-

ну	працю	не	менше	розміру	тарифної	ставки	робіт-
ника	I	розряду.

За	умови	виконання	всіх	перелічених	пунктів	не-
доліків	у	системах	оплати	праці,	що	застосовують-
ся	на	підприємствах,	стане	значно	менше.	Правда,	
час	не	стоїть	на	місці,	і	процес	еволюційних	змін	в	
подальшому	так	чи	 інакше	спричинить	виявлення	
нових	негараздів.	Запобігти	цьому	неможливо,	 та	
у	Профспілці	на	таке	і	не	сподіваються,	вважаючи	
головним	 результатом	 червневого	 круглого	 столу	
домовленість	 з	роботодавцями	про	постійну	спів-
працю	у	даному	напрямку.

Фото Петра ПІСАРЄВА

Кожен	активіст,	що	не	стоїть	осторонь	головних	
профспілкових	 завдань,	 знає:	 підписати	 гідний	
колдоговір	 –	 складно.	 Два	 автографи	 під	 перелі-
ком	взаємозобов’язань	 сторін	 –	це	лише	верхівка	
айсбергу.	За	ними	стоїть	 кропітка	робота	 з	аналі-
зу	економічних	показників	діяльності	підприємства,	
оцінка	 прогнозів	 на	 майбутнє,	 пошук	 обґрунтова-
них	формулювань,	 багатогодинні	 сесії	 перемовин	
задля	узгодження	пропонованих	норм…	Всі	ці	ета-
пи	 у	 філії	 «Вільногірський	 гірничо-металургійний	
комбінат»	АТ	«ОГХК»	пройшли	ще	навесні	2021	ро-
ку.	А	напочатку	літа,	в	червні,	–	тут	був	підписаний	
оновлений	головний	документ	підприємства,	який	
набрав	чинності	1	липня.

Під	час	підготовки	актуальної	версії	колдогово-
ру	були	враховані	пропозиції	працівників	підприєм-
ства,	 профспілкових	 організацій	 комбінату	 та	 за-
уваження	щодо	 трудових	 відносин	 компанії	 Baker	
McKenzie,	радника	Фонду	державного	майна	Украї-
ни,	в	управлінні	якого	перебуває	АТ	«ОГХК».	В	ре-
зультаті	його	текст,	який	базувався	на	редакції	2016	
року,	зазнав	серйозних	змін.

Головним	 чином	 вони	 стосуються	 низки	 соці-
альних	гарантій,	а	саме:	виплати	заохочення	пра-
цівникам	за	підсумками	роботи	філії	 за	рік,	 збіль-
шення	премій	до	Дня	металурга	і	гірника,	застосу-
вання	заохочення	для	трударів,	яким	виповнюється	
60	років.	Переглянуто	порядок	розрахунку	виплат	
на	оздоровлення	і	зафіксовано	норму	щодо	надан-
ня	матеріальної	допомоги	у	разі	смерті	працівників	
чи	пенсіонерів.	Окрім	цього,	у	документі	також	при-
ділили	увагу	прийому	на	робочі	місця	студентів	ко-
леджів	та	професійно-технічних	закладів	для	про-
ходження	практики.

Оновлений	 колдоговір	 погодили	 на	 засіданні	
правління	керівної	компанії	за	головування	тимча-
сово	 виконуючого	 обов’язки	 голови	 правління	 АТ	
«ОГХК»	Артура	Сомова.	Коментуючи	цю	подію,	го-
лова	первинної	організації	ПМГУ	ВГМК	Федір	Кли-
менко	зазначив:

–	 Від	 імені	 нашої	 профспілкової	 організації	 ви-
словлюю	 велику	 подяку	 правлінню	 ОГХК	 за	 кон-
структивний	 соціальний	 діалог.	 Людей	 хвилює	 пи-
тання,	чи	не	погіршиться	їхнє	становище	після	при-
ватизації.	 Погодження	 змін	 до	 колдоговору,	 які	 ми	
довго	 та	 ретельно	 готували,	 убезпечує	 працівників	
та	 спонукає	 їх	 працювати	 краще.	Взагалі	 договір	 є	
неймовірно	важливим	для	підприємства,	адже	це	–	
гарантія	 повної	 соціальної	 захищеності	 трудового	
колективу.

У	свою	чергу	Артур	Сомов	розповів	про	те,	що	
оновлена	версія	колдоговору	Вільногірського	ГМК	
ляже	 в	 основу	 нового	 колективного	 договору	 ще	
однієї	 філії	 компанії	 –	 Іршанського	 гірничо-збага-
чувального	комбінату.	Аналогічні	зміни	вже	обгово-
рюються	і	невдовзі	будуть	погоджені.

Довідково: Уряд долучив ОГХК до списку ком-
паній, що підлягають приватизації, ще у 2016 ро-
ці, але терміни початку цього процесу кілька ра-
зів зсувалися, востаннє – у зв’язку з пандемією ко-
ронавірусу. Однак у 2021 році підготовку об’єкту 
було завершено, його стартову ціну визначено 
на рівні 3,7 мільярди гривень, аукціон попередньо 
призначено на 31 серпня.

За інформацією PR-департаменту АТ «ОГХК»

Трудовий колектив ВГМК –  Трудовий колектив ВГМК –  
з новим колдоговоромз новим колдоговором
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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
Анатолій САМСОНОВ, слюсар-ремонтник очисних споруд Мирноградського виробничо-
го управління комунального підприємства «Вода Донбасу», член профкому ПМГУ

Фото Наталії УСЕНКО

Винагороди від життя отримуєш за працю,Винагороди від життя отримуєш за працю,
а не за відмовки.а не за відмовки.

Ендрю МетьюзЕндрю Метьюз
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Цю	 фразу	 Теодора	 Рузвель-
та	можна	було	б	вважати	неого-
лошеним	девізом	профспілкових	
юристів.	 Вони	 весь	 час	 перебу-
вають	між	двох	полюсів.	З	одно-
го	 боку,	 вивчають	 та	 аналізують	
діюче	 законодавство,	 відстежу-
ють	 його	 зміни	 –	 і,	 на	жаль,	 раз	
по	 раз	 констатують,	що	 воно	 ні-
яким	чином	не	стає	якіснішим	та	
більш	орієнтованим	на	підтримку	
людей	праці.

З	 іншого	ж	боку	головне	зав-
дання	профспілкових	правовиків	
–	захищати	трудові	права	праців-
ників	 та	 профспілкових	 органі-
зацій,	 відновлювати	 справедли-
вість.	Робити	це,	спираючись	на	
те	саме	недосконале	законодав-
ство,	у	недосконалій	судовій	сис-
темі	–	надзвичайно	складно.	Зо-
всім	не	завжди	прикладені	тита-
нічні	 зусилля	 винагороджуються	
перемогою.	Через	це	часом	при-
ходять	відчуття	безсилля,	думки	
про	 неможливість	 досягти	 успі-
ху	у	своїй	справі.	Та	вірити	їм	не	
варто!	Так,	сьогодні	профспілкові	
юристи	 не	 в	 змозі	 кардинально	
змінити	світ,	але	вони	кожен	день	
змінюють	на	краще	окремі	долі.

Допомогти	 фахівцям	 у	 сфе-
рі	 права,	 що	 працюють	 у	 ПМГУ,	
систематизувати	та	оновити	базу	
знань,	 підтримати	 їхній	 бойовий	
дух	 та	 дати	 можливість	 поспіл-
куватися	 у	 вузькому	 колі	 одно-
думців	–	такими	були	головні	цілі	
триденного	 семінару,	 ініційова-
ного	 Правовою	 інспекцією	 пра-

ці	 Профспілки.	 Організований	
за	 підтримки	 Центральної	 ради	
ПМГУ,	 він	 відбувся	 у	 середині	
червня	 у	 місті	 Києві.	 Його	 учас-
никами	 стали	 правові	 інспекто-
ри	 праці	 з	 різних	 профспілкових	
організацій.	Також	до	процесу	на-
вчання	долучилися	фахівці	з	ор-
ганізаційної	 та	 внутрішньопроф-
спілкової	роботи,	яким	теж	вкрай	
необхідно	вільно	орієнтуватися	у	
юридичних	питаннях.

Відкрив	семінар	заступник	го-
лови	 Профспілки	 Богдан	 Овер-
ковський,	який	розповів	про	«сві-
жі»	законодавчі	ініціативи,	зокре-
ма,	 про	 новий	 підхід	 до	 форму-
вання	 та	 застосування	 прожит-
кового	мінімуму	та	про	конкретні	
негативні	наслідки,	до	яких	може	
призвести	 прийняття	 проєкту	
Закону	 України	 «Про	 внесення	
змін	до	деяких	законодавчих	ак-
тів	 України	 щодо	 врегулювання	
питань	 формування	 прожитко-
вого	 мінімуму	 та	 створення	 пе-
редумов	 для	 його	 підвищення»	
(№3515,	 від	 20.05.2020	 р.);	 поін-
формував	 присутніх	 про	 хід	 ро-
боти	 над	 законопроєктом	 «Про	
колективні	договори	і	угоди».

Наступний	 блок	 навчальної	
програми	 був	 присвячений	 нара-
зі	актуальній	темі	державної	реє-
страції	змін	відомостей	про	Проф-
спілку,	 її	 організації.	 Роз’яснення	
щодо	вимог	до	документів,	які	по-
даються	 для	 державної	 реєстра-
ції	з	цих	питань,	надала	головний	
спеціаліст	 відділу	 реєстрації	 гро-

мадських	 формувань	 Управління	
реєстрації	 громадських	 форму-
вань,	 друкованих	 засобів	 масо-
вої	 інформації	 та	 інформаційних	
агентств	 Департаменту	 нотаріату	
та	державної	реєстрації	Міністер-
ства	юстиції	України	Юлія	Заєць.

Про	 особливості	 діяльності	
профспілок	як	юридичних	осіб	(у	
тому	числі	–	в	аспекті	підстав	ви-
никнення	трудових	відносин,	змін	
та	 припинення	 правовідносин);	
про	проблеми	застосування	тру-
дового	 законодавства;	 правові	
новели	щодо	реформування	тру-
дового	 законодавства	 говорила	
експерт	 журналу	 «Довідник	 кад-
ровика»	Зоя	Васильова	–	одна	з	
кращих	 фахівців	 у	 сфері	 трудо-
вого	 права,	 вона	 більше	 десяти	
років	 працювала	 над	 всіма	 про-
єктами	Трудового	кодексу.

Зоя	Миколаївна	акцентувала	
особливу	 увагу	 учасників	 семі-
нару	на	розгляді	норм	вкрай	не-
безпечних	для	людей	праці	про-
єктів	законів	«Про	внесення	змін	
до	 деяких	 законодавчих	 актів	
щодо	 спрощення	 регулювання	
трудових	відносин	у	сфері	мало-
го	 і	 середнього	 підприємництва	
та	 зменшення	 адміністратив-
ного	 навантаження	 на	 підпри-
ємницьку	 діяльність»	 (№5371,	
від	 13.04.2021	 р.),	 «Про	 внесен-
ня	 змін	 до	 Кодексу	 законів	 про	
працю	 України	 щодо	 спрощен-
ня	 регулювання	 трудових	 від-
носин	 працівників,	 які	 працюють	
у	 суб’єктів	 малого	 підприємни-
цтва,	 та	 зменшення	 адміністра-
тивного	навантаження	на	підпри-
ємницьку	 діяльність»	 (№5371-1,	
від	 27.04.2021	 р.),	 «Про	 внесен-
ня	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	
актів	 України	 щодо	 дерегуляції	
трудових	 відносин»	 (№5388,	 від	
16.04.2021	 р.),	 «Про	 внесення	
змін	до	деяких	законодавчих	ак-
тів	України	щодо	запровадження	
спрощеного	 порядку	 регулюван-
ня	трудових	відносин»	(№5388-1,	
від	30.04.2021	р.).

Сучасні	 засади	 ведення	 об-
ліку	 трудової	діяльності,	 перехід	
на	 електронні	 трудові	 книжки	 та	
запровадження	 електронних	 лі-
карняних	–	теми,	які	всебічно	ви-
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В пошуках ідеального профспілкового В пошуках ідеального профспілкового 
лідера… у собілідера… у собі

світлила	правовий	інспектор	пра-
ці	ПМГУ	Галина	Просяник.	

Головний	 інспектор	 праці	
ПМГУ	 Ольга	 Зубець	 розповіла	
про	 зміни	 і	 доповнення,	 які	 було	
прийнято	 на	 VIІ	 З’їзді	 Профспіл-
ки	 та	 внесено	 до	 нової	 редакції	
Статуту	 Профспілки	 металургів	
і	 гірників	 України.	 Її	 колеги	 жва-
во	 обговорювали,	 як	 ще	 можна	
вдосконалити	 головний	документ	
ПМГУ,	 всі	 озвучені	 пропозиції	 за-
нотували	 для	 подальшої	 роботи	
над	ними.

Завершальним	 спікером	 се-
мінару	 став	 правовий	 інспектор	
праці	 Володимир	 Пророк.	 Він	
розповів	 про	 порядок	 стягнення	
в	 судовому	 порядку	 заборгова-

ності	з	профспілкових	внесків	та	
відрахувань	 на	 культурно-масо-
ву	роботу.	Розбираючи	озвучену	
інформацію,	учасники	окремо	зу-
пинилися	 на	 типових	 помилках,	
які	 зустрічаються	 при	 укладан-
ні	 договорів	 між	 підприємством	
та	 профспілковою	 організацією	
щодо	 перерахування	 членських	
профспілкових	внесків	та	коштів	
на	 культурно-масову,	 фізкуль-
турну	і	оздоровчу	роботу.

Протягом	 всіх	 трьох	 днів	 на-
вчання	 правові	 інспектори	 праці	
активно	 включалися	 в	 обгово-
рення	 актуальних	 тем,	 охоче	 ді-
лилися	 своєю	 практикою	 та	 до-
свідом.	 Кожен	 з	 них	 розуміє,	що	
законодавство	 постійно	 зміню-

ється	–	і	це	природний	процес,	до	
якого	 необхідно	 адаптуватися.	
Завдання	 профспілок,	 які	 здій-
снюють	громадський	контроль	за	
дотриманням	законодавства	про	
працю,	–	вчасно	реагувати	на	за-
конодавчі	 ініціативи	 Уряду,	 на-
родних	 депутатів,	 та	 у	 випадку,	
якщо	 вони	 є	 згубними,	 –	 проти-
стояти	 їхньому	 просуванню,	 за-
стосовуючи	 наявні	 заходи	 впли-
ву	 для	 недопущення	 звуження	
конституційних	 прав	 працівників	
та	 порушення	 міжнародних	 кон-
венцій.	 Це	 –	 велика	 робота,	 та	
профспілкові	юристи	ПМГУ	гото-
ві	її	виконувати.

Тетяна МОСІЙЧУК
Фото Богдана ОВЕРКОВСЬКОГО

Вчитися	 новому	 –	 завжди	 корисно,	 а	 вчитися	
новому	у	хорошій	 компанії	–	ще	вдвічі	 корисніше!	
Так	 вважають	 профспілкові	 активісти	 первинної	
організації	ПМГУ	Металургійного	комбінату	«Азов-
сталь»,	обираючи	для	своїх	освітніх	проєктів	най-
кваліфікованіших	 викладачів	 та	 найнатхненніших	
однодумців.

У	 первинці	 проммайданчика	 Миколаївського	
глиноземного	заводу	це	переконання	цілком	розді-
ляють.	Тому,	отримавши	від	товаришів	з	Маріуполя	
пропозицію	 щодо	 проведення	 спільного	 навчаль-
ного	семінару	на	базі	МГЗ,	ініціативу	охоче	підтри-
мали.	Як	і	ідею	покликати	його	модератором	відо-
му	у	профспілковій	спільноті	тренерку,	директорку	
консалтингової	 компанії	«Нова	Персона»	 Інну	Но-
вицьку.

І	от,	настав	час	довгоочікуваної	зустрічі:	напо-
чатку	липня	азовстальці	приїхали	на	Миколаївську	
землю.	Місто	зустріло	їх	солоним	вітром	та	щирими	
посмішками	 колег.	 Делегацію	 гостинно	 прийняли	
генеральний	директор	МГЗ	В.Кожевніков	та	голова	
первинної	організації	ПМГУ	О.Медвідь.	З	розмови	

з	ними	активісти	дізналися	багато	цікавого	про	під-
приємство,	його	виробничу	діяльність	та	соціальні	
досягнення.	Потім	для	маріупольців	провели	пізна-
вальну	 екскурсію	 потужностями	 глиноземного	 за-
воду	–	було	дуже	цікаво,	адже	технологічні	процеси	
тут	 значно	відрізняються	від	 тих,	 які	мають	місце	
на	«Азовсталі».

Після	 знайомства	 з	 виробництвом	 гості	 отри-
мали	 можливість	 у	 неформальній	 атмосфері	 по-
спілкуватися	з	профспілковим	активом	МГЗ.	Спіль-
ну	 мову	 було	 знайдено	 дуже	 швидко,	 тож	 бесіда	
складалася	 з	 величезної	 кількості	 питань	 (часом	
несподіваних)	 і	 відповідей	 (зазвичай	 розгорнутих	
та	докладних).	Представники	первинок	розпитува-
ли	один	одного	про	все:	від	організації	перевезень	
працівників	 до	 методів	 мотивації	 профспілкового	
членства;	ділилися	практичним	досвідом	вирішен-
ня	широкого	спектру	питань.

Дуже	 скоро	 стало	 зрозуміло,	що	 на	 таких	 різ-
них	 щодо	 виробничих	 завдань	 підприємствах	
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профспілкові	 комітети	 мають	 абсолютно	 однакові	
цінності:	 порядність,	 прагнення	 до	 справедливос-
ті,	відчуття	солідарності	та	впевненість	у	тому,	що	
права	людей	праці	не	можна	порушувати.	Вони,	не-
залежно	 від	 географії,	 об’єднують	 профспілкових	
активістів	у	одну	команду.

Саме	з	таким	відчуттям	збірна	навчальна	 гру-
па	стала	до	занять.	Тема	семінару	–	«Лідерство	та	
основні	 компетенції	 профспілкового	лідера»	–	бу-
ла	 обрана	 не	 випадково.	 В	 нестабільних	 умовах	
сьогодення	кваліфікація	та	наснага	лідерів	нерідко	
стають	визначними	факторами	успіху	профспілко-
вих	 організацій,	 тож	питання	розвитку	 цих	 компе-
тенцій	актуальне	як	ніколи.

З	самого	початку	розмови	помітивши	професіо-
налізм	та	переконливість	Інни	Новицької,	учасники	
семінару	зрозуміли,	що	з	такою	тренеркою	цілком	
зможуть	засвоїти	нові	корисні	знання,	якщо	діяти-
муть	за	правилом	«Трьох	П»:	повторити,	поділити-
ся,	 практикувати.	 Робота	 з	 відпрацювання	 різних	
якостей	профлідера,	зокрема	–	спрямована	на	роз-
виток	 емоційного	 інтелекту,	 була	 непростою,	 але	
дуже	цікавою.	У	ній	яскраво	проявили	себе	праців-
ники	апарату	первинки	та	голови	цехових	організа-
цій	«Азовсталі».	Це	доводить,	що	вони	вже	відкри-
ли	у	 собі	лідерів,	а	 тепер,	 із	додатковим	багажем	

вмінь,	їхні	кроки	на	профспілковому	шляху	стануть	
ще	більш	впевненими.

Як	зазначила	одна	з	учасниць	навчання	–	голо-
ва	 цехової	 організації	 управління	 планування	 та	
розвитку	персоналу	Наталя	Владикіна,	«Пізнання 
себе – колосальна праця. На щастя, наша викла-
дачка нам у ній допомагала. Вона все розклала 
по поличках: компетенції, ситуаційне лідерство, 
емоційне лідерство. Та донесла до нас важливу 
істину: і емоції, і шкідливі думки – це нормально, 
найголовніше – знати, що з ними робити, як ви-
рулити зі складної емоційної ситуації.	Так що Інні 
Новицькій – окрема вдячність. То людина, в якої 
варто повчитися, як тримати аудиторію. Нам 
же тепер лишилося найскладніше (хоч і реальне 
для виконання) – застосовувати отримані знання 
на практиці».

Час	 перебування	 у	 Миколаєві	 пролетів	 стрім-
ко.	Провівши	його	разом	з	активістами	МГЗ,	азов-
стальці	встигли	з	ними	подружитися.	І	тепер	споді-
ваються,	що	глиноземники	дуже	скоро	виберуться	
у	гості	до	них	–	щоб	познайомитися	з	красивим	міс-
том	Маріуполем,	продовжити	ділитися	досвідом	та	
навчатися.

Ірина МЕЛЬНИКОВА
Фото Наталі БУЛДЕНКО
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Той,	 хто	 думає,	 що	 вчителем	
має	бути	лише	людина,	яка	 знає	
про	 свою	сферу	діяльності	 абсо-
лютно	все,	не	правий.	По-перше,	
абсолютно	 оволодіти	 будь-якою,	
навіть	найвужчою,	темою,	немож-
ливо:	адже	наукова	думка	повсяк-
час	 розвивається,	 відкриваючи	
людству	 нову	 і	 нову	 інформацію.	
А	 по-друге,	 щоб	 навчати	 інших,	
мати	 ґрунтовні	 знання	 недостат-
ньо	 –	 як	 мінімум	 необхідний	 ще	
педагогічний	хист.	Що	ж	тоді	скла-
дає	 основу	 для	 успішного	 вчите-
лювання?

В	 Профспілки	 металургів	 і	
гірників	 України,	 яка	 традиційно	
приділяє	 велику	 увагу	 підготов-
ці	 профкадрів	 та	 активу	 всіх	 рів-
нів,	 відповідь	 на	 це	 питання	 є.	
Перспективним	 профспілковим	
викладачем	 тут	 вважають	 люди-
ну,	 яка	 відповідає	 наступним	 ви-
могам:	 має	 досвід	 профспілкової	
роботи	 та	 природні	 педагогічні	
здібності,	 бажає	 їх	 розвивати	 та	
застосовувати	 на	 користь	 членів	
ПМГУ;	 прагне	 постійно	 вчитися,	
легко	 засвоює	 інформацію	 та	 не	
боїться	нових	форм	роботи;	із	за-
доволенням	спілкується	з	людьми	
і	завжди	хоче	їм	допомогти.

Саме	такі	активісти	ведуть	на-
вчання	 у	 нашій	 Профспілці.	 Ре-
зультати	 їхньої	 роботи	 –	 цілком	
відчутні,	однак	 і	 їм	самим	потріб-
но	 регулярно	 підвищувати	 ква-
ліфікацію.	 На	 щастя,	 можливос-
ті	 для	 цього	 є.	 Територіальні	 та	
Цент	ральна	 ради	 ПМГУ	 прово-
дять	для	профспілкових	виклада-
чів	 тематичні	 семінари,	а	ще	час	
від	 часу	 вони	 мають	 можливість	
взяти	 участь	 у	 цільових	 заходах	
загальноукраїнського	рівня.	Один	
із	 найцікавіших	 поміж	 них	 –	 вже	
традиційний	 (бо	 відбувся	 втретє)	
«Trade	Union	Trainer	Camp»	 (або	

ж	 як	 його	 називають	 скорочено	
«TUT	Camp»).

Такий	 «літній	 табір»	 для	 до-
рослих	–	спільна	ініціатива	Моло-
діжної	ради	Федерації	профспілок	
України	та	Громадської	організації	
«Інститут	громадянської	освіти	та	
праці»,	 за	підтримки	представни-
цтва	Фонду	 імені	Ф.Еберта.	Його	
цільова	аудиторія	–	профспілкові	
лектори,	 тренери	та	модератори,	
професіонали	 та	 початківці,	 які	
прагнуть	 удосконалити	 свої	 на-
вички	 та	 обмінятися	 з	 колегами	
практичним	досвідом.

Цього	 року	 серед	 30	 учасни-
ків	табору,	який	проходив	в	Одесі,	
було	два	представника	ПМГУ:	го-
ловний	спеціаліст	апарату	Проф-
спілки	Роман	Тарасенко	та	елект-
ромонтер	Запорізького	залізоруд-
ного	 комбінату	 Дмитро	 Драгун.	
Попри	те,	що	спільнота	профспіл-

кових	 викладачів	 досить	 тісна,	
останнім	часом	у	ній	з’являються	
нові	обличчя,	тож	розпочали	захід	
зі	знайомства.	А	потім,	після	уро-
чистого	відкриття,	одразу	включи-
лися	у	процес	активної	роботи.

Необхідно	відзначити,	що	фор-
мат	 «Trade	 Union	 Trainer	 Camp»	
не	передбачав	чіткого	розділу	між	
«професорами»	та	«студентами».	
Тут	кожен	мав	нагоду	побути	тре-
нером	 і	модератором	–	 за	 умови	
наявності	 відповідних	 компетен-
цій.	Та	«головний	удар»,	звісно	ж,	
взяли	на	себе	ті,	хто	мають	вели-
кий	 досвід:	 Віталій	 Копиш	 та	Во-
лодимир	Ковальчук	(Центр	освіти	
дорослих	 «Перспектива»	 Черні-
гівського	 навчально-методичного	
центру	 профспілок),	 Володимир	
Ворох	 (Профспілка	 працівни-
ків	 агропромислового	 комплексу	
України,	 голова	Молодіжної	 ради	

ФПУ),	Світлана	Ліщук	(Профспіл-
ка	 працівників	 агропромислового	
комплексу	 України),	 Ілля	Юрчен-
ко	 (Профспілка	 працівників	 хі-
мічних	 та	 нафтохімічних	 галузей	
промисловості	України)	та	Роман	
Тарасенко.	 За	 висвітлення	 ж	 по-
запрофіспілкових	 тем	 відповіда-
ли	 запрошені	 експерти	 –	 тренер	
з	ораторського	мистецтва	Василь	
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Комісаров	та	організатор	«Школи	
ефективних	 комунікацій	 для	 гро-
мадських	 організацій»	 Громадсь-
кого	 об’єднання	 «Центр	 інфор-
мації	про	права	людини»	Марина	
Говорухіна.

Спершу	 розібралися	 з	 основ-
ними	підходами	і	принципами	на-
вчання	 дорослої	 аудиторії.	 Потім	
детально	 обговорили	 особливос-
ті	 використання	 сучасних	онлайн	
сервісів:	 Mentimeter	 (платформа	
для	 проведення	 онлайн-опиту-
вань),	 Kahoot	 (навчальний	 веб-
ресурс,	 на	 якому	 представлений	
широкий	 вибір	 різнопрофільних	
вікторин),	Zoom	 (один	з	найпопу-
лярніших	сервісів	відеоконферен-
цій)	 та	 мобільних	 відеоредакто-
рів.	Також	 торкнулися	актуальної	
наразі	теми	«Що	робити	із	Zoom-
іза	цією	 навчання».	 Висновок	 був	
такий:	прийняти	її	як	даність,	але	
все	ж	намагатися	не	втрачати	на-
год	для	особистого	спілкування.

Великий	 блок	 занять	 присвя-
тили	 обговоренню	 напрацювань	
щодо	використання	командоутво-
рюючих	 практик,	 ділових	 ігор	 та	
«криголамів».	 Оскільки	 йшлося,	
в	 першу	 чергу,	 про	 прикладний	
аспект,	 всю	 озвучену	 колегами	
інформацію	 одразу	ж	 перевіряли	
на	собі	–	на	додаток	до	заплано-

ваних	 організаторами	 групових	
вправ	та	завдань.

Надзвичайно	цікавою	для	слу-
хачів	виявилася	лекція	про	проб-
леми	 формування	 критичного	
мислення	 профспілкових	 лідерів	
та	активістів.	В	її	межах	учасники	
навчання	також	дослідили	інстру-
менти	 протидії	 явищу	 інфодемії	
на	прикладі	ситуації	 із	розповсю-
дженням	фейкової	інформації	що-
до	Covid-19.

Далі	 відбулася	 Zoom-конфе-
ренція	за	модерації	досвідченого	
профспілкового	викладача	Едуар-
да	 Вохміна.	 Із	 легкістю,	 яку	 дає	
тільки	 високий	 професіоналізм,	
він	організував	відверту	дискусію	
навколо	питань	 історії,	 сучасного	
стану	 та	 перспектив	 профспілко-
вого	 руху.	При	 цьому	 її	 головний	
вектор	 був	 спрямований	 у	 май-
бутнє:	 адже	 аналізувати	 мину-
ле	необхідно,	в	першу	чергу,	аби	
правильно	 спланувати	 подальші	
кроки.	Роблячи	акцент	на	діях	та	
можливостях	 профспілкових	 тре-
нерів,	Е.Вохмін	 наочно	довів,	що	
роль	 цієї	 категорії	 активу	 у	 роз-
витку	профспілок	дуже	важлива.

Трішки	 відволіктися	 від	 сер-
йозних	 тем,	 не	 виходячи	 з	 на-
вчального	 контексту,	 дозволив	
вечірній	 кіносеанс	 «зі	 змістом».	
На	 великому	 екрані	 показували	
документальний	фільм	про	страй-
ки	шахтарів	та	серію	анімацій	про	
профспілки,	 після	 завершення	
яких	 всі	 бажаючі	 взяли	 участь	 в	
обговоренні	побаченого.

Знаючи,	 що	 тренування	 пот-
рібні	 і	мозку,	 і	 тілу,	профспілковці	
з	однаковим	ентузіазмом	відправ-
лялися	на	ранкову	пробіжку	та	на	
практикум	 з	 публічних	 виступів.	
«Мотаючи	на	вус»	фахові	поради	

та	 конкретні	 лайфхаки,	 які	 здатні	
зробити	 промови	 більш	 яскрави-
ми,	 змістовними	 та	 переконливи-
ми,	 вони	 вочевидь	 розмірковува-
ли,	де	найближчим	часом	їх	засто-
сують.	Так	само	завзято	розбира-
лися	 і	 в	 хитросплетіннях	процесу	
формування	 особистого	 іміджу	
профспілкового	тренера	та	опано-
вували	 використання	 сторітелінгу	
в	 профспілковій	 роботі.	 Тут	 пра-
цювали,	 розділившись	 на	 чотири	
команди,	 і	 на	 завершення	 занят-
тя	 їхні	 капітани	 презентували	 на-
стільки	 захопливі	 історії,	 що	 всіх	
ще	довго	не	відпускали	емоції.

Заключним	 пунктом	 навчаль-
ної	програми	«Trade	Union	Trainer	
Camp»	став	майстер-клас	«Ство-
рення	якісних	презентацій	та	роз-
даткового	 матеріалу».	 Він	 про-
йшов	 надзвичайно	 динамічно,	
оскільки	 містив	 лише	 необхідний	
мінімум	теорії	–	і	багато	практики.	
Завдання	 виконували	 у	 групах,	
демонструючи	 навички	 прове-
дення	якісних	Zoom-конференцій,	
опитувань,	 квестів	 та	 збору	 ана-
літичних	 досліджень.	 А	 одна	 з	
команд	 навіть	 спромоглася	 ство-
рити	 тематичний	 відеоролик	
менш	ніж	за	годину!

Підбиваючи	 підсумки	 заходу,	
організатори	 вручили	 всім	 учас-
никам	 іменні	 сертифікати	 та	 по-
дякували	 їм	 за	 бажання	 вчитися	
і	 вчити.	 Вони	 впевнені,	 що	 здат-
ність	бути	одночасно	викладачем	
і	учнем,	передавати	знання	іншим	
та	засвоювати	нове	самому,	–	са-
ме	 та	 риса,	 яка	 вкрай	 необхідна	
ефективним	 профспілковим	 тре-
нерам	і	модераторам.	І	ми	не	мо-
жемо	з	цим	не	погодитися!

Роман ТАРАСЕНКО
Фото учасників семінару
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У Профспілці випадкових людей не буваєУ Профспілці випадкових людей не буває

Як	 у	магазинів	 є	 постійні	 клієнти,	 так	 у	 нашого	
журналу	за	час	його	існування	(а	це	цілих	14	років!)	
з’явилися	постійні	герої.	То	особливі	люди	–	профлі-
дери,	чиї	серця	назавжди	віддані	Профспілці.	І	вони	
не	просто	з	року	в	рік	віддано	роблять	свою	справу,	
але	й	продовжують	самовдосконалюватися:	попов-
нюють	 багаж	 знань,	 обіймають	 нові	 посади,	 вчать	
молодь...	 А	ми	 із	 захопленням	 слідкуємо	 за	 їхніми	
біографіями	і	ніколи	не	відмовляємося	написати	про	
чергові	їхні	досягнення.

Один	з	 таких	постійних	 героїв	–	 голова	цехової	
організації	 шахти	 «Тернівська»	 первинки	 ПМГУ	 АТ	
«Кривбасзалізрудком»	 Олег	 Кремез.	 Наші	 читачі	
давно	з	ним	знайомі,	може	вони	навіть	пам’ятають,	
що	стосовно	роботи	Олег	Петрович	«однолюб».	Все	
життя	пропрацювавши	на	одному	підприємстві,	біль-
ше	того	–	в	одному	його	підрозділі,	він	знає	рідний	
колектив	(а	це	860	осіб)	наче	родину.	Завжди	нама-
гається	допомогти	й	порадити,	створити	товаришам	
умови	для	комфортної	 та	безпечної	праці,	яка	має	
належну	оплату.

Колеги	 йому	 довіряють,	 тож	 коли	 постало	 пи-
тання	 щодо	 делегування	 представників	 первинки	
ПМГУ	«Кривбасзалізрудкому»	до	оновленого	складу	
Центральної	 ради	 Профспілки,	 вони	 запропонува-
ли	його	кандидатуру.	Спочатку	її	підтримали	на	за-
гальнокомбінатівській	 звітно-виборчій	 конференції	
(разом	із	кандидатурою	голови	первинної	організації	
Юрія	Деркача),	потім	затвердили	на	вересневому	VII	
З’їзді	Профспілки	металургів	 і	 гірників	України.	Так	
О.Кремез	увійшов	до	числа	16	криворіжців	у	складі	
ЦР	ПМГУ.

Робота	у	Центральній	раді,	звісно	ж,	відрізняєть-
ся	від	роботи	у	шахтарському	колективі.	А	от	у	чому	
саме	полягають	відмінності	–	про	це	ми	розпитали	в	
Олега	Петровича.

– З чим до Вас зазвичай звертаються члени 
профспілки, які входять до профорганізації шах-
ти «Тернівська»?

–	Серед	поточних	–	питання	охорони	праці,	 за-
безпечення	 спецодягом,	 умов	 праці	 та	 побуту	 (зо-
крема,	 стосовно	 адміністративно-побутового	 ком-
бінату,	 бані,	 прилеглої	 території),	 обліку	 робочого	
часу.	Коли	хтось	опинився	у	скрутній	ситуації	–	ма-
теріальної	допомоги.	Останні	два	роки,	з	огляду	на	
пандемію,	 також	 виникло	 багато	 нюансів	щодо	 ор-
ганізації	та	проведення	оздоровчого	сезону.	У	2020-
му	нам	довелося	 затримати	його	 початок	 у	 зв’язку	
з	 коронавірусною	 інфекцією.	 Здравниці	 «Червоні	
віт	рила»	(Скадовськ)	та	«Криворізький	гірник»	(Бер-
дянськ),	 де	 проходили	 сімейні	 заїзди,	 запрацюва-
ли	аж	у	липні.	Цьогоріч	ситуація	 із	захворюваністю	
покращилася,	 оздоровчі	 об’єкти	 відкрили	 свої	 две-
рі	у	червні	–	правда,	з	певними	обмеженнями,	а	ще	
враження	відпочивальників	трішки	псувала	спочатку	
прохолодна	дощова	погода,	а	потім	спека.

– Хто Вам допомагає вирішувати всі перелі-
чені питання?

–	Звісно	ж,	профактив	шахти	«Тернівська».	На-
разі	 до	 нашого	 цехкому	 входить	 10	 працівників	 як	
інженерно-технічних,	так	і	робочих	професій.	Мої	за-
ступники	–	Олександр	Рассказов,	який	15	років	в	ак-
тиві	профспілки	шахти,	та	Наталія	Морозкова,	котра	
раніше	очолювала	молодіжну	раду	структурного	під-
розділу.	Кожна	людина	у	цехкомі	–	на	своєму	місці.	
У	ПМГУ	взагалі	 випадкових	людей	 не	 буває,	 адже	
тут	особистості,	які	проявили	свою	життєву	позицію.

Щомісячно	ми	збираємося	разом	 і	розглядаємо	
глобальні	та	поточні	питання,	доносимо	інформацію	
від	адміністрації	та	профкому	первинки	ПМГУ	комбі-
нату	до	трудового	колективу.

– А які напрямки профспілкової роботи прин-
ципові для Вас на рівні первинки підприємства?

–	 Побудова	 соціального	 діалогу	 із	 представни-
ками	 роботодавця.	 Виконуючи	 різні	 завдання	шах-
тарів,	я	часто	спілкуюся	з	адміністрацією	шахти,	яка	
завжди	йде	назустріч	і	допомагає	у	вирішенні	злобо-
денних	питань.	Тож	вважаю,	що	конструктивна	взає-
модія	–	важлива.	Це	вірно	і	для	підрозділу,	і	для	під-
приємства	в	цілому.

Однак	компромісів	досягати	часом	не	легко.	Ми-
нулого	 року	 профком	 підприємства	 вів	 дуже	 важкі	
перемовини	 з	 приводу	 укладення	 нового	 доповне-
ного	колективного	договору	на	2020-2022	роки.	Вони	
тривали	протягом	8	місяців,	але	врешті	завершили-
ся	підписанням	соціально	орієнтованого	документу,	
у	якому	збережено	повний	обсяг	соціальних	гаран-
тій,	до	яких	звикли	працівники	підприємства.	Саме	
на	його	норми	ми	з	іншими	головами	профкомів	під-
розділів	 наразі	 спираємось	 у	 своїй	 повсякденній	
діяльності.

– Ще пара місяців і буде рік, як ви є членом 
Центральної ради ПМГУ. Чи важко працювати у 
вищому керівному органі Профспілки? Які пи-
тання стоять на його порядку денному?

О.КремезО.Кремез
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«Радий, коли з толком»«Радий, коли з толком»

–	З	одного	боку	важко,	з	іншого	–	не	важче,	ніж	у	
шахтарському	колективі,	бо	і	там,	і	там	висока	відпо-
відальність.	На	порядку	денному	Центральної	 ради	
–	стратегічні	питання.	Найголовніше	з	них	на	сьогодні	
–	боротьба	проти	антисоціальних	реформ	трудового	
законодавства.	 Минулого	 року	 йшлося	 про	 законо-
проєкти	№2708	«Про	працю»	та	№2681	«Про	внесен-
ня	 змін	до	деяких	 законодавчих	актів	України	щодо	
окремих	 питань	 діяльності	 профспілок».	Щоб	 стати	
на	 заваді	 їхньому	прийняттю,	наша	Профспілка	пи-
сала	численні	звернення,	ми	всі	разом	виїжджали	на	
акцію	протесту	до	столиці	–	і	таки	перемогли.

Але	 подібних	 згубних	 законодавчих	 ініціатив	
стає	все	більше.	На	останньому	пленумі	ЦР	ми	об-
говорювали,	 зокрема,	 небезпечні	 законопроєкти	

№5371	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	
актів	 щодо	 спрощення	 регулювання	 трудових	 від-
носин	у	сфері	малого	 і	середнього	підприємництва	
та	 зменшення	 адміністративного	 навантаження	 на	
підприємницьку	діяльність»,	№5388	«Про	внесення	
змін	до	деяких	законодавчих	актів	щодо	дерегуляції	
трудових	 відносин»	 та	№3515	 «Про	 внесення	 змін	
до	 деяких	 законодавчих	 актів	 щодо	 врегулювання	
питань	формування	прожиткового	мінімуму	та	ство-
рення	передумов	для	його	підвищення».	Централь-
на	 рада	 ухвалила	 заяву	щодо	 неприпустимості	 їх-
нього	просування	–	і	нам	необхідно	міцно	стояти	на	
таких	позиціях.

Діна ДОЛГОВА
Фото Анни РОГОЗІНОЇ

У	пошуку	 справжнього	покли-
кання	в	кожного	–	свій	шлях.	Хтось	
іде	довгою	дорогою,	перебираючи	
різні	види	діяльності	аж	допоки	не	
знайде	дійсно	свою	справу,	а	 ко-
мусь	щастить	потрапити	«у	яблуч-
ко»	з	першого	пострілу.	Наш	сьо-
годнішній	герой	–	Станіслав	Бала-
гура	–	саме	із	таких	щасливців.

У	 1982	 році	 він	 прийшов	 на	
Інгулецький	 гірничо-збагачуваль-
ний	 комбінат	 студентом:	 хлопця,	
що	 здобував	 професію	 гірничого	
електромеханіка	 в	 Інгулецькому	
гірничорудному	 технікумі,	 напра-
вили	 сюди	 на	 практику.	 Із	 вдяч-
ністю	 говорить,	 що	 зустріли	 йо-
го	 привітно	 –	 і	 це	 запам’яталося	
назавжди.	 Після	 завершення	 на-
вчання	молодий	фахівець	праце-
влаштувався	 на	 підприємство	
–	та	більше	з	комбінатом	не	роз-
лучався.	 За	 десятиліття	 роботи	
ІнГЗК	 став	 йому	 рідним.	 Тепер	
уже	Станіслав	Миколайович	сам	є	

наставником	для	молоді.	Працює	
він	 майстром	 дільниці	 ремонтів	
цеху	мереж	і	підстанцій.

– Яку мету вважаєте голов-
ною для себе під час виробни-
чої взаємодії зі студентами Ін-
гулецького фахового коледжу 
Криворізького національного 
університету та здобувачами 
освіти Інгулецького професій-
ного ліцею?

–	 У	 переважній	 більшості	 до	
нашого	 цеху	 на	 практику	 прихо-
дять	 майбутні	 електромонтери	
по	 обслуговуванню	 підстанцій	
та	 електрослюсарі	 з	 ремонту	об-
ладнання	розподільчих	пристроїв.	
Мені	хочеться	їх	навчити	нюансам	
професії,	правилам	безпечної	ро-
боти,	допомогти	молоді	адаптува-
тися	 в	 трудовому	 колективі,	 щоб	
їй	 захотілося	 прийти	 працювати	
на	 Інгулецький	 гірничо-збагачу-
вальний	комбінат.	Протягом	двох-
трьох	місяців	намагаюся	стати	то-
варишем	 і	 помічником	 для	 хлоп-
ців	 і	дівчат,	які	тільки-но	визнача-
ються	з	професійним	шляхом.

– Чи не обтяжує Вас настав-
ництво? 

–	 Зовсім	 ні.	 Обтяжує,	 як	 ви	
сказали,	 інше.	Ми	 вчимо	 студен-
тів,	 сподіваємося,	 що	 вони	 при-
йдуть	 до	 нас	 працювати,	 а	 потім	
їх	не	бачимо.	Хтось	їде	за	кордон,	
хтось	узагалі	не	за	спеціальністю	
потім	 працевлаштовується,	 ну,	
це	 –	 життя…	 А	 з	 цілеспрямова-
ною	 і	 допитливою	молоддю,	 якій	
не	байдуже	власне	майбутнє,	ме-
ні	подобається	працювати.	За	30	

років	 наставництва	 через	 мене	
пройшли	 сотні	 молодих	 людей.	 І	
я	 радий,	 коли	 наше	 професійне	
спілкування	пройшло	з	толком.

Якось	випадково	зустрів	свою	
практикантку	 (на	 жаль,	 імені	 не	
пам’ятаю,	тільки	знаю	 її	в	облич-
чя),	 яка	 щиро	 зраділа	 нашій	 зу-
стрічі	 та	 стала	 про	 себе	 розпові-
дати.	Працює	на	Південному	ГЗК.	
Сказала,	що	вдячна	за	мою	науку,	
бо	на	підприємство	прийшла	вже	
майже	готовим	фахівцем.

– У квітні Криворізька місь-
ка рада Профспілки металургів 
і гірників України нагородила 
Вас як кращого наставника. Хто 
першим привітав?

–	Начальник	цеху	мереж	і	під-
станцій	 Юрій	 Петрович	 Кучерук.	
Він	 знав,	 куди	 і	 з	 якого	 приводу	
мене	 запрошують.	 Також	 відразу	
привітав	 профлідер	 Інгулецького	
ГЗК	Анатолій	Іванович	Логачов,	бо	
на	 врочистому	 заході,	 де	 вруча-
лися	нагороди,	він	був	присутній.	
Звісно,	приємно,	коли	вітають,	ка-
жуть	хороші	слова…	До	речі,	ду-
же	дякую	організаторам	(Асоціації	
громадських	 організацій	 «Кривий	
Ріг	 –	рідне	місто»)	 за	подаровані	
нам	 книгу	«Яскраві	 сторінки	 істо-
рії	профтехосвіти	Криворіжжя»	та	
бук	лет	 «Легенди	 трудового	Крив-
басу».	Цю	документальну	літера-
туру	я	приніс	в	колектив	і,	відвер-
то	кажучи,	був	здивований	неаби-
якою	 зацікавленістю	 нею	 серед	
колег.	Дехто	навіть	за	цими	книга-
ми	«полював».

Оксана ШАХМОТЬ
Фото автора

С.БалагураС.Балагура
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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
Віра МАРЧАК, змінний майстер дільниці експлуатації вагів цеху метрології та ваго-
вимірювання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, голова цехової 
профорганізації Профспілки, ветеран ПМГУ

Фото Наталії УСЕНКО

Ми не знаємо, хто ми,Ми не знаємо, хто ми,
доки не перевіримо, на що ми здатні.доки не перевіримо, на що ми здатні.

Марта ГраймсМарта Граймс
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Віктор Квітко:Віктор Квітко: «Хочу завтра   «Хочу завтра  

бути кращим, ніж був учора»бути кращим, ніж був учора»
Коли	ми	кажемо	про	профспілкового	лідера	чи	

активіста,	що	він	перспективний,	що	ми	маємо	на	
увазі?	В	першу	чергу,	його	здібності	та	прагнення,	
адже	це	має	бути	людина,	яка	може,	хоче	та	при-
кладає	 зусилля	 для	 успішного	 виконання	 проф-
спілкових	завдань.	По-друге,	горизонт	бачення,	бо	
не	існує	перспективності	без	усвідомлення	та	ана-
лізу	безпосередньо	перспектив.	 І	 по-третє,	 звісно	
ж,	 цілеспрямованість:	 що	 поробиш,	 робота	 із	 за-
хисту	прав	 та	 інтересів	людей	праці	 важка	 та	ча-
сом	невдячна,	досягти	у	ній	успіху	без	міцної	волі	
нереально.

Щодо	 нашого	 сьогоднішнього	 героя	 слово	
«перспективний»	 ми	 вперше	 вжили	 кілька	 років	
тому	–	коли	писали	про	нього	як	про	учасника	Мо-
лодіжного	 форуму	 ПМГУ.	 І	 не	 помилилися!	 Сьо-
годні	провідний	 інженер-конструктор	служби	екс-
плуатації	 та	 ремонтів	ПрАТ	 «Дружківський	 завод	
металевих	виробів»	Віктор	Квітко	вже	переконли-
во	довів,	що	усі	перелічені	вище	якості	йому	при-
таманні.	Наразі	він	є	 головою	цехової	організації	
ПМГУ	 служби	 експлуа	тації	 та	 ремонтів,	 членом	
профспілкового	 комітету	первинки,	 старшим	 гро-
мадським	 інспектором	 з	 охорони	 праці,	 головою	
комісії	профспілкового	комітету	з	питань	охорони	
праці,	в.о.	голови	молодіжної	організації,	керівни-
ком	турклубу	«Метизник»,	членом	комісії	 з	підго-
товки	проєкту	колективної	угоди	та	членом	Моло-
діжної	ради	ПМГУ.

Нам	 дуже	 хочеться	 взнати	Віктора	Сергійови-
ча	 краще,	 тож	ми	 вирішили	 розпитати	 його	 –	 про	
життя,	роботу,	плани,	про	цінності	та	переконання,	
а	також	про	те,	яким	би	йому	хотілося	бачити	май-
бутнє	ГМК	та	ПМГУ.

– Віктор, як все розпочиналося? Коли і як Ви 
потрапили на Дружківський завод металевих 
виробів, коли і чому долучилися до профспіл-
кової діяльності?

–	Дружківський	завод	металевих	виробів	–	моє	
перше	робоче	місце.	Я	 влаштувався	 сюди	 у	 2011	
році,	після	закінчення	вищого	навчального	закладу.	
Одразу	почав	проявляти	інтерес	до	ініціатив	проф-
спілкового	комітету	–	надихнувся	прикладом	колег,	
які	багато	часу	та	зусиль	приділяли	профспілковій	
роботі,	захисту	прав	товаришів.	Хотілося	бути	у	їх-
ній	 компанії,	 зарекомендувати	себе	активним,	не-
байдужим	і	відповідальним	членом	профспілки.

У	профкомі	моє	бажання	працювати	помітили,	
у	2012	році	мене	долучили	до	програми	формуван-
ня	профспілкового	кадрового	резерву.	Я	пройшов	
навчання	у	Школі	молодого	профспілкового	лідера	
на	базі	Донецької	обласної	організації	Профспілки	

металургів	 і	 гірників	України,	після	чого	був	обра-
ний	 старшим	 громадським	 інспектором	 з	 охорони	
праці,	а	трохи	пізніше	–	і	головою	цехової	організа-
ції.	Виходить,	що	з	10	років	на	підприємстві	я	всі	10	
років	 товаришую	з	Профспілкою,	 і	 вже	8	років,	 як	
отримав	своє	перше	профспілкове	доручення.

–	Чому вирішили витрачати свій особистий 
час і сили на захист трудових прав товаришів?

–	Важко	сказати	напевно.	Можливо,	це	покли-
кання,	а	може	–	виховання	чи	навіть	гени.	Мій	бать-
ко	був	головою	цехового	комітету	профспілки,	тож	
слово	«профспілка»	для	мене	не	нове,	а	знайоме	з	
раннього	дитинства.

Профспілкова	робота	починається	з	маленьких	
кроків	та	постійно	нарощує	темп.	Сьогодні	ти	допо-
міг	розвантажити	новорічні	подарунки	чи	закріпити	
оголошення	на	стенді,	а	вже	завтра,	сам	того	не	по-
мічаючи,	сміливо	береш	слово	на	зборах	трудового	
колективу,	звертаєшся	з	пропозицією	до	керівника	
про	покращення	умов	праці	свого	колективу.	І	якщо	
твої	дії	приносять	результат	та	схвалення	колег,	це	
мотивує	на	нові	 справи.	До	 того	ж,	 чесно	 кажучи,	
це	приємне	відчуття	–	бачити	плоди	своїх	зусиль,	
бачити	довіру	в	очах	оточуючих	та	бути	впевненим,	
що	за	необхідності	тебе	підтримають	товариші.

В.КвіткоВ.Квітко
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–	Хто Ваші вчителі у роботі та профспілковій 

діяльності? Чи є навколо Вас люди, на яких Ви 
хотіли б бути схожими?

–	Своїми	наставниками	у	профспілковій	роботі	
я	вважаю	всіх	активістів,	які	мене	оточують,	бо	ко-
жен	з	них,	так	чи	інакше,	формує	мій	світогляд,	до-
повнює	мої	знання,	допомагає	зрозуміти	та	засво-
їти	щось	нове.	Вдячний	за	те,	що	старші	колеги	на	
всіх	профспілкових	рівнях	діляться	своїм	корисним	
досвідом	 під	 час	 роботи	 над	 спільними	 проєкта-
ми,	або	цілеспрямовано	на	профспілкових	лекціях	
та	семінарах.	І	взаємодія	з	адміністрацією	та	пра-
цівниками	підприємства	дає	можливість	отримати	
свій,	унікальний	досвід.

Чи	хочу	я	бути	на	когось	схожим?	Можу	точно	
сказати	–	ні.	Чи	є	хтось,	на	кого	я	не	хочу	бути	схо-
жим?	Так.	 Завтра	 я	 не	 хочу	 бути	 схожим	 на	 себе	
сьогодні,	хочу	розвиватися,	рухатися	вперед,	хочу	
завтра	бути	кращим,	ніж	був	учора.

–	Звідки Ви берете натхнення та сили для 
долання перешкод?

–	На	роботу	мене	надихає	колектив:	в	нього	є	
певні	 потреби	 –	 їхнє	 задоволення	 стає	 для	 мене	
викликом.	А	сили	на	долання	перешкод	дає	моя	ро-
дина	–	кохана	дружина,	діти,	моя	мама,	які	цілком	
мене	 підтримують,	 допомагають	 порадою,	 вміють	
вислухати	та	просто	люблять	мене	таким,	який	я	є.

–	Як Ви вважаєте: чи важливо для людини 
пишатися своєю професійною приналежністю? 
Чи Ви особисто пишаєтесь тим, що Ви – пред-
ставник гірничо-металургійної галузі?

–	Якщо	людина	не	пишається	своєю	професій-
ною	приналежністю,	то	вона	ніколи	не	зможе	ста-
ти	справжнім	професіоналом	та	добре	виконувати	
свою	роботу,	не	буде	проявляти	 ініціативу	та	роз-
виватися.	Особисто	я	пишаюся	тим,	що	працюю	на	
своєму	підприємстві,	яке	має	90-річну	славну	істо-
рію	та	традиції,	пишаюся	тим,	що	представляю	гір-
ничо-металургійну	галузь.	Всі	металурги	та	гірники	
повинні	цим	пишатися,	бо	наша	галузь	–	це	важка	
праця,	виконуючи	яку	ти	можеш	сміливо	говорити	
про	свою	приналежність	до	особливої	когорти	лю-
дей,	 людей	 сміливих	 та	 витривалих,	 досвідчених	
та	необхідних	суспільству.	Звісно,	у	нашій	галузі	не	

все	так	добре,	як	того	хотілося	б,	тож	наша	з	вами	
спільна	справа	–	розвивати	та	покращувати	її.

– У липні, відзначаючи своє професійне свя-
то, металурги і гірники України традиційно роз-
починають відлік «нового металургійного ро-
ку». Із якими відчуттями Ви до нього підійшли? 
Які найскладніші випробування приніс Вам ми-
нулий рік? Що Ви вважаєте своїм найбільшим 
успіхом у минулому році?

–	Минулий	рік	був	для	мене	незвичайним	у	всіх	
сенсах.	У	мене	народилася	донька	–	а	це	геть	 ін-
ше	 відчуття,	 аніж	 було,	 коли	 народився	 син.	 На	
підприємстві	 змінився	 генеральний	 директор,	 що	
призвело	до	низки	змін,	необхідності	налагоджен-
ня	діалогу	та	пошуку	взаєморозуміння.	Ну	і,	звісно,	
Covid-2019,	з	його	карантинними	та	протиепідеміч-
ними	 обмеженнями:	 він	 змусив	 всіх	 переоцінити	
життєві	пріо	ритети,	шукати	нові	методи	та	форми	
профспілкової	роботи,	адаптувати	до	нових	умов	
охорону	праці	та	багато	іншого.

Своїм	 найбільшим	 успіхом	 вважаю	 те,	 що	 за	
минулий	 рік	 ми,	 не	 зважаючи	 на	 нові	 обставини,	
встоя	ли.	 Всі	 мої	 успіхи	 –	 це,	 перш	 за	 все,	 успіхи	
профспілкової	 команди,	 всього	 колективу,	 у	 скла-
ді	 якого	 я	 сумлінно	 працював,	 викладаючись	 на	
100%.	Адже	Профспілка	–	це	не	хтось	один,	це	всі	
разом,	тож	і	профспілкові	досягнення	–	це	завжди	
спільна	робота,	бо	тільки	разом	ми	–	сила.

–	Які питання, на Вашу думку, стоятимуть на 
порядку денному Профспілки у період між цим 
професійним святом та наступним?

–	На	мій	погляд,	головні	питання	порядку	ден-
ного	на	наступний	рік	–	це	збереження	умов	праці	
на	рівні,	не	 гіршому	за	 існуючий,	 та	недопущення	
наступу	на	права	працівників	під	час	реформуван-
ня	 трудового	 законодавства.	 Завдання,	 скажемо	
м’яко,	не	прості.	Та	сили	на	їхнє	вирішення	в	Проф-
спілки	є.	Минулого	року	в	ПМГУ	пройшла	звітно-ви-
борча	кампанія,	оновилися	профспілкові	керівники	
різних	рівнів	і	це,	безумовно,	дасть	профспілково-
му	руху	нові	сили	у	роботі,	допоможе	досягти	біль-
шого	та	кращого	для	людей	праці.

–	Що б Вам хотілося змінити у своїй профе-
сійній сфері та профспілковій діяльності у най-
ближчому майбутньому? Чого б Ви побажали 
колегам на наступний період?

–	Як	в	професійній,	так	і	в	профспілковій	сфері	
хотілося	б	бачити	нові	 обличчя,	більше	активних,	
небайдужих	 людей,	 більше	 молоді,	 залученої	 до	
профспілкової	справи,	хотілося	б	повернути	життя	
в	офлайн,	додати	«живого»	спілкування	між	людь-
ми	без	обмежень	та	дистанцій.

Стосовно	ж	побажань,	всім	нам,	всім	металур-
гам	і	гірникам,	бажаю	здоров’я,	бо	працюємо	не	на	
курорті,	внутрішнього	балансу	та	спокою,	бо	ж	 ін-
дустріальний	шум	далекий	від	співу	пташок	у	вес-
няному	 лісі,	 та	 небайдужих	 людей	 навколо,	 щоб	
прислів’я	«моя	хата	скраю»	було	не	про	нас!
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Разом ми можемо зробити більше!Разом ми можемо зробити більше!

– Ларисо Корніївно, розкажіть, будь ласка, 
скільки жінок зараз працює на «Запоріжсталі»?

–	За	даними	на	червень	2021	року	жінок	в	нас	
2331	 (це	 22%	 від	 загальної	 чисельності	 працюю-
чих),	у	тому	числі	1430	з	них	–	промисловий	персо-
нал,	 901	 –	 непромисловий.	Тобто	більша	частина	
жінок	зайнята	в	основному	виробництві.	Це	маши-
ністки	кранів,	контролери	у	виробництві	чорних	ме-
талів,	сортувальниці-здавальниці,	змащувальниці,	
машиністки-обходчиці	по	котельному	обладнанню,	
оператори	на	фільтрах	та	інші.	Фактично	нема	жод-
ної	дільниці,	де	б	обійшлися	без	жінок.	Найбільша	
їх	кількість	в	управлінні	комбінату	(530	осіб).

976	наших	дівчат	мають	вищу	освіту,	463	–	не-
повну	 вищу.	 94	 жінки	 є	 керівниками	 структурних	
підрозділів.	 З	 приводу	 вікового	 розподілу:	 1389	
працівниць	віком	від	35	до	55	років,	552	–	до	35	ро-
ків,	392	–	понад	55	років.

Та	де	б	вони	не	працювали,	яку	б	освіту	не	ма-
ли,	 скільки	б	років	 їм	не	було,	наші	жінки	всюди	 і	
завжди	роблять	великий	внесок	у	стабільну	роботу	
підприємства.

– Чи активні вони у профспілковій роботі?
–	 Звісно	 ж	 активні!	 У	 нас	 є	 хороші	 традиції	

жіночого	 профспілкового	 лідерства.	 А	 в	 останні	
роки	 взагалі	 прослідковується	 стала	 тенденція:	
відбувається	 омолодження	 трудового	 колективу,	
на	 комбінат	 приходять	 розумні	 та	 цілеспрямова-
ні	 дів	чата,	 які,	 паралельно	 із	 успішним	 виконан-
ням	 виробничих	 завдань,	 охоче	 долучаються	 до	
громадсь	кого	 життя.	 Сьогодні	 профспілковими	
справами	 займаються	 близько	 200	 жінок:	 проф-
групоргів,	 голів	цехових	організації	 (з	32	цехових	
профлідерів	17	–	жінки)	та	комісій	цехкомів,	і	серед	
них	багато	молоді.

– В чому полягає діяльність комісії профко-
му по роботі серед жінок?

–	В	першу	чергу	наші	зусилля,	разом	із	членами	
відповідних	комісій	цехових	комітетів,	спрямовані	на	
покращення	умов	праці,	побуту	та	відпочинку	трудів-
ниць	«Запоріжсталі».	Ми	хочемо,	щоб	для	них	були	
створені	не	просто	нормальні,	а	насправді	безпечні	
та	комфортні	робочі	місця.	Також	приділяє	мо	увагу	
адаптації	нових	працівниць	у	колективах	–	зараз	до	
нас	приходить	багато	молодих	дівчат,	які	потребують	
особливого	ставлення.	Контролюємо	охорону	праці,	
виконання	норм	колдоговору	щодо	підтримки	мате-
ринства	та	дитинства.

Допомоги	потребують	багатодітні	родини,	оди-
нокі	матері,	 батьки,	 які	 виховують	дітей	 з	 інвалід-
ністю,	 піклувальники	 дітей-сиріт,	 працівниці,	 які	
стоять	 на	 диспансерному	 обліку.	 Важлива	 сфера	
нашого	 впливу	 –	 організація	 відпочинку	 та	 оздо-
ровлення	 дітей,	 проведення	 культурних	 та	 спор-
тивних	 заходів,	 орієнтованих	 на	 сімейні	 цінності,	
новорічних	свят,	а	також	шефство	над	притулками	
та	інтернатами.

Називати жінок «слабкою статтю» наразі 
не лише не модно, але й не чесно. Сьогодні во-
ни працюють на рівні із чоловіками, будують 
кар’єру, займають відповідальні посади, роб-
лять серйозні наукові відкриття – і при цьо-
му ще спромагаються дбати про свої родини 
і виховувати дітей. Сила жінок надзвичайна! 
Однак це не означає, що вони не потребують 
турботи.

Саме так вважають у профкомі ПМГУ Ме-
талургійного комбінату «Запоріжсталь» (го-
лова первинки Леонід Анісімов). Прагнучи за-
безпечити працівницям надійну підтримку, 
тут створили спеціальну комісію, яка вже 
декілька десятиліть вирішує питання соці-
ального захисту жінок, материнства та ди-
тинства. Останні роки її очолює досвідчений 
профспілковий працівник Лариса Каряка.Л.КарякаЛ.Каряка
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Т Р И Б У Н АТ Р И Б У Н А
– Як комбінат допомагає жінкам з пільгових 

категорій?
–	У	відповідності	до	 колективного	договору	 їм	

компенсується	вартість	утримання	дітей	в	дошкіль-
них	 закладах,	 також	 вони	 отримують	 грошові	 ви-
плати	до	свят	 (шість	разів	на	рік	 у	розмірі	 по	100	
гривень	на	дитину).	У	цьому	контексті	нам	важливо	
підтримати	не	суто	жінок,	а	їхні	родини,	тому	часом	
пільги	 можуть	 розповсюджуватися	 і	 на	 чоловіків,	
які	 взяли	 на	 себе	 відповідальність	 за	 виховання	
дітей	і	підпадають	під	певні	критерії.

Сьогодні	на	 комбінаті	працюють	представники	
84	багатодітних	сімей	(загалом	вони	виховують	270	
дітей),	78	одиноких	мам	(80	дітей),	105	родин,	де	ді-
ти	–	інваліди	дитинства	(107	дітей),	9	піклувальни-
ків	(10	дітей),	27	вдов	та	вдовців	(30	дітей).

Окрім	 того,	що	 записано	 у	 колдоговорі,	 часом	
профком	виходить	із	новими	ініціативами.	Так,	ми-
нулого	року	до	Міжнародного	дня	захисту	дітей	у	
профспілковому	комітеті	було	проведено	зустріч	із	
представниками	багатодітних	сімей,	що	виховують	
чотирьох	і	більше	дітей	у	віці	до	18	років	(наразі	та-
ких	на	підприємстві	23).	Усі	вони	отримали	грошові	
виплати	у	розмірі	200	гривень	на	дитину.

– А на що можуть розраховувати ті працівни-
ці, в кого нема пільг?

–	 Окрім	 створення	 комфортних	 умов	 виробни-
цтва	 і	 побуту,	 комбінат	 дбає	 про	 здоров’я	 праців-
ниць.	 Наприклад,	 у	 здоровпункті	 обтискного	 цеху	
вже	кілька	років	працює	спеціалізований	кабінет,	де	
кожна	жінка	може	отримати	своєчасну	кваліфікова-
ну	консультацію	та	допомогу,	пройти	за	узгодженням	
зі	страховою	компанією	мамологічне	обстеження.

Велика	 кількість	жінок	 із	 задоволенням	корис-
тується	можливістю	брати	участь	у	різноманітних	
заходах:	 і	 загальної	 тематики	 (огляди	 творчості,	
конкурси	художньої	самодіяльності,	спортивні	зма-
гання),	 і	 орієнтованих	 на	 сімейні	 цінності.	 Так,	 до	
карантину	ми	щорічно	проводили	сімейно-спортив-
не	свято	«Тато,	мама,	я	–	запоріжсталевців	сім’я»,	

обов’язково	 креативно	 вітали	 дівчат	 із	 Міжнарод-
ним	днем	8	Березня,	Днем	сім’ї	та	Днем	матері.

– Чи суттєво вплинула на роботу комісії у 
2020 році пандемія Covid-19?

–	Так,	карантинні	обмеження	внесли	корективи	
у	нашу	роботу.	У	зв’язку	з	ними	було	відмінено	но-
ворічні	дитячі	вистави	–	але	свято	для	малечі	ніхто	
не	відміняв,	тож	кожна	дитина	отримала	до	Ново-
го	року	солодкий	подарунок	та	іграшку.	Літнє	оздо-
ровлення	 у	 ДОЦ	 також	 було	 призупинено,	 однак	
батьки,	що	подали	заявки,	отримали	компенсацію	
у	розмірі	1500	гривень	і	змогли	знайти	якийсь	аль-
тернативний	варіант	відпочинку.	Ті,	хто	розрахову-
вав	на	сімейне	оздоровлення,	також	скористалися	
компенсацією	–	на	суму	3000	гривень.

Авжеж,	 хочеться,	 щоб	 епідемія	 швидше	 скін-
чилася	 і	 ми	 могли	 знов	 працювати	 на	 максимум.	
Поки	цього	не	відбулося,	і	ми	шукаємо	можливос-
ті	пом’якшити	вплив	несприятливих	обставин,	але	
сподіваємось	на	краще.	За	червень	люди	ще	отри-
мали	компенсації,	а	у	липні	діти	вже	поїхали	у	та-
бір,	правда	тривалість	заїзду	через	карантинні	об-
меження	була	скороченою	–	по	10	днів.

– Врешті, наприкінець розмови, хочу спита-
ти про склад комісії. Хто в неї входить і що це 
за люди?

–	Хто	ж	подбає	про	жінок	краще	за	жінок?	Тож	у	
комісії	в	нас	дівчата	–	небайдужі	та	з	активною	жит-
тєвою	позицією,	 такі,	що	ніколи	не	пройдуть	повз	
проблему:	Світлана	Дегтяннікова	(управління	якос-
ті),	Наталя	Чайковська	(обтискний	цех),	Олена	Ума-
нець	(управління	залізничного	транспорту),	Оксана	
Міненко	(цех	холодної	прокатки	№1),	Олена	Скнарь	
(доменний	цех)	та	Віра	Діденко	(центр	випробуван-
ня	та	атестації	продукції	комбінату).

Я	дуже	радію	тому,	що	в	нас	підібралася	хоро-
ша,	дієва	команда.	Адже	разом	ми	можемо	зробити	
більше!

Спілкувався Олександр ЧЕХАРІН
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Цього	 разу	 в	 якості	 локації	 для	 проведення	
вже	 традиційного,	 третього,	 форуму	 обрали	 за-
тишну	 базу	 відпочинку	 «Рибацький	 хуторок»,	 на	
березі	Дніпра,	у	селі	Дніпряни	Херсонської	облас-
ті.	 Його	 учасниками	 стали	 48	 молодих	 працівни-
ків	ЗЗРК,	членів	ПМГУ,	які	протягом	попереднього	
року	досяг	ли	вагомих	результатів	у	виробничій	та	
профспілковій	 діяльності.	 Триденна	 програма	 пе-
редбачала	навчальний	компонент,	спортивно-роз-
важальні	активності,	а	також	конкурсну	складову	(її	
оцінювало	журі	на	чолі	з	заступником	голови	пер-
винки	ПМГУ	Юрієм	Борисенком).

Дорога	до	місця	подій	була	досить	довгою,	од-
нак	ані	подолані	кілометри,	ані	ситний	обід	на	на-
снагу	молодих	активістів	не	вплинули.	У	першому	
навчальному	 блоці	 програми	 заходу	 вони	 охоче	
включилися	в	роботу	з	відомою	тренеркою,	дирек-
торкою	консалтингової	компанії	«Нова	персона»	Ін-
ною	Новицькою.

Спеціалізуючись	 на	 інтерактивних	 формах	
освіти,	 ця	 викладачка	 ніколи	 не	 читає	 слухачам	
стандартних	лекцій	–	її	взаємодія	з	аудиторією	зав-
жди	цікава	і	динамічна.	Тож	і	заняття	з	теми	«Лідер-
ство	 та	 основні	 компетенції	 профспілкового	 ліде-
ра»	проходило	надзвичайно	жваво.	Учасників	було	
розділено	на	шість	команд.	Обравши	собі	назви	–	
«220	Вольт»,	«Нова	хвиля»,	«Підступні	новатори»,	
«Крейзі	фіш»,	 «Смайли»	 та	 «Без	 поняття»	–	 вони	
поринули	у	пошук	та	практичне	тренування	ключо-
вих	навичок	лідерства.

Після	 презентації	 підсумків	 командної	 роботи	
хлопці	та	дівчата	підзарядились	смачною	вечерею	
і	 почали	 готуватися	 до	 «Танцювального	 батлу».	
Цей	конкурс	тільки	здається	простим,	насправді	ж	
він	 вимагає	 досить	 серйозних	фізичних	 зусиль,	 а	

також	творчого	підходу	та	спрацьованості	–	інакше	
не	перемогти!	Тому	до	 танців	молоді	 гірники	піді-
йшли	з	такою	ж	серйозністю,	як	 і	до	навчання.	Це	
далося	взнаки:	боротьба	за	звання	«королів	танц-
полу»	була	запеклою	–	до	того	ж	її	результати	піш-
ли	в	загальний	залік.

Активний	конкурс	мав	би	виснажити	учасників.	
Але	ні!	Перший	день	форуму	вони	завершили	за-
пальною	 дискотекою,	 де	 продовжили	 демонстру-
вати	свої	хореографічні	здібності.	А	на	наступний	
ранок	ще	й	мали	сили	вийти	на	спільну	зарядку,	яка	
надала	їм	бадьорості	для	подальших	звершень.

Другий	навчальний	блок	форуму	був	присвяче-
ний	 тонкощам	 профспілкової	 роботи.	 Заняття	 вів	
головний	спеціаліст	апарату	ПМГУ	Роман	Тарасен-
ко.	 Він	 нагадав	 присутнім	 структуру	 Профспілки	
металургів	і	гірників	України,	розповів	про	її	методи	
роботи	та	нагальні	завдання,	які	вона	вирішує,	ак-
центувавши	увагу	на	ролі	активу,	зокрема	молодіж-

ного,	у	загальній	успішності	наших	спіль-
них	дій.

Спілкування	 вийшло	 досить	 нефор-
мальним,	 ніхто	 не	 соромився	 задавати	
питання	 та	 розповідати	 про	 власний	 до-
свід	 розв’язання	 актуальних	 проблем	
профспілкової	діяльності.

Післяобідній	час	присвятили	фізичній	
активності:	учасники	із	задоволенням	гра-
ли	у	волейбол	і	дартс,	дехто	скористався	
можливістю	 посидіти	 на	 березі	 з	 вудкою	
(і	 не	 дарма,	 рибалкам	щастило).	А	 потім	
прийшов	 час	 знову	 збиратися	 докупи	 та	

Найкращу частину червня, зокрема День молоді, активна молодь первинки ПМГУ За-
порізького залізорудного комбінату провела на Молодіжному форумі «ЗЗРК – терито-
рія молоді». «Забагато раз вжито слово молодь» – скаже читач. А ми не погодимось: 
забагато не буває, коли йдеться про захід, де молодою енергією та завзяттям просо-
тане буквально все!

ІІІ Молодіжний форум ЗЗРК:  ІІІ Молодіжний форум ЗЗРК:  
з користю та з задоволеннямз користю та з задоволенням
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розпочинати	 підготовку	 до	 конкурсу	 КВК	 на	 тему	
«Фантастичні	королівства».

Базові	сценарії	були	розіграні	способом	жереб-
кування,	 тож	 команди	 випадковим	 чином	 перетво-
рилися	на	«Королівство	сміху»,	«Королівство	дитин-
ства»,	 «Королівство	 казки»,	 «Королівство	 вірусів»,	
«Королівство	 музики»	 та	 «Королівство	 аватарія».	
Кожне	з	них	оперативно	«створило»	свої	атрибути:	
герб,	девіз,	«національні	костюми».	Все	це	стало	у	
нагоді	 під	 час	 «розминки»,	 яка	 одразу	ж	 показала,	
що	і	почуття	гумору,	і	креативу	гірникам	не	позичати.

Хвиля	 сміху,	 що	 накотилася	 на	 глядацьку	 за-
лу	під	час	перших	виступів	команд,	не	вщухала	й	
протягом	 основного	 конкурсу	 «домашнє	 завдан-
ня».	 Тут	 молодь	 продемонструвала	 не	 тільки	 ви-
нахідливість	та	кмітливість,	але	й	цілу	низку	інших	
талантів:	акторський,	поетичний,	вокальний…	Щоб	
справедливо	розподілити	бали	для	загального	за-
ліку,	суддям	довелося	як	слід	поламати	голову.

Гра	у	КВК,	з	 її	специфічними	шахтарськими	та	
профспілковими	 жартами,	 відчутно	 вплинула	 на	
настрій	форумчан.	До	самої	ночі	вони	не	могли	при-
пинити	доброзичливо	підколювати	один	одного	та	
розповідати	кумедні	історії	з	життя.

А	от	у	третій,	заключний,	день	їм	вже	було	не	до	
сміху.	Довелося	терміново	переключатися	на	сер-
йозний	 лад,	 адже	 попереду	 чекали	 не	 лише	 вже	
звичні	 сніданок	 та	 зарядка,	 але	 й	 відповідальний	
інтелектуальний	конкурс	«Брейн	Ринг».	Запитання,	
що	були	заздалегідь	ретельно	дібрані	організато-
рами,	 неодноразово	 змушували	 учасників	 мобілі-
зовувати	всі	 їхні	можливості,	перебираючи	наявні	
знання	з	різноманітних	сфер.	Та	все	ж,	користую-
чись	методами	спільного	обговорення	та	мозково-
го	штурму,	командам	вдалося	знайти	більшу	части-
ну	відповідей	і	отримати	такі	необхідні	бали.

Отже,	все	заплановане	–	здійснили,	і	програма	
форуму	підійшла	до	свого	завершення.	В	урочистій	
атмосфері	журі	 оголосило	 переможця:	 ним	 стала	
команда	«Нова	хвиля».	Її	члени	отримали	від	орга-
нізаторів	призи	(підлогові	ваги),	всім	учасникам	за-
ходу	було	вручено	пам’ятні	статуетки.	Але	головне,	
що	кожен	з	них	повіз	додому,	–	це	чудовий	настрій	
та	море	позитиву	від	часу,	проведеного	з	друзями	–	
з	користю	та	з	задоволенням.

Дмитро ЦИБУЛЬСЬКИЙ, фото автора
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Молоді	і	завзяті	члени	ПМГУ	первинки	Дніпровського	
металургійного	 комбінату	 та	 кам’янського	 осередку	 під-
приємства	«Метінвест-Промсервіс»	точно	знали,	який	по-
дарунок	хочуть	до	Дня	молоді	–	чергову	нагоду	пограти	у	
пейнтбол.	Їхній	профком	це	бажання	здійснив:	з	допомо-
гою	пейнтбольного	клубу	«Marvel».

У	боротьбі	за	перемогу	у	молодіжному	пейнтбольно-
му	турнірі	зійшлися	6	команд:	4	від	ДМК	–	«Covid-2021»	та	
«Dream	Team»	(конвертерний	цех),	«Мішені»	(управління	
залізничного	транспорту)	і	«Полум’я»	(прокатний	цех),	та	
2	від	«Метінвест-Промсервісу»	–	«Метінвест-Промсервіс»	
та	«Красунчики».

Було	 весело	 і	 дуже	 гаряче.	 Найкращу	 гру	
продемонстрували	 залізничники	 з	 «Мішеней»	
(перше	місце),	 їм	у	потилицю	дихали	«Красун-
чики»	(друге	місце),	трійку	переможців	замк	ну					ли	
хлопці	з	«Covid-2021»	(третє	місце).	Але	зага-
лом	все	одно	перемогла	дружба,	а	ще	–	проф-
спілкова	 солідарність,	 завдяки	 якій	 бажання	
здійснюються!
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З молодим азартомЗ молодим азартом

Молодість – це, безперечно, не вік, а стан душі. Тому День молоді (28 червня) – свято для 
всіх, хто відчуває у собі молодий азарт. Але його головними героями все ж мають бути люди 
віком до 35 років, які до цього умовного рубежу вже спромоглися знайти своє місце під сонцем. 
Так вважають у профкомах первинних організацій ПМГУ, підтримуючи хорошу традицію: від-
значати заслуженими винагородами та дарувати подарунки з нагоди Дня молоді активістам, 
що складають авангард молодіжної спільноти Профспілки металургів і гірників України.
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ЗАСЛУЖИЛИ – І ОТРИМАЛИ

Члени	«молодіжки»	первинки	ПМГУ	Нікопольського	заводу	феросплавів,	підбиваючи	підсумки	роботи	
за	попередній	період,	були	до	себе	критичні.	Вони	констатували,	що	через	складну	ситуацію,	пов’язану	
із	пандемією	коронавірусу,	змогли	реалізувати	не	все	намічене.	Та,	як	зазначили	їхні	старші	колеги,	при-
чини	для	неповної	реалізації	планів	були	цілком	об’єктивні,	у	дуже	непростих	умовах	молодь	працювала	
найкращим	чином	–	тому	заслуговує	заохочень.

З	огляду	на	це	Почесними	 грамотами	профкому	НЗФ	було	відзначено	низку	найдієвіших	молодих	
активістів.	Серед	них:	комірник	управління	складського	господарства	Ольга	Дзюба,	інженери	центру	об-
робки	інформації	та	зв’язку	Євген	Шевченко	та	Антон	Міхєєв,	економіст	відділу	сировини	і	палива	Оксана	
Білаш,	асфальтобетонник	цеху	благоустрою	Олександр	Нєчаєв,	майстер	цеху	мереж	та	підстанцій	Дмит-
ро	Нечипоренко	та	секретар	управління	акціонерного	товариства	Оксана	Непомнящая.

МОЛОДЬ – ЗА КЕРМОМ

Винагороди	до	Дня	молоді	знайшли	своїх	героїв	і	у	первинці	ПМГУ	
Металургійного	комбінату	«Азовсталь».	Але	все	ж	головною	подією	
для	молодих	активістів	 тут	 стало	 інше,	 а	 саме	–	можливість	 взяти	
участь	в	організованому	профкомом	ПМГУ	підприємства	Автоквесті.

До	цікавих	змагань	на	колесах	долучилися	15	екіпажів.	Старту-
вавши	від	Драматичного	театру,	вони	проїхали	практично	весь	Ма-
ріуполь,	переходячи	від	завдання	до	завдання:	розгадуючи	ребуси,	
знаходячи	через	Google	maps	нові	і	нові	локації.

Всі	 учасники	 нестандартного	 заходу	 зазначили,	що	 отримали	
масу	позитивних	емоцій.	А	переможці:	команди	«Non stop»	(перше	
місце),	«Єгор	Крід»	(друге	місце)	та	«Алхіміки»	(третє	місце)	–	ще	й	
приємні	призи	та	подарунки	від	профспілкового	комітету.

Андрій СЛЮСАРЕНКО,  Дмитро КУЗНЄЦОВ, Катерина ГОРДЄЄВА, фото учасників подій
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Наш	 сьогоднішній	 герой	 працює	 на	 металур-
гійному	 комбінаті	 імені	 Ілліча	 17	 років.	 12	 з	 них	 –	
успішно	займається	профспілковою	роботою.	Чітко	
виконує	обов’язки	профлідера	своєї	бригади,	бере	
активну	 участь	 у	 роботі	 профспілкового	 комітету	
підрозділу,	ніколи	не	стоїть	осторонь	від	проблем	
колективу.	 На	 питання,	 навіщо	 це	 йому,	 відверто	
дивується.	 Каже: «З самого дитинства батько 
прищепляв мені почуття справедливості і добро-
ту. Вони і змушують втручатися, коли в когось 
труднощі. Тож вирішив робити це, так би мови-
ти, "професійно", через профспілку».

Про	 батька	 В’ячеслав	 Олександрович	 розпові-
дає	з	очевидним	теплом.	Каже,	що	саме	він	був	йо-
го	головним	вчителем	–	в	житті	і	в	професії.	А.І.	Лі-
совський	 працював	 старшим	майстром	розливного	
відділення	ММКІ,	користувався	серед	товаришів	ве-
ликим	авторитетом.	До	нього	прислухалися	і	колеги,	
і	керівники.	Тож	вже	дорослий	син	із	гордістю	заяв-
ляє: «Звісно, я хочу бути схожим на свого батька».

По	профспілковій	лінії	профгрупорг	перебирає	
досвід	 в	 голови	 профорганізації	 цеху	 Віталія	 Во-
рожко.	Профлідер	 конвертерного	цеху	 завжди	 го-
товий	приділити	увагу	активістам,	допомогти	їм	по-
радою,	а	якщо	потрібно	–	і	дією,	аж	до	звернення	на	
самий	«верх»	–	у	профком	ММКІ	на	чолі	із	Михай-
лом	Під’яблонським.

Розповідаючи	 про	 свою	 громадську	 роботу,	
профгрупорг	Лісовський	відзначає,	що	спілкується	
з	Віталієм	Миколайовичем	регулярно,	оскільки	ви-
рішити	деякі	питання	на	рівні	профгрупи	неможли-
во.	Нерідко	складнощі,	що	непокоять	членів	брига-
ди,	стосуються	всього	цеху,	а	 то	 і	 підприємства	в	
цілому,	 вони	 системні	 і	 долати	 їх	 складно.	Однак	
труднощі	 профспілковця	 не	 лякають.	 Він	 пояс-
нює: «Натхнення і сили для подолання перешкод 
з’являються самі собою, коли бачиш радісне об-
личчя людини, якій зміг допомогти. От звернув-

ся до тебе працівник зі своєю проблемою – він не 
знає, як з нею бути. А ти знаєш, ти дієш – і проб
леми вже нема. Чудове відчуття. Його мало з чим 
можна порівняти. Хіба що із відчуттям добре ви-
конаної роботи».

Така	аналогія	–	досить	вагома,	адже	В’ячеслав	
Олександрович	 справжній	 патріот	 металургії.	 Він	
підкреслює,	 що	 пишається	 своєю	 професією	 та	
своїм	 внеском	 у	 роботу	 підприємства.	 І	 додає:	
«Кожна людина хоче чогось досягти в цьому жит-
ті. У свій час я вибрав фах, пов’язаний із виробни-
цтвом металу, і жодного разу не пошкодував. Це 
так важливо і так цікаво: робити з руди якісний 
метал, який запитаний по всьому світі, з якого 
виготовляють дивовижні речі, без якого немож-
ливий розвиток людства!»

Мати	 можливість	 реалізувати	 свої	 здібності	
у	праці	та	у	суспільстві,	відчувати	злагоду	в	душі,	
дбати	 про	людей	 і	 бачити	 їхню	вдячність	 –	 чи	 це	
не	рецепт	успіху?	Цілком	імовірно,	бо,	досягнувши	
всього	 переліченого,	 В.Лісовський	 зізнається,	 що	
останнім	часом	задоволений	своїм	життям.	Попри	
дуже	важкий	карантинний	час,	попри	всі	складно-
щі	пандемії,	які	зруйнували	багато	планів,	він	від-
чуває,	що	 знаходиться	на	 своєму	місці.	 І	 навіть	 у	
якості	 головного	 досягнення	 минулого	 року	 нази-
ває	той	факт,	що	«допомагав	тим,	хто	потребує	до-
помоги».	Ці	слова,	загалом,	можна	було	б	вважати	
неофіційним	девізом	профспілкових	активістів!

Стосовно	 майбутнього	 підприємства	 та	 його	
профспілкової	організації	–	у	нього	наш	герой	та-
кож	дивиться	з	оптимізмом.	Але	з	однією	поправ-
кою: «Все буде добре, якщо ми робитимемо те, 
що маємо робити».	Якщо	спільними	зусиллями	ад-
міністрації	та	профкому	ПМГУ	забезпечуватиметь-
ся	вирішення	низки	основних	завдань.

В	 першу	 чергу,	 це	 дотримання	 трудового	 за-
конодавства.	По-друге,	створення	здорових	 і	без-

За батьковою наукоюЗа батьковою наукою
В’ячеслав Лісовський, оператор машин 
безперервного лиття заготовок на 
гарячих ділянках робіт конвертерного 
цеху Маріупольського металургійного 
комбінату імені Ілліча (ММКІ), 
профгрупорг і член профкому цеху, – 
справжній представник металургійної 
династії. Не просто представник, а 
справжній представник, ми не дарма так 
написали. Адже В’ячеслав Олександрович  
не лише перейняв у свого батька відоме 
на підприємстві прізвище, а й взяв  
за основу життя його головні цінності: 
професіоналізм, відповідальність  
та людяність. В.ЛісовськийВ.Лісовський
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печних	 умов	 праці.	 По-третє,	 колдоговірна	 робо-
та.	Четверте	–	правовий	захист	членів	ПМГУ.	Крім	
цього	–	організація	культурно-спортивних	заходів,	
проведення	літніх	оздоровчих	кампаній	для	членів	
трудового	колективу	та	їхніх	сімей.

Окрема	надзвичайно	важлива	сфера	–	охоро-
на	 праці.	 Поточні	 процеси:	 організація	 санітарно-
побутового	забезпечення	працівників,	дотримання	
протипожежного	 та	 санітарно-гігієнічного	 режиму,	
профілактика	та	попередження	виробничого	трав-
матизму.	Сюди	ж	–	організація	навчання,	інструкта-
жу	та	перевірки	знань,	якісне	проведення	атестації	
робочих	місць	 за	 умовами	 праці	 та	 паспортизації	
санітарно-технічного	стану	умов	та	охорони	праці.	
Забезпечення	 працівників	 засобами	 індивідуаль-
ного	 захисту,	 змивними	 та	 знешкоджувальними	
засобами.	Надання	людям,	які	виконують	свої	ви-
робничі	завдання	у	важких	та	небезпечних	умовах,	
компенсацій,	 передбачених	 чинним	 законодав-
ством	України.

Для	себе	профспілковий	контроль	охорони	пра-
ці	В’ячеслав	Олександрович	вважає	одним	з	голов-
них	 пріоритетів.	 Він	 уважно	 слідкує	 за	 практикою	

роботи	 громадських	 інспекторів	 профкому.	 І	 сам	
безпосередньо	 допомагає	 вирішувати	 питання,	
пов’язані	з	технікою	безпеки,	у	своїй	бригаді.

Ще	 один	 вектор	 його	 цікавості	 –	 робота	 з	мо-
лоддю.	«За свою трудову діяльність я накопичив 
багато знань не тільки щодо технології вироб-
ництва, але й щодо життя загалом. І з радістю 
поділюся ними з тими, хто тільки починає свій 
шлях. У нас дуже багато планів для молоді, і я хо-
чу реально допомагати металургампочатків-
цям ставати справжніми професіоналами»,	–	зі-
знається	профгрупорг.

Судячи	з	того,	що	у	первинці	ПМГУ	ММКІ	приді-
ляють	велику	увагу	молодим	членам	профспілки,	
втілити	своє	наставницьке	прагнення	В.Лісовський	
зможе	повною	мірою.	І	це	чудово,	адже	він	–	та	лю-
дина,	 яка	 вчитиме	 молодь	 не	 лише	 премудрощів	
професії,	 але	 й	 профспілкової	 солідарності,	 і	 тих	
самих	 справедливості	 та	 доброти,	 які	 колись	 за-
своїв	з	батьківської	науки.

За інформацією профкому ПМГУ ММКІ
Фото Миколи КОЛЯДИ

ПРЕЗИДЕНТ ЛІДЕРІВ  
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ТА ПРОФСПІЛКОВИЙ АКТИВІСТ

Мішель	 Куракін	 –	 перейшов	 на	 третій	 курс	
Криворізького	 професійного	 ліцею,	 у	 навчально-
му	 закладі	 він	 опановує	 спеціальність	 «Електро-
газозварник.	 Електрозварник	 на	 автоматичних	 та	
напівавтоматичних	 машинах».	 Його	 класна	 керів-
ниця	Людмила	Лавринович,	яка	викладає	спецтех-
нологію,	 говорить:	«Мішель тягнеться до знань, 
відповідальний та ініціативний в усьому. Його 
активність вийшла за рамки нашого ліцею. Він 
– президент лідерів учнівського самоврядування 
закладів професійної (професійнотехнічної) осві-

ти Криворізького регіону, очолює волонтерський 
рух лідерів закладів професійної освіти області. 
Під його керівництвом та за його безпосередньої 
участі проведено низку волонтерських акцій, на-
дано допомогу ветеранам, людям старшого по-
коління під час пандемії тощо».

Схвально	 про	 ліцеїста	 відгукується	 і	 голова	
первинної	організації	ПМГУ	ліцею	Світлана	Бурдун.	
Для	неї	важливо,	що	Мішель	не	лише	бере	активну	
участь	у	профспілковому	житті,	але	й	розуміє	його	
головну	 мету	 –	 спільними	 зусиллями	 покращува-
ти	життя	студентства,	та	вміє	об’єднати	товаришів	
нав	коло	 певної	 задачі.	 Це	 означає,	що	 в	 подаль-
шому	у	хлопця	є	всі	шанси	проявити	себе	у	якості	
профспілкового	лідера.

Варто почати з себеВарто почати з себе
На запитання, що таке профспілка, є багато правильних від-

повідей. Це і «організація працівників, які об’єдналися, щоб захи-
щати свої права», і «команда небайдужих однодумців», і «єдина 
надійна опора для людини праці»... А ще профспілка – особливий 
погляд на життя, який передбачає доброту, чесність, загостре-
не почуття справедливості та щире бажання допомагати ото-
чуючим. Тому час від часу можна зустріти людей, які, так би мо-
вити, несуть у собі «профспілковий ген». Вони з дитинства, на-
віть ще не знаючи слова «профспілка», вже відчувають потребу 
виявляти солідарність та захищати слабких.

Хлопець на незвичне для наших країв ім’я Мішель, який є геро-
єм цього матеріалу, – саме з таких. Він дивиться на світ широко 
відкритими очима, бачить у ньому багато проб лем, і хоче зро-
бити свій внесок у їхнє вирішення. Та й не тільки хоче – робить, 
вкладаючи свої сили та час у добрі справи і не чекаючи за це ви-
нагороди. М.КуракінМ.Куракін
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За	 власним	 зізнанням	 М.Куракіна,	 прикладом	
такого	ставлення	до	життя	для	нього	був	його	ді-
дусь	 Володимир.	 Він	 навчив	 хлопця	 не	 пасувати	
перед	труднощами,	любити	людей	і	творити	добро.	
Стосувалися	 дідові	 настанови	 і	 професійної	 са-
мореалізації:	 присвятивши	багато	років	 гірницькій	
справі,	 він	передав	онуку	прагнення	трудитися	та	
вдосконалювати	свій	фаховий	рівень.	Тож	зупиня-
тися	у	навчанні	після	закінчення	Криворізького	про-
фесійного	ліцею	Мішель	не	збирається	–	планує	в	
подальшому	вступити	в	металургійний	коледж.

ВОЛОНТЕРСТВО ДОСТУПНЕ ДЛЯ ВСІХ

Хочеться	 сподіватися,	 що	 життєва	 дорога	 не	
відведе	 перспективного	 парубка	 від	 гірничо-ме-
талургійного	 комплексу	 України,	 і	 за	 десять	 років	
ми	 почуємо	 про	 нього	 як	 про	 цінного	 фахівця	 та	
успішного	захисника	прав	 і	 гарантій	трударів.	Але	
то	–	про	майбутнє,	а	серце	Мішеля	вимагає	робити	
щось	серйозне	і	велике	вже	зараз.	Він	реалізує	це	
прагнення	у	волонтерській	діяльності.

«Волонтерство доступне для всіх,	–	говорить	
він.	–	Спочатку я пройшов школу волонтера, уже 
майже вісім років є членом Міжнародної волон
терської мережі "Volunteer Community" в Україні. 
Вона об’єднує близько 30 волонтерських центрів, 
які розміщені в півтора десятках міст, у тому 
числі й у Кривому Розі. Наш центр знаходиться 
за адресою: вул. Павла Глазового, 41а. Ми працює
мо над багатьма проєктами та беремо участь в 
акціях, які спрямовані на покращення добробуту 
людей похилого віку, дітей, осіб з інвалідністю, 
порушуємо питання покращення екології тощо. 
Наприклад, під час карантину жителі міста пе-
редавали у волонтерський центр одяг, який во-
ни вже не використовують. Ми його перебрали і 
направили у місця роздачі. Ці речі міг взяти кож-
ний, хто їх потребує. Частину відвозили в дитячі 
притулки. У рамках проєкту "Від серця до серця" 
відвідуємо підопічних фонду "Хесед Хана", який на-
дає допомогу єврейському населенню та членам 
їхніх сімей. Для людей похилого віку – це не ли-

ше допомога продуктовими наборами, а й можли-
вість відчути себе часткою громади. З початком 
сумнозвісних подій на Сході України надавали до-
помогу нашим бійцям, брали участь у створенні 
Музею героїв АТО. І зараз продовжуємо підтриму-
вати захисників України, але, звісно ж, мріємо про 
той час, коли наступить мир і вони повернуться 
додому».

ТУРБУЮТЬ ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВГОБУДИ

Промисловий	Кривий	Ріг	через	техногенне	на-
вантаження	назвати	екологічно	чистим	містом	важ-
ко.	Мішель	Куракін	зізнається,	що	станом	довкілля	
почав	цікавитися	років	з	десяти.	У	підлітковому	віці	
став	активно	брати	участь	у	його	покращенні.	Ра-
зом	з	колегами-волонтерами,	друзями	та	знайоми-
ми	висаджують	дерева,	кущі,	квіти,	проводять	су-
ботники	з	прибирання	сміття	тощо.	Здобувач	осві-
ти	вважає,	що	зробити	свій	внесок	у	захист	довкіл-
ля	може	 кожен.	Почати	 варто	 з	 себе.	Наприклад,	
зменшити	використання	поліетиленових	пакетів	та	
одноразового	посуду	(або	зовсім	відмовитися),	бу-
ти	енергоефективним	у	побуті,	облагородити	квіт-
кову	клумбу	чи	посадити	дерева	біля	будинку,	оно-
вити	фасади	під’їздів,	не	викидати	під	ноги	сміття	
та	прибирати	його	в	місцях	свого	відпочинку.

«Що б я зробив у першу чергу, як би був ме-
ром?	–	розмірковує	над	несподіваним	запитанням	
Мішель	 Куракін.	 –	Насамперед, зобов’язав би всі 
підприємства міста, які забруднюють повітря, 
поставити сучасні фільтри. Також мене непокоять 
так звані довгобуди в Кривбасі. Їх треба або добу-
дувати, або розібрати, а території очистити від 
будівельного сміття. Так треба вчинити і з тими 
"безхозними" будівлями, які знаходяться у напів-
зруйнованому стані. Усі вони небезпечні, особли-
во для дітей, які частенько там влаштовують 
свої ігри. Мене це турбує, бо я також входжу у 
групу добровольців "ПошукКР", яка займається 
пошуком зниклих людей у Кривому Розі».

Марина ОМЕЛЬНИЦЬКА
Фото з архіву Мішеля КУРАКІНА
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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
Олександр КРАСОТА, газоелектрозварник автотранспортного цеху Дніпровського 
коксохімічного заводу, голова цехової організації Профспілки, ветеран ПМГУ

Фото Варвари СМІРНОВОЇ

Обставини змінюються, принципи – ніколи.Обставини змінюються, принципи – ніколи.
Оноре де БальзакОноре де Бальзак
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Міцніші за сталь!Міцніші за сталь!

У	профкомах	ПМГУ	підприємств	галузі	чудово	
знають,	наскільки	металурги	і	гірники	полюбляють	
спорт,	 тому	 обов’язково	 включають	 у	 свої	 плани	
проведення	 різноманітних	 робітничих	 змагань,	 а	
також	всіма	силами	сприяють	участі	членів	Проф-
спілки	в	 інших	спортивних	заходах	–	міських,	гро-
мадських,	 і,	само	собою,	тих,	що	 ініційовані	робо-
тодавцями.

З-поміж	останніх	надзвичайною	яскравістю	ви-
різняється	олімпіада	Metinvest Steel Games.	Започат-
кована	 «Групою	Метінвест»	 більше	 10	 років	 тому,	
вона	 набула	 величезної	 кількості	 шанувальників	
(за	 цей	 період	 у	 ній	 взяли	 участь	 понад	 7	 тисяч	
осіб),	адже	її	ігри	дають	можливість	помірятися	си-
лами	командам	з	різних	підприємств	компанії,	а	ще	
–	завжди	проходять	масштабно	та	цікаво.

Цього	 разу	 «сталеві	 змагання»	 відбувалися	 у	
Запоріжжі.	 У	 них	 взяли	 участь	 911	 спортсменів	 –	
представників	21	підприємства	Групи	(зокрема,	та-

ких	гігантів	ГМК,	як	Металургійний	комбінат	«Запо-
ріжсталь»,	Запорізький	ливарно-механічний	завод,	
«Запоріжвогнетрив»,	Центральний,	Північний,	Пів-
денний	та	Інгулецький	гірничо-збагачувальні	комбі-
нати,	Маріупольський	металургійний	комбінат	імені	
Ілліча,	Металургійний	комбінат	«Азовсталь»,	«Мет-
інвест-Промсервіс»,	 Авдіївський	 коксохімічний	 за-
вод	та	інші)	та	управляючої	компанії.

Команди	мірялися	силами	у	9	видах	спорту:	мі-
ні-футболі,	баскетболі,	волейболі,	настільному	те-
нісі,	дартсі,	шахах,	легкій	атлетиці,	гирьовому	спор-

ті,	армрестлінгу	та	стронгмені	(комплексна	силова	
дисципліна,	 змагання	 з	 якої	 під	 девізом	 «Сильні	
люди	 сильних	 професій»	 проходило	 поза	 загаль-
ним	 заліком,	 ведучими	 виступили	 відомі	 атлети	
Сергій	Конюшок	та	Василь	Вірастюк).

За	 підсумками	 всіх	 етапів	 п’єдестал	 пошани	
Metinvest Steel Games	 –	 2021	 виглядав	 наступним	
чином.	 У	 групі	 Б	 (до	 4000	 працюючих)	 на	 ІІІ	 місці	

–	 представники	 Авдіївського	 коксохімічного	 заво-
ду,	на	 ІІ	–	команда	Запорізького	ливарно-механіч-
ного	 заводу,	 на	 І	 –	 «Запоріжвогнетрив».	У	 групі	А	
(понад	4000	працюючих)	ІІІ	місце	посіли	спортсме-
ни	Південного	 гірничо-збагачувального	 комбінату,	
ІІ	місце	виборола	команда	Маріупольського	мета-
лургійного	 комбінату	 імені	 Ілліча,	 переможцями	
та	володарями	І	місця	стали	працівники	комбінату	
«Запоріжсталь».

За інформацією прес-служби компанії «Метінвест»
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В «десятку»!В «десятку»!

Кожен	рік	фанати	активного	відпочинку	з	числа	
працівників	 ПАТ	 «АрселорМіттал	 Кривий	 Ріг»	 спо-
чатку	із	нетерпінням	чекають,	а	потім	з	радістю	бе-
руть	участь	у	літньому	турзльоті,	що	проводиться	за	
сприяння	адміністрації	та	профкому	первинки	ПМГУ	
підприємства,	під	егідою	Криворізької	міської	феде-
рації	спортивного	туризму.

Наразі	ця	чудова	традиція	відзначила	свій	деся-
тий	ювілей!	Святкувати	 його	 велика	 і	 дружна	 сім’я	
туристів	 вирушила	 у	Миколаївську	 область,	 до	 на-
ціо	нального	 парку	 «Гранітно-степове	 Побужжя,	 на	
берег	річки	Південний	Буг	у	районі	селища	Мігія.

Адміністрація	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	
виділила	 транспорт	 для	 перевезення	 учасників	 до	
місця	 проведення	 зльоту	 та	 у	 зворотному	 напрям-
ку.	Міська	федерація	спортивного	туризму	спільно	із	
турклубом	«Сталкер»	сформували	суддівський	кор-
пус	 та	 забезпечили	 присутність	 інструкторів	 з	 вод-
ного	та	гірського	туризму	(змагання	з	цих	дисциплін	
були	передбачені	програмою).	А	профком	ПМГУ	по-
дбав	 про	 придбання	 продуктів	 харчування,	 призів	
та	 оренду	 необхідного	 туристичного	 спорядження.	
Цим,	зокрема,	займалася	комісія	молодіжної	політи-
ки,	культурно-масової	та	спортивної	роботи,	яку	очо-
лює	Сергій	Олійник.

Десятий,	ювілейний,	турзліт	пройшов	під	назвою	
«Туризм	 –	 розвиток	 територій»,	 його	 було	 присвя-
чено	активному	організатору	туристичного	руху,	до-
свідченому	 туристу-воднику	 Анатолію	 Борисовичу	

Коршикову,	життя	якого	раптово	обірвалося	у	грудні	
2020	року	внаслідок	хвороби.	Під	час	урочистого	від-
криття	заходу	пам’ять	цієї	видатної	людини	вшану-
вали	хвилиною	мовчання.

Першими	 на	 обрану	 локацію,	 як	 і	 завжди,	 при-
були	 представники	 організаторів,	 судді	 та	 інструк-
тори:	вони	розмітили	підготовлене	для	розбивки	та-
бору	місце,	підготували	траси	та	обладнання.	Після	
них	до	місця	подій	підтяглися	 і	 учасники.	Урочисто	
відкриваючи	зліт,	їх	вітали	Сергій	Олійник	та	голова	
міської	федерації	 спортивного	 туризму	 Володимир	
Казаков.

І	 от,	 прийшла	 пора	 змагань.	 Арселорівцям	 за-
пропонували	взяти	участь	у	конкурсній	програмі,	що	
складалася	з	водного	та	гірського	туризму,	в’язання	
туристичних	 вузлів,	 туристичної	 самодіяльності	 та	
приготування	 туристської	 каші.	 Однак	 до	 того	 як	
розпочати,	 вони	 відповідально	 пройшли	 інструк-
таж,	який	для	них	провели	справжні	 професіонали	
зі	 спортивного	 туризму	Олександр	Матіщук,	Сергій	
Моргун	та	Олександра	Кривошлик.	Також	варто	за-
значити,	що	під	час	перебування	у	таборі	всі	регу-
лярно	користувалися	наданими	організаторами	за-
собами	індивідуального	захисту	та	антисептиками.

До	участі	у	зльоті	долучилися	п’ять	команд.	Крім	
того,	деякі	поціновувачі	туризму	з	числа	арселорів-
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ців	 вирішили	 випробувати	 свої	 туристичні	 навич-
ки,	 виконуючи	 окремі	 завдання	 програми	 змагань,	
так	би	мовити,	 поза	 конкурсом.	Компанію	 їм	 також	
склали	студенти	Криворізького	педуніверситету,	які	
прибули	у	район	Мігії	для	проходження	туристичної	
практики.

Головна	боротьба	за	перемогу	одразу	ж	розвер-
нулася	між	командами	«Імпульс»	(управління	з	якос-
ті)	та	ФСЛЦ	(фасонносталеливарний	цех).	Перший,	
водний,	етап	не	виявив,	яка	з	них	сильніша,	оскільки	
з	короткою	його	трасою	краще	впоралися	представ-
ники	«Імпульсу»,	а	з	довгою	–	ФСЛЦ.	На	другому	ж,	
гірському,	етапі	двобій	за	перше	місце	був	настільки	
запеклим,	що	команда	«Імпульс»,	яка	таки	показала	
перший	результат,	обійшла	своїх	конкурентів	у	часі	
всього	лише	на	6	секунд.

Під	час	конкурсу	самодіяльності	учасники	знов	
згадували	 Анатолія	 Коршикова,	 який	 на	 попере-
дніх	 зльотах	 був	 незмінним	 головою	 журі.	 Так,	
саме	 йому	 присвятили	 свої	 пісні	 Михайло	 Сев-
рюженко	з	 команди	«Пірати»	 (збірна	на	базі	 сор-
топрокатного	 цеху	№2),	 команди	 «Енергетик»	 та	
«Вольти,	ватти	і	амперки»	(обидві	–	енергетичний	
департамент	 підприємства).	 Цікаво	 прозвучала	 і	
пісня	команди	«Імпульс»,	написана	у	стилі	реп	та	

присвячена	Мігії	 і	 турзльоту.	Однак	 переможцем	
судді	все	ж	назвали	команду	ФСЛЦ	(автор	і	вико-
навець	Костянтин	Жиров).

Наступного	дня	туристам	довелося	проявити	всю	
свою	кулінарну	майстерність	у	конкурсі	«кашеварів».	
Використовуючи	стандартний	продуктовий	набір,	во-
ни	спромоглися	приготувати	абсолютно	різні	на	смак	
страви!	Найкращим	визнали	рецепт	кухарів	з	команд	
«Енергетик»	та	«Вольти,	ватти	і	амперки».

Вирішальним	виявився	 конкурс	 в’язання	 турис-
тичних	вузлів.	У	ньому	лідерство	виборов	–	і	таким	
чином	став	переможцем	зльоту	–	«Іпмульс».	Коман-
да	ФСЛЦ,	яка	набрала	стільки	ж	балів	–	10,	посіла	
друге	місце,	визначальним	тут	став	її	програш	«Ім-
пульсу»	на	гірському	етапі.

Але	загалом	від	перебування	на	зльоті	виграли	
всі	учасники,	незалежно	від	позиції	їхньої	команди	у	
підсумковій	турнірній	таблиці.	Адже	кожен	з	них	отри-
мав	 заряд	позитивних	емоцій	 від	 азартних	 змагань	
та	натхнення	від	чудової	природи,	а	також	–	цілком	
матеріальні	«бонуси»	від	організаторів:	Кубки,	вим-
пели,	сертифікати	на	придбання	різноманітних	това-
рів,	туристичне	приладдя	та	сувенірну	продукцію.

За інформацією газети «Разом профінфо»

Вихід	 на	 пенсію	ще	 називають	 «завершенням	
трудового	 життя».	 Звучить	 якось	 не	 надто	 опти-
містично.	 Та	 й	 відчувається	 для	 багатьох	 так	 са-
мо,	адже,	з	одного	боку,	роки	праці	виснажують,	а	
з	іншого	–	саме	вони	дарують	людині	найсуттєвіші	
перемоги,	найяскравіші	спомини,	найвірніших	дру-
зів...	 Тож	 спільнота	ветеранів	 «Інтерпайп	Нижньо-
дніпровського	 трубопрокатного	 заводу»	 пропонує	
трішки	змінити	формулювання:	і	визначати	настан-
ня	 пенсійного	 віку	 як	 завершення	 активної	 фази	
трудової	варти	і	початок,	так	би	мовити,	більш	спо-
кійного	її	етапу.

Вважаємо,	що	вони	мають	рацію:	бо,	пішовши	
на	 заслужений	 відпочинок,	 ці	 люди	 не	 втрачають	
зв’язку	з	рідним	колективом,	підприємством	та	йо-

го	 профкомом	 ПМГУ,	 продовжують	 слідкувати	 за	
виробничими	 та	 профспілковими	 досягненнями	
колег,	 завжди	 раді	 допомогти	 новому	 поколінню	
трубників	порадою.	Та	й	на	заводі	про	заслужених	
працівників	 не	 забувають:	 зокрема,	 дирекція	 та	
профком,	 за	 підтримки	 компанії	 «Інтерпайп»,	 що-
річно	дбають	про	надання	 ветеранам	можливості	
оздоровлення	на	турбазі	«Сонячна».

Не	стало	винятком	і	літо-2021.	Попри	всі	еконо-
мічні	та	епідемічні	труднощі,	«ветеранський	заїзд»	
відбувся	за	планом,	і	традиційно	приніс	учасникам	
багато	 позитивних	 емоцій	 та	 дорогоцінного	 спіл-
кування	–	в	тому	числі	 із	молодими	працівниками	
НТЗ,	що	також	приїхали	на	турбазу	відпочивати.

Надія ДЕРКАЧ, фото автора

Відпочинок та спілкуванняВідпочинок та спілкування
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У СПРАВІ – ТІЛЬКИ СПРАВЖНІ МАЙСТРИ

На	Металургійному	комбінаті	«Запоріжсталь»	любителі	(і	професіо-
нали!)	риболовства	–	складають	значну	частку	трудового	колективу.	Тож	
змагання	зі	спортивної	рибної	ловлі	тут	організовані	вкрай	серйозно.	Во-
ни	відбуваються	за	командним	принципом,	нерідко	–	із	залученням	това-
ришів	з	 інших	запорізьких	підприємств	компанії	«Метінвест».	Боротьба	
за	перемогу	іде	у	кілька	етапів,	протягом	яких	відсіюються	слабші,	щоб	у	
останньому	поєдинку	зійшлися	тільки	справжні	майстри.

Саме	такі	зустрілися	у	фіналі	IX	літнього	кубку	«Запорожсталі».	Кра-
щих	визначали	серед	10	команд,	до	складу	яких	увійшли	20	працівників	
«Запоріжсталі»,	«Запоріжвогнетриву»	і	«Метінвест-Промсервісу».

Давно	 знайома	 рибалкам	 місцевість	 біля	 ставка	 Лагуна-2	 пораду-
вала		красивим	світанком,	та	й	риба	клювала	чудово.	Тож	усі	учасники	
показали	хороші	результати.	Однак	беззаперечну	перемогу	вже	другий	
рік	 поспіль	 виборола	 запоріжсталевська	 родина	 Борисових:	 Анна	 (до-
менний	цех)	та	Сергій	(цех	шлакопереробки).	Друге	місце	
посіли	 представники	мартенівського	 цеху	метком	бінату	
Іван	Булат	та	Богдан	Бобришев.	Третє	місце	–	у	команди	
«Запоріжвогнетриву»	у	складі	Юрія	Костецького	та	Сер-
гія	Бєлошицького.	Найбільшу	рибку,	яка	принесла	йому	
перемогу	в	номінації	«Big	fish»,	упіймав	Андрій	Рязанов	з	
управління	якості.

Переможців	 турніру	 вітали	 та	 нагороджували	 (пода-
рунковими	сертифікатами	на	суми,	відповідно,	7,	6	та	5	ти-
сяч	гривень)	голова	первинки	ПМГУ	«Запоріжсталі»	Лео-
нід	Анісімов	та	голова	комісії	профкому	з	культури	і	спорту	
Володимир	Коськін.	Приємним	сюрпризом	для	всіх	учас-
ників	стало	частування	від	профкому:	проста,	але	ситна	і	
смачна	їжа	–	борщ	та	гречка	з	відбивними	–	після	довгого	
перебування	на	свіжому	повітрі	смакувала	як	ніколи!

Відпочили душеюВідпочили душею

Що таке риболовля? Якщо задати це питання не-рибалці, швидше за все не почуєш у відпо-
відь нічого цікавого: мовляв, таке собі хобі – посидіти з вудкою біля води. А от якщо потрапиш 
на затятого рибалку, то буде зовсім інша розмова. Для людини, яка знається, риболовля – це 
й активне дозвілля, і джерело азарту, і спілкування з друзями, і психологічне розвантаження, 
і загалом – найкращий відпочинок. Тож не дарма різноманітні профспілкові заходи для рибалок 
завжди користуються величезним попитом!
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ВІДНОВИЛИ  
ХОРОШУ ТРАДИЦІЮ

На	 Центральному	 гірничо-
збагачувальному	 комбінаті	 тра-
диція	 проведення	 змагань	 зі	
спортивної	 рибної	 ловлі	 існує	
давно.	 Правда,	 останнім	 часом	
про	 неї	 трохи	 підзабули.	 Од-
нак	 влітку	 2021	 року	 –	 згадали,	
і	 з	 великим	 розмахом	 провели	
Чем	піонат	 з	 фідерної	 риболовлі	
(особ	ливість	даного	 способу	по-
лягає	у	використанні	спеціальних	
вудилищ	з	гнучкими	вершинками,	
що	 сигналізують	 про	 клювання)	
на	 Кубок	 генерального	 директо-
ра	підприємства.

Місцем	 обрали	Макортівське	
водосховище.	 Майже	 дві	 доби	
на	 його	 мальовничому	 березі	
гуло	наметове	містечко.	Учасни-
ки	Чемпіонату	приїхали	туди	за-
вчасно,	щоб	за	всіма	правилами	
прикормити	рибу	та	почати	підго-
товку	до	відповідального	дня.

Усього	 за	 перемогу	 бороли-
ся	 10	 команд,	 у	 кожній	 –	 по	 три	

особи.	 У	 залік	 змагань	 прийма-
лася	загальнокомандна	вага	ви-
лову.	 Суперництва	 стартували	
рано-вранці	 і	 через	 6	 годин	 уже	
були	 відомі	 імена	 переможців	 і	
призерів.	 От	 вони:	 перше	 місце	
–	Дмит	ро	Прищепа,	Максим	Щер-
бак,	Артем	Хвищук	(збагачуваль-
на	фабрика);	друге	місце	–	Пав-
ло	Курбаков,	Петро	Кривець	(цех	
технічного	 енергозабезпечення),	
Віктор	Корнієнко	 (управління	 за-
лізничного	 транспорту);	 третє	
місце	–	Віталій	Біцюк,	Павло	Ба-
женов,	Кирило	Сергієнко	(управ-
ління	комбінату).	У	номінації	«Big	
fish»	переміг	Олексій	Гулинський	
(гірничо-транспортний	цех	№2).

Усі	 учасники	 отримали	 за-
охочувальні	 призи,	 а	 перемож-
ці	 –	 кубки	 та	 сертифікати	 на	
рибальсь	кі	 снасті.	 Вітаючи	 їх	 із	
вдалим	 виступом	 у	 змаганнях,	
генеральний	 директор	 ПрАТ	
«ЦГЗК»	 Дмитро	 Шевчик	 зазна-
чив:	«Ми отримали сьогодні но-
вий досвід, пройшли майстер
клас з фідерної ловлі мирної ри-

би від професійних тренерів. А 
найважливіше – ми побували на 
природі, поспілкувалися з друзя-
ми, відпочили душею. Наступ-
ний чемпіонат обов’язково про-
ведемо вже цієї осені на хижу ри-
бу. Спасибі за організацію тур-
нірів профспілковому комітету 
ПМГУ, відділу внутрішніх комуні-
кацій ЦГЗК та нашому партнеру 
– риболовному клубу "Джиг"».
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Донецька	 облорганізація	 ПМГУ	 вже	 не	 перший	 рік	 гуртує	
рибалок	з	різних	первинок,	організовуючи	для	них	обласні	зма-
гання	зі	спортивного	риболовства.	Цього	літа	такий	турнір	від-
бувся	на	базі	водоймища	села	Кодема	Бахмутського	району.	У	
ньому	взяли	участь	п’ять	 команд:	дві	 представляли	 трудовий	
колектив	Авдіївського	коксохімічного	заводу	(збірна	та	команда	
цехової	 організації	 ПМГУ	 фенольно-нафталінового	 виробни-
цтва	 (ФНВ)	 по	 одній	 –	 первинки	Часівоярського	 вогнетривно-
го	комбінату,	Дружківського	заводу	металевих	виробів	та	Часі-
воярського	 РВУ	 комунального	 підприємства	 «Компанія	 "Вода	
Донбасу"».

За	традицією	спортсменів	привітала	голова	Донецької	об-
ласної	організації	ПМГУ	Любов	Кобзева,	яка	побажала	 їм	«Ні	
хвоста,	ні	луски».	За	ходом	боротьби	пильно	слідкувала	профе-
сійна	суддівська	колегія	під	керівництвом	голови	Бахмутського	
товариства	мисливців	та	рибалок	України	Валерія	Богданова.	
Відповідно	до	положення	про	проведення	заходу	команди	ри-
балок	повинні	були	пройти	три	тури:	змагання	з	закиду	спінінгу	
на	точність	та	дальність,	вечірній	лов	протягом	3	годин	у	день	
заїзду	та	ранковий	лов	протягом	5	годин	наступного	дня.	У	ве-
чірній	лов	оцінювалась	кількість	впійманої	
риби,	у	ранковий	лов	–	її	вага.

Коли	вщухли	спортивні	пристрасті,	було	
оголошено	переможців.	Перше	місце	з	сут-
тєвим	 відривом	 виборола	 команда	 Друж-
ківського	заводу	металевих	виробів.	Друге	
місце	посіли	новачки	змагань	–	збірна	Ча-
сівоярського	 РВУ	 комунального	 підприєм-
ства	«Компанія	"Вода	Донбасу"».	На	третє	
місце	вийшли	представники	Часівоярсько-
го	вогнетривного	комбінату.	«Big	fish»	–	най-
більшу	рибу	–	виловила	Тетяна	Ларічева	з	
команди	Часівоярського	РВУ	комунального	
підприємства	«Компанія	"Вода	Донбасу"».

Команди-переможці	 повезли	 додому	
Почесні	 кубки	 та	 грошові	 премії,	 а	 риба-
лок	 персонально	 відзначили	 дипломами	
До	нецької	 обласної	 організації	 ПМГУ.	 Але	
церемонією	нагородження	захід	не	 завер-
шився:	програмою	також	був	передбачений	
конкурс	 на	 найкраще	 приготування	 юшки.	
За	його	підсумками	найсмачні-
шою	була	визнана	страва	цехо-
вої	 організації	 ПМГУ	 ФНВ	 Ав-
діївського	 коксохімічного	 заво-
ду.	Однак	 і	всі	 інші	кухарі	були	
на	висоті	–	тож	учасники	турні-
ру	із	задоволенням	з’їли	всі	ви-
твори	 кулінарного	 мистецтва,	
ще	й	просили	добавки!

Гліб ГОНЧАРОВ, 
Ольга НОВОПАШИНА, 

Дмитро ОДОЛАДОВ
Фото Гліба ГОНЧАРОВА,  

Максима ІСАЧЕНКА,
Олександра ЧУБЕНКА  

та Ганни КОНОВАЛОВОЇ
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– Наталя, як Ви ставитеся до ідеї проведен-
ня фотоконкурсів серед членів первинної орга-
нізації ПМГУ «Азовсталі»? Чи приносять подібні 
заходи якусь користь? Чи варто проводити їх в 
подальшому? Якщо так – то на яку тему?

–	Ідея	дуже	хороша.	Працівники	нашого	підпри-
ємства,	об’єднані	 у	первинну	організацію	ПМГУ,	 у	
більшості	своїй	–	люди	захоплені	і	талановиті.	При	
цьому	 захоплення	 в	 них	 дуже	 різноманітні,	 деякі	
викликають	справжній	подив	та	повагу,	навіть	гор-
дість	–	за	те,	що	люди	 із	такими	нестандартними,	
цікавими	 інтересами	 знаходяться	 поміж	 нас,	 хо-
дять	з	нами	через	одні	КПП,	а	часом	і	сидять	з	на-
ми	в	одних	кабінетах.

Вважаю,	що	творчі	конкурси	потрібні.	Вони	до-
помагають	відволіктися	від	«суворих	трудових	буд-
нів»	 і	 складнощів	навколишнього	світу.	Вони	вно-
сять	 позитив	 у	життя	 і	 змушують	 подивитися	 і	 на	
світ,	і	на	колег	іншими	очима.

– Чому особисто Ви вирішили взяти участь у 
профспілковому фотоконкурсі?

–	По-перше,	я	–	активний	член	ПМГУ,	і	завжди	
намагаюсь	підтримувати	профспілкові	ініціативі.	А	
по-друге,	 мені	 захотілося	 поділитися	 своїми	 вра-
женнями	із	небайдужими	глядачами.

– Як у Вашому житті з’явилася фотографія? 
Чому саме таке хобі?

–	Я	не	можу	сказати,	що	захоплююсь	фотографі-
єю	–	принаймні	як	процесом.	Швидше	мене	вабить	
можливість	зафіксувати	«смачність»	моменту,	який	
я	спостерігаю.	Іноді	дивишся	на	щось	і	думаєш:	як	
шкода,	що	під	рукою	нема	камери,	адже	перед	то-
бою	просто	нереальний	вид!	Це	 схоже	на	 спалах	
блискавки.	Є	миттєвості	у	нашому	житті,	які	можна	
пережити	лише	один	раз.	Якщо	не	закарбуєш	їх	на	
фото,	вже	ніколи	не	зможеш	знов	у	них	поринути,	
відтворити	ті	емоції,	враження,	щастя,	якщо	хоче-
те,	які	відчували	у	момент	того	самого	«спалаху».

– Що Вам найбільше подобається фотогра-
фувати?

–	Знаєте,	якщо	кадр	цікавий,	то	абсолютно	не-
важливо,	що	 і	хто	у	нього	потрапить	–	люди,	при-
рода,	тварини.	Все,	мабуть,	залежить	від	настрою.	
Якщо	ти	чимось	засмучений	чи	схвильований,	вид	
мирної	 природи	 може	 заспокоїти.	 Милі	 звірятка,	
впевнена,	 в	 будь-кого	 викличуть	 посмішку.	 Фото-
графії	 з	 близькими	 людьми	мають	 особливу	 важ-
ливість	–	це	окремі	емоції	кожен	раз.

– Знімок, що посів друге місце у зимовому 
етапі фотоконкурсу, – це випадковий кадр чи 
постановочний? Як його було знято?

–	 Я	 довго	 вагалася,	 чи	 варто	 відправляти	 це	
фото	на	конкурс,	чи	ні.	Воно	таке,	зі	спогадом:	тоді	

У фокусі – життяУ фокусі – життя
Фотоконкурс профкому ПМГУ Металургійного 
комбінату «Азовсталь» «4 сезони» (ми слідкували 
за його ходом протягом року) дозволив проявитися 
багатьом талантам. Серед них – і Наталя Борисова, 
начальник лабораторії коксохімічного виробництва. 
Вона не вважає себе фотографом, каже, що швидше 
просто вміє впіймати у фокус яскраві миттєвості 
життя. Нам здається, що це неймовірна навичка, 
яка доречна не лише у фотозйомці. Тому ми вирішили 
поспілкуватися із Наталею та спробувати дізнатися 
її «професійні секрети».
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мій	 чотирилапий	 друг	 був	ще	малий,	 йому	 не	 ви-
повнилося	і	року,	і	він	вперше	побачив	красу	зими.	
Бурхливо	радів	снігу	під	час	кожної	прогулянки.	У	
якусь	 мить	 в	 процесі	 гри	 почав	 ловити	 у	 стрибку	
сніжки.	Йому	це	дуже	подобалося,	він	стрибав	все	
вище	і	вище...	Мені	закортіло	це	сфотографувати.	
Було	нелегко	одночасно	кидати	сніжки	і	знімати,	та	
й	холод	стояв,	руки	змерзли	так,	що	геть	не	слуха-
лися.	Але	ми	все	ж	зробили	кілька	кадрів	–	не	всі	
вдалі.	Деінде	у	кадр	потрапила	не	лише	мордочка,	
але	 й	 тіло	 у	 стрибку,	 але	 цей	 знімок,	 як	 на	мене,	
найкраще	передає	настрій	–	він	найпозитивніший.	
На	підтвердження	–	друге	місце	у	зимовому	етапі,	
тобто	ми	сподобалися	глядачам.

– Чи довго Ви думали над назвою для фото? 
Як вважаєте, назва важлива для знімка?

–	Назва	прийшла	одразу,	щойно	з’явилося	ба-
жання	відправити	це	фото	на	 конкурс.	Не	думаю,	

що	 називати	 знімки	 обов’язково.	 На	 багатьох	 все	
зрозуміло	 без	 коментарів,	 іноді	 кадр	 може	 бути	
значно	інформативнішим	за	слова.

– Які ще захоплення, окрім фіксування «смач-
них» моментів, прикрашають Ваше життя?

–	 Є	ще	 одне	 «смачне»	 вподобання:	 полюбляю	
пекти	торти.	Правда,	зараз	у	мене	для	цього	не	над-
то	 багато	 часу:	 робота,	 профспілкова	 діяльність,	
дім...	Ми	весь	час	такі	заклопотані,	весь	час	десь	бі-
жимо,	навіть	діти	 так	 само	–	 зайняті	 навчанням	та	
секціями,	 а	 коли	 видається	 вільна	 хвилина	 –	 нас	
поглинає	Інтернет...	 Іноді	просто	не	вистачає	живо-
го	спілкування,	тож	я	за	те,	щоб	частіше	бути	поруч	
із	близькими:	гуляти,	пустувати,	сміятися,	дивитися	
кіно	–	неважливо,	що	саме	робити,	аби	тільки	разом.

Спілкувалася Наталя БУЛДЕНКО
Фото Наталі БОРИСОВОЇ

Колектив	Покровського	гірничо-збагачувально-
го	комбінату	давно	 і	міцно	об’єднаний	у	первинну	
організацію	ПМГУ.	По	 суті	 люди,	 які	 його	 склада-
ють,	і	є	ця	організація:	вони	спрямовують	профспіл-
кові	внески,	а	також	свою	життєву	енергію	на	проф-
спілкову	діяльність	–	і	первинка,	на	чолі	із	обраним	
у	ній	профкомом,	перетворює	цю	енергію	на	мате-
ріальні	та	нематеріальні	блага.

Окреме	місце	у	 їхньому	переліку	займають	ці-
каві	 ініціативи,	орієнтовані	на	особистий	розвиток	
членів	 ПМГУ.	 Спортивні	 змагання	 допомагають	
гірникам	 укріпити	 здоров’я	 та	 відчути	 азарт	 това-
риських	 протистоянь;	 творчі	 заходи	 дозволяють	
розкриватися	 співочим,	 танцювальним,	 художнім	
талантам...	А	з	2021	року	проявити	себе	у	тематич-
ному	 заході	можуть	ще	й	обдаровані	фотографи-
аматори	з	числа	працівників	комбінату.	Спеціально	
для	 них	 профкомом	 започатковано	 фотоконкурс	
під	 промовистою	 назвою	 «Профспілковий	 погляд	
на	мистецтво».

Відбірковий	етап	першого	змагання	фотолюби-
телів	Покровського	ГЗК	стартував	15	березня	2021	
року.	До	14	травня	абсолютно	всі	члени	профспілки	

з	числа	працівників	комбінату	мали	змогу	заявити	
про	свої	творчі	здібності	та	подати	на	нього	роботи.	
У	підсумку	загалом	у	чотирьох	номінаціях	конкурсу	
було	заявлено	98	знімків	від	22	авторів.

25	травня	журі	(у	складі	голови	первинки	Євге-
на	Запускалова,	голів	комісій	профкому	з	культур-
но-масової	та	інформаційної	роботи	Тетяни	Мотич-
ко	та	Наталії	Чепець,	очільників	цехових	організа-
цій	ПМГУ	Олександрівського	кар’єру	та	служби	за-
безпечення	виробництва	Сергія	Нагорного	і	Ната-
лії	Лінник,	а	також	спеціалістів	апарату	управління	
та	автотранспортного	цеху	Ніни	Цимох	 і	Анастасії	
Курдельчук)	визначило	переможців	та	призерів.

У	номінації	«Я	і	моя	родина	та	домашня	твари-
на»	переміг	фотошедевр	Сергія	Пронози	 (проект-
но-конструкторський	відділ)	під	назвою	«На	відпо-
чинку	біля	Токовських	водоспадів».	Друге	місце	по-
сіла	Наталія	Яценко	(служба	забезпечення	вироб-
ництва)	за	роботу	«Щасливе	дитинство».	Третє	–	у	
Олексія	 Князюка	 (Покровський	 кар’єр)	 за	 «Зимові	
забави».

Профспілковий погляд на мистецтвоПрофспілковий погляд на мистецтво

«На відпочинку біля Токовських водоспадів»«На відпочинку біля Токовських водоспадів»

«Усе – прекрасне, достатньо лише «Усе – прекрасне, достатньо лише 
вміти придивитися»вміти придивитися»



44

В  О Б’Є К Т И В ІВ  О Б’Є К Т И В І
Переможницею	 у	 номінації	 «Чарівна	 природа	 України	 або	

краса	міста	Покров»	стала	Олена	Журович	(редакція	газети	ком-
бінату	«За	марганець»)	за	дивовижне	фото	під	назвою	«Небесна	
палітра».	 «Срібну	 винагороду»	 здобула	Лариса	Висоцька	 (апа-
рат	 управління)	 за	 неперевершений	 «Захід	 перед	 Днем	Пере-
моги».	 У	 трійку	 призерів	 потрапив	 також	 серйозний	 і	 водночас	
кумедний	пугач	у	портреті	Люсі	Царенок	(служба	забезпечення	
виробництва)	–	фото	«Ці	очі	навпроти».

Номінація	«Моя	улюблена	робота	або	життя	без	спорту	нуд-
не»	принесла	перемогу	Олексію	Князюку	з	його	пейзажем	«Усе	–	
прекрасне,	достатньо	лише	вміти	придивитися».	На	другому	міс-
ці	–	кадр	Геннадія	Сокура	(голова	цехкому	Покровського	кар’єру)	
«Разом	ми	сила».	Трійку	лідерів	замкнула	Олена	Андрієнко	(від-
діл	технічного	контролю)	 із	позитивним	фото	справжньої	жінки-
гірника,	яке	має	лаконічну	і	зрозумілу	назву	«Кінець	зміни».

Найбільшу	 кількість	 лайків	 на	 сторінці	 у	 соціальній	 мережі	
Facebook	 набрали	 такі	 роботи:	 «Мої	 улюблені	 пташки»	 (Олена	
Андрієнко	 (відділ	 технічного	 контролю),	 149	лайків);	 «Солодкий	
нектар»	 (той	самий	автор,	131	лайк),	«Футбол	–	це	мистецтво»	
(Юлія	Качула	з	апарату	управління,	120	лайків).	Їхні	автори	стали	
володарями	«Призу	глядацьких	симпатій».

Винагороди	знайшли	своїх	героїв	18	червня:	їх	урочисто	вру-
чили	 на	 черговому	 засіданні	 профкому.	Переможці	 та	 призери	
отримали	 грамоти	 і	 грошові	заохочення	на	загальну	суму	7800	
гривень,	а	також	мали	можливість	насолодитися	своєю	«хвилин-
кою	слави»,	адже	колеги	високо	оцінили	їхню	фотомайстерність	і	
не	соромилися	висловлювати	захоплення	вдалими	кадрами.	Са-
мі	ж	фотографи-аматори	подякували	профспілковому	 комітету	
за	можливість	участі	у	цікавому	творчому	змаганні	та	висловили	
сподівання,	що	воно	набуватиме	популярності	серед	працівників	
і	стане	доброю	традицією.

Наталія ЧЕПЕЦЬ
Фото учасників конкурсу

«Небесна палітра»«Небесна палітра»

«Мої улюблені пташки»«Мої улюблені пташки»
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