
ВВашааша  ДОВІРАДОВІРА
Журнал Профспілки  Журнал Профспілки  

металургів і гірників Україниметалургів і гірників України№8-9’ 2021№8-9’ 2021

Високоцінний Високоцінний 
результатрезультат
Виїзне засідання Виїзне засідання 
Постійної комісії ЦР ПМГУ Постійної комісії ЦР ПМГУ 
з охорони праціз охорони праці
на «Метінвест – МРМЗ» на «Метінвест – МРМЗ» 

Куди веде шлях Куди веде шлях 
лібертаріанських лібертаріанських 
реформ?реформ?
Досвід Досвід 
профспілок Грузії профспілок Грузії 



Поважай людську гідність!
Вмій захищати свої права!

7 жовтня – Всесвітній день дій  
за гідну працю!

Гідна праця – це:

– справедлива, своєчасна оплата праці

– безпека на робочому місці

– створення системи соціального захисту 
для тих, хто не має роботи

– ліквідація дискримінації, дитячої 
та примусової праці

– забезпечення трудових прав, зокрема –  
прав працівників на вступ до профспілок  
та проведення колективних переговорів

– створення нових високотехнологічних 
робочих місць

– сприяння професійному та кар’єрному 
зростанню кадрів

– колективний договір на підприємстві  
чи в установі
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Наприкінці літа на Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська 
область) завітала команда стронгменів у складі президента національної Федерації 
стронгменів С.Конюшка, О.Лашина, В.Герасимова, Д.Дубровського, С.Пономарьова, 
Б.Ксенчука, В.Бондаренка і Р.Сірманова (останні троє, до речі, представники Кривбасу).

Найсильніші люди країни прибули на підприємство з чіткою метою: встановити на-
ці о   нальний рекорд з перетягування самоскиду, присвятивши його 15-річчю компанії 
«Метінвест» та 30-річчю незалежності України. У якості головного рефері досягнення 
виступив заслужений майстер спорту, володар титулу «Найсильніша людина світу – 
2004» В.Вірастюк.

Незвичайних гостей радо зустрів трудовий колектив гірничотранспортного цеху №1, 
надавши у їхнє розпорядження самоскид Caterpillar вагою 156 тонн. На цих габаритах 
богатирі кілька разів «розім’ялися». Після цього машину завантажили породою, збіль-
шивши її вагу до 293 тонн. Спортсмени зсували велетенський вантаж тричі – одна зі 
спроб і була зафіксована у якості рекорду: самоскид зрушив на відстань 44 сантиметри 
за 53,78 секунди.

Подякувавши гірникам за теплий прийом, стронгмени пообіцяли, що це не останнє 
досягнення до ювілею незалежності. І дотримали слово: 26 серпня, на аеродромі 
«Антонов» у Гостомелі, встановили світовий рекорд, перетягнувши повітряне судно 
Ан-225 «Мрія» (вагою 330 тонн) на 4,3 метри за 1 хвилину і 13 секунд.

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (Донецька область) стартує 
новий масштабний проєкт: будівництво цеху з виробництва холоднокатаного прокату, 
оцинкованого та пофарбованого рулону. Наразі вже розпочато підготовку майданчика 
під основну будівлю (розміром 750 на 140 метрів), допоміжні об’єкти підрозділу 
(інфраструктуру водного господарства, системи водоочищення, високовольтної 
підстанції, складів пально-мастильних матеріалів) та транспортну розв’язку.

Роботи проводитимуться у два етапи: на першому буде змонтований 5-клітьовий стан 
холодної прокатки, суміщений з травильною лінією, агрегат для нанесення цинкового 
покриття та комбінований агрегат з можливістю отримання продукції з цинковим та по-
лімерним покриттям. Інвестиції у цю частину спорудження цеху перевищать 800 міль-
йонів доларів США. На другому етапі виконуватиметься монтаж агрегатів поздовжнього 
та поперечного різання, печей для відпалювання рулонів, агрегату з нанесення полі-
мерного покриття. Загалом вартість проєкту оцінюється в понад мільярд доларів. Його 
завершення заплановане на 2028 рік.

Миколаївський глиноземний завод продовжує вкладати кошти у розвиток рідного 
міста. Протягом останніх п’яти років підприємство реалізує програму заміни старих, 
часом небезпечних дитячих майданчиків на нові – сучасні, яскраві та ергономічні. 
Втілення цієї ініціативи розпочалося зі спорудження ігрових комплексів у семи міських 
закладах дошкільної освіти – на ці цілі вже спрямовано понад 10 мільйонів гривень.

Також у планах МГЗ – збудувати у Миколаєві міні-стадіон: його буде розташовано 
поблизу від раніше облаштованих заводом скейт-парку та дитячого ігропарку «Лінкор». 
За словами міського голови Миколаєва О.Сєнкевича, після реалізації даного проєкту за-
гальна сума соціальних витрат МГЗ у 2021 році складатиме понад 17 мільйонів гривень. 
Основна частина цих коштів виділяється відповідно до діючого між підприємством та 
громадою меморандуму про співпрацю, який, зокрема, передбачає суттєві інвестиції у 
розвиток медичної сфери та грантовий проєкт «Місто інновацій».
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В Іспанії про перспективу проведення тижневого страйку на початку жовтня заявила 
профспілка працівників залізничного транспорту Semaf. Профоб’єднання, членами яко-
го є 85% машиністів потягів, що курсують країною, ще у 2007 році висунула роботодав-
цю – державній компанії «Національна мережа залізниць Іспанії» (Renfe) – низку вимог 
щодо покращення умов праці та доукомплектування трудового колективу необхідними 
кадрами (зокрема, механіками та кондукторами).

Однак і зараз, через 14 років, вони все ще не виконані у повному обсязі. І досі вини-
кають прецеденти неякісного техобслуговування рухомого складу – через це машиністи 
змушені водити потяги, що не відповідають вимогам безпеки. З 500 механіків, які мають 
працювати на лініях, до роботи стали лише 400, а факт браку кондукторів компанія вза-
галі не визнає. При цьому перемовини з роботодавцем з кожного найменшого аспекту 
йдуть надзвичайно складно.

З огляду на це 12 лютого цього року Semaf вже анонсувала проведення страйку, але 
представники Renfe запропонували активізувати діалог, створивши спільну конфліктну 
комісію. Профспілка погодилася та відмінила страйк. Та наразі вона констатує, що ко-
місія працює не ефективно, жодних домовленостей у її межах не досягнуто. Тож тепер 
перспектива зупинки потягів цілком реальна – фактично вона означатиме зрив заліз-
ничного сполучення для пасажирів по всій країні.

У Швейцарії тривають суперечки з приводу реформи пенсійної системи. На думку 
тамтешньої Федерації профспілок, пропоновані зміни призведуть до порушення прав 
жінок і представників середнього класу.

Так, наразі швейцарські жінки йдуть на пенсію в 64 роки, чоловіки – в 65 років. У 
липні ж 2021 року активісти молодіжного крила правоцентристської радикально-лібе-
ральної партії зібрали 145 тисяч підписів за проведення референдуму про підвищення 
пенсійного віку до 2032 року до 66 років – як для чоловіків, так і для жінок.

Та профспілки чинять цій ініціативі організований спротив, оскільки вважають, що її 
реалізація буде вигідна лише людям з високим рівнем доходів, для всіх інших вона ви-
ллється у скорочення пенсій, що підірве довіру до існуючої пенсійної системи. Зазначи-
мо, що швейцарський уряд намагається реформувати пенсійну систему з 2003 року, але 
поки всі спроби закінчувалися невдачею.

З нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю – 2021 Міжнародна конфедерація проф-
спілок закликає уряди країн світу поставити у пріоритет повернення до повної занятості 
шляхом створення гідних робочих місць – адже саме це забезпечує основу економічної 
безпеки і соціальної справедливості.

За словами генерального секретаря профоб’єднання Шаран Барроу, за час пандемії 
було втрачено понад 200 мільйонів робочих місць, ще 100 мільйонів, як і раніше, знахо-
дяться в зоні ризику, а велика кількість безробітних, переважну більшість з яких скла-
дають жінки, просто вибуває з ринку праці.

Загалом йдеться про створення 565 мільйонів робочих місць і формалізацію не мен-
ше половини неформальних робочих місць до 2030 року. Це єдиний спосіб досягти Цілі 
№8 («Гідна праця та економічне зростання») в галузі сталого розвитку ООН.

Для цього урядам необхідно терміново сісти за стіл переговорів з профспілками та 
роботодавцями, та скласти стратегічні плани, у яких особливу увагу має бути приділено 
зайнятості в життєво важливих сферах по догляду за людьми та в інфраструктурі, а 
також впровадженню справедливої податкової політики, яка стане базою для форму-
вання всеосяжної системи соціального захисту громадян.
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На згадку про яскраве святоНа згадку про яскраве свято
Літо	пролетіло,	як	метеор,	лишивши	по	собі	лише	спогади.	Та	деякі	з	цих	спогадів	–	особливі.	Ми	при-

беремо	їх	у	ту	шухлядку	пам’яті,	яка	відкривається	у	найважчі,	найсуворіші	зимові	дні,	коли	енергії	вже	
обмаль	 і	 вкрай	 необхідно	 підзарядитися,	щоб	 продовжувати	 плідно	 працювати	 й	 вести	 профспілкову	
роботу.	От	тоді	і	стануть	в	нагоді	вони:	спомини	про	найяскравіші	моменти	святкування	Дня	металурга	і	
гірника	–	2021.

На	щастя,	їх	–	ціла	колекція,	адже,	попри	економічні	та	епідемічні	складнощі,	цьогоріч	свято	мужніх	
професій	вирішили	обов’язково	відзначати.	Ті	чи	інші	заходи	до	нього	відбулися	фактично	на	кожному	
підприємстві	галузі.	Подекуди	вони	були	досить	стриманими.	Так,	на	Дніпровському	металургійному	за-
воді	все	пройшло	по-діловому:	найкращі	виробничники	та	профспілковці	отримали	нагороди.	Щоб	вру-
чити	їх,	керівники	підприємства	і	первинки	ПМГУ	відправилися	у	підрозділи,	на	робочі	місця	героїв	дня.

У	камерному	форматі	вітали	колектив	і	на	«Інтерпайп	Нижньодніпровському	трубопрокатному	заво-
ді».	А	на	вечір	святкового	дня	йому,	а	також	всім	мешканцям	Дніпра,	подарували	видовищне	лазерне	шоу	
на	Фестивальному	причалі.

Для	активістів	Покровського	гірничо-збагачувального	комбінату	яскравим	моментом	стало	розшире-
не	засідання	профкому,	на	якому	вони	отримали	нагороди	від	Центральної	та	Дніпропетровської	облас-
ної	рад	ПМГУ.
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П О Д І ЯП О Д І Я
Працівники	філії	«Вільногірський	гірничо-металургійний	комбінат»	АТ	«ОГХК»	були	у	піднесеному	на-

строї	ледь	не	з	самого	ранку.	Їхнє	свято	розпочалося	традиційною	ходою	центральною	вулицею	міста,	
продовжилося	у	глядацькій	залі	Палацу	культури	та	спорту	–	привітаннями	від	керівників	та	профлідера	
із	врученням	нагород	різних	рівнів,	і	завершилося	на	площі	перед	Палацом	–	у	першій	половині	вечора	
вільногірців	розважали	кавер-бенд	«Black	Berry»	і	гурт	KAZKA,	а	у	другій	вони	мали	можливість	подиви-
тися	лазерне	шоу	та	потанцювати	на	запальній	дискотеці.

Яскраво	святкували	і	в	другій	філії	АТ	«ОГХК»	–	на	Іршанському	гірничо-збагачувальному	комбінаті.	
Там	теж	було	вдосталь	привітань	та	добрих	побажань,	заслужених	нагород	(їх,	зокрема,	отримали	не	
лише	найкращі	 працівники,	 але	й	 найуспішніші	 колективи	 підрозділів),	 приємних	 подарунків	 та	 яскра-
вих	концертних	номерів	(як	від	місцевих	аматорів,	так	і	від	запрошених	зірок	–	СолоХи,	Big	Boss,	дуету	
AnnaMaria,	Наталії	Валевської).

Душевно,	з	відзнаками	за	працю	та	профспілкову	активність,	з	творчими	сюрпризами	від	самодіяль-
них	артистів,	пройшли	святкові	збори	трудових	колективів	криворізьких	гірничо-збагачувальних	комбіна-
тів.	Цілу	низку	вітань	і	нагород	від	адміністрації	і	профкому	ПМГУ	отримали	працівники	«АрселорМіттал	
Кривий	Ріг».

Загалом	у	Кривбасі,	попри	те,	що	велика	кількість	трударів	тут	вважає	своїм	основним	святом	День	
шахтаря,	День	металурга	 і	 гірника	 –	 2021	 став	 справжньою	подією:	 у	 різних	 районах	міста	 відбулися	
концерти	 просто	 неба.	 Глядачів	 радували	 групи	 «ТІК»,	 «Друга	 ріка»,	 «Океан	Ельзи»,	 хітмейкер	Артем	
Пивоваров,	Ірина	Білик,	Наталя	Могилевська,	Оля	Полякова	і	Каднай.
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П О Д І ЯП О Д І Я
На	спільному	урочистому	заході	у	Театрі	драми	слухали	вітання	та	отримували	нагороди	працівники	

металургійного	 комбінату	 імені	 Ілліча	 та	«Азовсталі».	Подяки	 і	Почесні	 грамоти	від	профкому	додали	
святкового	 настрою	 профактивістам	 первинки	 «Метінвест	 –	 Маріупольського	 ремонтно-механічного	
заводу».	А	потім	всі	вони,	як	 і	 інші	мешканці	Маріуполя,	 з	величезним	задоволенням	приєдналися	до	
масштабної	 розважальної	 програми.	 Вона	 відбулася	 в	 Екстрим-парку,	 включала	 в	 себе	 різноманітні	
спортивні	та	творчі	локації,	і	завершилася	великим	концертом	від	колективів	Міського	палацу	культури	
«Український	дім».	Ще	одним	чудовим	подарунком	стали	виступи	запрошених	гостей	–	співачки	Гайтани	
і	групи	KAZKA.

Загальноміський	формат	мав	святковий	захід	з	нагоди	Дня	металурга	і	гірника,	проведений	Авдіївсь-
ким	коксохімічним	заводом.	Всі	бажаючі	–	і	дорослі,	і	малі	–	долучилися	до	активного	відпочинку	на	ці-
кавих	локаціях	та	фуд-кортах.	Зі	сцени	лунали	слова	привітань	від	соціальних	партнерів,	працівники,	що	
досягли	високих	результатів	у	виробництві	та	профспілковій	роботі,	голови	трудових	династій	отримува-
ли	заслужені	винагороди.	Вечір	прикрасили	різноманітні	концертні	номери	від	місцевих	артистів,	виступи	
гурту	«Ляпис-98»	та	співачки	Світлани	Тарабарової.

Надзвичайно	весело	зустріли	професійне	свято	–	і	заразом	55	день	народження	підприємства	–	на	
Нікопольському	заводі	феросплавів.	Заводчани	приймали	привітання	від	керівника	та	профлідера	НЗФ,	
брали	участь	у	різноманітних	розвагах:	каталися	на	оригінальному	«феррік-таксі»,	освоювали	спеціаль-
но	обладнані	фотозони,	вигравали	корисні	призи	у	лотереях	та	конкурсах,	ласували	квасом	та	морози-
вом	від	адміністрації	та	профспілкового	комітету,	аплодували	концертним	номерам.	У	межах	церемонії	
нагородження	видатних	феросплавників	своїх	героїв	знайшли	подяки	голови	правління,	грамоти	та	на-
грудні	знаки	заводу,	ПМГУ,	міста	та	області.	Завершилося	святкування	на	базі	відпочинку	«Феросплав-
ник»	під	знаком	спортивних	змагань.
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П О Д І ЯП О Д І Я
Завжди	серйозно	підходять	до	організації	заходів	до	Дня	металурга	і	гірника	у	Дніпрорудному:	адже	

тут	професійне	свято	збігається	з	днем	міста.	Цього	року	місцем	зустрічі	став	стадіон	«Гірник».	Спочатку	
всіх	присутніх	привітали	представники	місцевої	влади,	адміністрації	та	профспілкової	організації	ПМГУ	
Запорізького	залізорудного	комбінату.	А	після	цього	прийшов	час	розваг	на	спеціально	обладнаних	лока-
ціях	та	великого	концерту	за	участі	кавер-бенду	«Макарена»,	переможця	шоу	«Х-фактор»	Віктора	Роман-
ченка	і	групи	«Без	обмежень».	Кульмінацією	вечора	стали	дискотека	80-х	та	феєричний	салют.

У	Запоріжжі	винуватців	урочистостей	вже	традиційно	вшановували	в	кілька	етапів.	Численні	поба-
жання	здоров’я,	щастя	і	процвітання	звучали	на	їхню	адресу	зі	сцени	Палацу	культури	«Дніпроспецста-
лі».	Тут	же	знайшли	своїх	 героїв	нагороди	від	обласної,	міської	адміністрації,	Запорізького	об’єднання	
профспілок,	Профспілки	металургів	і	гірників	України.

Учасників	святкового	шоу	на	«Славутич-Арені»	вітали	представники	місцевої	влади,	керівники	під-
приємств	ГМК.	Піднесену	атмосферу	створила	церемонія	нагородження	найкращих	представників	гірни-
чо-металургійних	професій.	Незабутні	враження	подарували	зіркові	гості	–	співачка	Tayanna,	гурт	MOZGI	
та	народна	артистка	України	Софія	Ротару.

У	цей	же	час	на	каскаді	фонтанів	«Райдуга»	йшло	сімейне	свято	з	конкурсами,	аніматорами,	дитячи-
ми	майстер-класами.	Всі	бажаючі	могли	подивитися	на	великому	екрані	пряму	трансляцію	концерту	зі	
«Славутич-Арени»	та	долучитися	до	числа	відвідувачів	унікальної	інтерактивної	виставки	«Art	of	steel»	
(«Мистецтво	сталі»).

Не	 забули	 і	 про	 ветеранів:	 для	 них	 провели	 урочистий	 вечір	 з	 дружньою	 вечерею	 та	 концертом.	
Поспілкуватися	з	людьми	старшого	покоління,	які	присвятили	все	життя	роботі	на	підприємствах	ГМК,	
прийшли	керівники	різного	рівня	і	профспілкові	лідери	первинок	ПМГУ.

Фото Оксани ЧЕРНЕНКО, Наталії ЧЕПЕЦЬ, Наталі ШИЛІНОЇ
та зі сторінок підприємств ГМК  у соціальних мережах
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Профспілковий	спосіб	мислення	–	це,	в	першу	чергу,	розрахунок	на	єдність,	на	те,	що	спільна	мета	
означатиме	спільну	роботу,	 завдяки	якій	нам	всім,	 гуртом,	вдасться	досягти	бажаного	результату.	На	
жаль,	далеко	не	кожен	член	ПМГУ	це	розуміє	і	виявляє	готовність	стати	пліч-о-пліч	з	товаришами,	коли	
це	необхідно.	Але,	на	щастя,	передовий	загін	нашої	Профспілки	все	ж	цінує	солідарність.

Цілком	показовим	тестуванням	її	наявності	(чи	відсутності)	в	умовах,	так	би	мовити,	«спокою»	можна	
вважати	профспілкові	флешмоби.	Наразі	цей	спосіб	активності	є	досить	популярним	і	в	світі,	і	в	Україні,	
і	у	Профспілці	металургів	і	гірників.	Не	дарма	ж	з	кожним	роком	все	більше	активістів	бере	участь	у	вже	
традиційному	першотравневому	челенджі,	започаткованому	Молодіжною	радою	ПМГУ.

В	 серпні	 2021	 року	 ініціатором	 проведення	 тематичного	 флешмобу	 стала	 Федерація	 профспілок	
України,	запропонувавши	таким	чином	відзначити	30-річчя	незалежності	нашої	держави.	І	ПМГУ,	як	дієва	
членська	організація,	звісно	ж	на	цей	заклик	відгукнулася.	Створивши	святкові	фото	і	відео,	різні	ланки	
ПМГУ	розмістили	їх	у	мережі	Facebook,	нагадуючи	всім,	що	єдність	та	солідарність	–	найбільші	профспіл-
кові	цінності,	а	Україна	–	це	всі	ми!

П О Д І ЯП О Д І Я
Україна – це всі ми!Україна – це всі ми!
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П О Д І ЯП О Д І Я
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Е К О Н О М І К АЕ К О Н О М І К А
Маніпуляції навколо інфляціїМаніпуляції навколо інфляції

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ПРОТИ...  
ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ

За	даними	Державної	служби	статистики	Украї-
ни	(Держстат)	у	серпні	2021	року	інфляція	у	нашій	
країні	склала	6,2%	за	період	з	початку	року	і	10,2%	
–	за	рік	(з	серпня	2020-го).	Але	при	цьому,	згідно	тій	
самій	офіційній	статистиці,	ціни	на	деякі	товари	та	
послуги,	які	щоденно	споживають	навіть	представ-
ники	найбільш	малозабезпечених	верств	населен-
ня,	зросли	значно	відчутніше.

Так,	продукти	харчування	загалом	подорожчали	
з	початку	поточного	року	на	8%,	зокрема	хліб	став	
дорожче	на	10,1%,	ціни	на	м’ясо	та	м’ясопродукти	
зросли	 на	 9%,	 на	 цукор	 –	 на	 34,1%,	 на	 олію	 –	 на	
45%.	 У	 сфері	 житлово-комунальних	 послуг	 подо-
рожчали:	на	11,8%	–	холодне	водопостачання,	на	
36,6%	–	електроенергія,	на	11,1%	–	природний	газ.	
Зафіксував	Держстат	також	помітне	зростання	цін	
у	сфері	транспорту	–	наприклад,	пасажирські	пере-
везення	залізницею	стали	дорожче	на	19%,	авто-
транспортом	–	на	13,1%.

«ХИТРА» АРИФМЕТИКА

Звідки	ж	взялася	 інфляція	тільки	в	6,2%	з	по-
чатку	року?	Цей	показник,	як	кажуть,	взяли	«зі	сте-
лі»,	 свідомо	 занизили,	 щоб	 прикрасити	 дійсність	
на	 догоду	 діючій	 владі,	 як	 схильні	 думати	 деякі	
наші	 співгромадяни,	 відзначаючи,	 якою	мірою	 за	
останній	час	зросли	їхні	витрати	на	товари	та	по-
слуги	 першої	 необхідності?	 Та	 насправді	 тут	 не-
має	осо	б					ливої	потреби	у	якихось	явних	підтасов-
ках	задля	того,	щоб	скоригувати	показник	інфляції	
у	бік	зниження.

Тому,	щоб	у	людей,	яким	притаманно	витрача-
ти	гроші	тільки	на	найнеобхідніше,	виникали	сумні-
ви	у	достовірності	офіційних	даних	щодо	інфляції,	
сприяє...	 сама	 методика	 розрахунку	 цього	 показ-
ника,	що	 застосовується	 сьогодні.	 Вона	 передба-
чає,	що	враховуватися	мають	зміни	цін	на	товари	
та	послуги	не	лише	першої	необхідності,	але	й	на	
ті,	споживання	яких	у	нашій	країні	доступно	дале-

ко	не	кожному.	Зокрема,	у	так	званому	споживчому	
наборі	для	розрахунку	інфляції	зараз	нараховуєть-
ся	близько	300	позицій,	серед	яких	–	ювелірні	при-
краси,	авто,	відвідування	ресторанів,	проживання	у	
готелях	і	таке	інше.

У	результаті	в	Держстаті,	обраховуючи	інфляцію	
за	 вісім	місяців	 поточного	 року,	 брали	 до	 уваги	 не	
лише	 наведені	 вище	 приклади	 суттєвого	 зростан-
ня	цін,	але	й	те,	що,	скажімо,	у	сфері	готельно-рес-
торанного	 бізнесу	 у	 вказаному	 періоді	 ціни	 зросли	
значно	менше	(всього	на	5,5%),	а	дещо,	віднесене	
у	статистичних	зведеннях	до	графи	«різні	товари	та	
послуги»,	взагалі	подешевшало	на	0,4%.	От	так	і	ви-
ходить	у	підсумку	показник	інфляції	у	6,2%.

ЯКЩО ЖИТИ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ...

А	 тепер	 візьмемо	 такий	 соціальний	 стандарт,	
як	прожитковий	мінімум,	який,	згідно	із	законодав-
ством	нашої	країни,	має	дорівнювати	вартості	спо-
живчого	кошика	(до	нього	входить	набір	продуктів	
харчування,	достатній	для	забезпечення	нормаль-
ного	функціонування	 організму	 людини	 та	 збере-
ження	 її	 здоров’я,	 а	 також	 мінімальні	 набори	 не-
продовольчих	 товарів	 та	 послуг,	 необхідних	 для	
задоволення	 основних	 соціальних	 та	 культурних	
потреб	особистості).

Так	от,	як	свідчать	розрахунки,	які	щомісяця	пуб-
лікує	Міністерство	соціальної	політики	України,	цьо-
го	 року	 прожитковий	 мінімум	 росте	 темпами,	 що	
помітно	 перевищують	 у	 відсотковому	 відношенні	
офіційну	інфляцію.	Зокрема,	для	працездатних	осіб	
у	 липні	 2021	 року	 (4538	 гривень	 без	 урахування	
обов’язкових	платежів	у	вигляді	податків	та	зборів	за	
даними	Мінсоцполітики)	він	виявився	вище	на	10,3%	
у	порівнянні	з	минулорічним	груднем	(4116	гривень)	
при	офіційній	інфляції	за	вказаний	період	у	6,5%.

З	таким	прожитковим	мінімумом,	щоб	доросла	
людина	могла,	відповідно	до	норм	цього	стандар-
ту,	прогодувати	не	лише	саму	себе,	але	й,	скажімо,	
двох	 дітей	шкільного	 віку,	 в	 липні	 2021	 року	 вона	
мала	б	отримувати	заробіток	у	розмірі	14352	гривні	
(прожитковий	мінімум	для	 дітей	 віком	 від	 6	 до	 18	
років	у	липні	складав	4907	гривень).	Авжеж,	у	наш	
час	у	повних	сім’ях	часто	працюють	і	батько,	і	мати.	
Але	хто	з	чоловіків	не	вважає	себе	годувальником,	
відповідальним	 за	 матеріальний	 добробут	 своєї	
родини,	 незалежно	 від	 внеску	 у	 її	 бюджет	 з	 боку	
дружини?

Однак	у	липні	2021	року	середня	зарплата	на-
віть	у	представників	такої	поважної	чоловічої	про-
фесії,	як	металург,	у	нашій	країні,	за	даними	Цент-
ральної	ради	ПМГУ,	сягала	(в	цілому	по	металур-
гії)	 лише	 18484,8	 гривень	 –	 і	 це	 нарахованими,	 а	
«чистими»	 виходить	 взагалі	 не	 густо	 –	 14880,26	
гривень.
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Е К О Н О М І К АЕ К О Н О М І К А
НІЧОГО ЗАЙВОГО

Давайте	 порозмірковуємо,	 на	 що	 «середньостатистич-
ний»	український	металург	може	витратити	«зайві»	п’ять	со-
тень	 гривень,	 на	 які	 його	 зарплата	 перевищує,	 скажімо	 так,	
ліміт	витрат	на	дорослу	людину	з	двома	малолітніми	дітьми,	
передбачений	прожитковим	мінімумом?	Ну,	звісно	ж,	йому	до-
ведеться	 оплатити	мобільний	 зв’язок	 з	 інтернетом,	 тому	що	
життя	сучасної	людини,	і	особ ливо	представників	нового	по-
коління,	без	щоденного	використання	цих	засобів	комунікації	
уявити	просто	неможливо,	 а,	між	 тим,	 витрати	на	 такі	 цілі	 у	
«кошторисі»	прожиткового	мінімуму	не	зазначені.

Ще	потрібно	буде	заплатити	за	оренду	житла	чи	відклас-
ти	гроші	на	його	купівлю:	авжеж,	чудово,	коли	в	твоїх	дітей	є	
дідусі-бабусі	та	дядьки-тітки,	але	жити	всім	під	одним	дахом	
–	якось	тіснувато	буде.	На	жаль,	у	прожитковому	мінімумі	не	
закладено	коштів	на	вирішення	житлової	проблеми,	так	само,	
як	і	на	користування	транспортом,	окрім	міського	та	примісь-
кого.	Так	що	за	бажання	провести	відпустку	десь	у	курортних	
місцевостях,	вирватися	з	рідного	промислового	міста	з	його	
не	надто	чудовою	екологією,	знову	ж	таки	доведеться	витра-
титися	понад	«ліміт».

Як	 відомо,	 важка	 праця	 металурга	 потребує	 міцного	
здоров’я,	 на	 користь	 якому,	 про	 це	 всі	 знають	 з	 дитинства,	
йдуть	заняття	фізкультурою-спортом	і	активний	спосіб	життя.	
Відповідно,	варто	подбати	про	купівлю	нових	кросівок,	не	че-
каючи,	поки	старі	розваляться	прямо	на	ногах,	«вбиті»	за	від-
ведений	 їм	нормами	прожиткового	мінімуму	термін	експлуа-
тації	аж	у	три	роки.

Та	й	хто	ж	у	літню	спеку	встоїть	перед	звабою	«побалува-
ти»	себе...	навіть	не	холодним	пивцем	–	куди	більш	корисною	
для	здоров’я	мінералкою	чи	популярною	у	наш	час	очищеною	
бутильованою	водою,	а	не	втамовувати	спрагу	звичайною	во-
дою	з-під	крану	чи	гарячими	чаєм-кавою,	завареними	з	вико-
ристанням	тієї	ж	самої	води,	як	це	«за	замовчанням»	прописа-
но	у	прожитковому	мінімумі?

У	підсумку,	якщо	спробувати	заповнити	всі	подібні	«про-
біли»	у	споживчому	кошику,	складеному	за	нормами	прожит-
кового	 мінімуму,	 то,	 погодьтеся,	 в	 півтисячі	 гривень	 ніяк	 не	
вкластися.

ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»?

Тому	самі	зважте:	чи	можуть	металурги,	а	також	представ-
ники	 інших	 професій	 гірничо-металургійної	 галузі,	 підтрима-
ти	ініціативу,	згідно	з	якою	їхні	зарплати	у	найближчі	роки,	як	
це,	наприклад,	 запропонувала	адміністрація	ПАТ	«Арселор-
Міттал	Кривий	Ріг»,	мають	підвищуватися	нехай	і	гарантова-
но,	але	у	суворій	прив’язці	до	офіційного	показника	 інфляції	
у	 країні?	Адже	тут	 і	без	вищої	економічної	освіти	зрозуміло:	
при	такому	зростанні	купівельна	здатність	зарплати	(тобто	те,	
скільки	 і	чого	на	неї	можна	купити)	так	 і	залишиться	на	при-
таманному	 їй	сьогодні	надзвичайно	низькому	рівні.	При	яко-
му,	як	свідчить	наведена	вище	споживча	«арифметика»,	дуже	
проблематично	матеріально	забезпечувати	себе	і	свою	роди-
ну	так,	щоб	дійсно	можна	було	вести	мову	про	задоволення	
основних	соціальних,	культурних	та	інших	потреб	людини.

Віктор БІЛИК

 
ЗРОСТАННЯ

БЕЗ ЗРОСТАННЯ
Заробітні плати українців 

зростають, але це зростання 
повністю нівелюється реаль-
ними темпами збільшення цін 
на товари та послуги. Такі вис
новки роблять автори дослі-
дження «30 років незалежності 
України: економічні підсумки», 
проведеного в Українському 
інституті майбутнього (неза-
лежний аналітичний центр, що 
прогнозує зміни у країні та сві-
ті та моделює можливі сцена-
рії розвитку подій). Зокрема, за 
даними інституту, за період з 
1990 по 2021 рік середньомісяч-
на зарплата в Україні зросла 
зі 118 до 500 доларів США. Але 
при цьому її купівельна спро-
можність впала на 30%.

ПОНАД 25% 
ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ

Більше чверті всього на-
селення України перебуває за 
межею бідності. Кожному тре-
тьому українцю, який має ро-
боту, не вистачає зарплати на 
задоволення необхідних жит-
тєвих потреб. Про це, спираю-
чись на дані жовтня 2020 року, 
повідомив Держстат.

За оцінками ж серпня 2021 
року більше половини опита-
них заявляють про значне по-
гіршення матеріального ста-
новища і побоюються, що мо-
жуть опинитися за межею бід-
ності.

Представниками середньо-
го класу себе вважає лише 1% 
українців, дві третини насе-
лення (67%) відносять себе до 
категорії бідних.
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Рівняння на вищі соціально-трудові гарантіїРівняння на вищі соціально-трудові гарантії
Досвідчені	профлідери	нерідко	зазначають:	най-

перша	умова	ефективної	роботи	Профспілки	–	ста-
більно	 працююче	 підприємство.	 І	 вони	 абсолютно	
праві.	 Від	 виробничої	 ситуації	 залежить	 все	 –	 від	
зарплат	до	можливостей	дитячого	оздоровлення,	а	
будь-які	серйозні	зміни	у	структурі	підприємства	зу-
мовлюють	неминучі	пошуки	нового	формату	роботи	
для	профспілкових	організацій.

Саме	цей	процес	наразі	йде	у	первинках	ПМГУ	
Дніпровських	 металургійного	 комбінату	 та	 кок-
сохімічного	 заводу	 (обидва	 знаходяться	 у	 місті	
Кам’янському).	 Нещодавно	 Група	 «Метінвест»	 че-
рез	коксохімічний	завод	придбала	цілісний	майно-
вий	 комплекс	 меткомбінату,	 і	 тепер	 сусідні	 пром-
майданчики	 об’єднають	 нові	 виробничі	 зв’язки,	 в	
трудових	 книжках	 працівників	 ДМК	 з’являться	 за-
писи	про	нові	місця	роботи,	а	профкомам	двох	під-
приємств	належить	випрацювати	схему	взаємодії,	
яка	забезпечить	об’єднаному	трудовому	колективу	
рівняння	на	вищі	соціально-трудові	гарантії.

Першим	кроком	до	неї	 стало	проведення	роз-
ширеного	засідання	профкому	ДМК	за	участі	проф-
лідерів	С.Какуші	 (ДМК)	та	Л.Халіман	 (ДКХЗ),	а	та-
кож	заступника	голови	Дніпропетровсь	кої	обласної	
ради	 Профспілки	 А.Чайки	 та	 першого	 заступника	
голови	ПМГУ	В.Гавриленка.

На	його	порядку	денному	стоя	ла	низка	питань,	
актуальних	 для	 членів	 ПМГУ	 –	 працівників	 мет-
комбінату.	Зокрема,	С.Какуша	розповів	про	роботу	
підприємства,	 виплату	 заробітної	 плати	 та	 заохо-
чувальних	 премій	 до	Дня	металурга	 і	 гірника,	 за-
ступники	голови	профкому	О.Брехаря	та	В.Климов	
зупинилися	на	 таких	напрямках	діяльності,	 як	на-
дання	 правової	 допомоги	 та	 проведення	 культур-
но-масових	заходів,	голова	комісії	профкому	з	охо-
рони	праці	А.Слюсаренко	окреслив	ситуацію	з	охо-
роною	праці.

В.Гавриленко,	 користуючись	 можливістю,	 по-
інформував	 профспілковий	 актив	 про	 діяльність	
Центральної	ради	ПМГУ,	спрямовану	на	протидію	
антисоціальному	 реформуванню	 трудового	 зако-
нодавства.	Його	виступ	доповнив	А.Чайка	–	розпо-
віддю	про	підписання	угоди	про	створення	соціаль-
но-економічної	 Ради	між	 організацією	 роботодав-
ців	підприємств	ГМК	«Союз	металургів	Дніпропет-
ровської	 області»,	 Дніпропетровською	 обласною	
та	 Криворізькою	міською	 організаціями	ПМГУ.	 Та-
кож	він	запевнив	представників	проф	комів	ДМК	та	
ДКХЗ	в	тому,	що	у	період	адаптації	до	нових	умов	
вони	можуть	 розраховувати	 на	 повну	 підтримку	 з	
боку	фахівців	обласної	організації.

Члени	профкому	первинки	ПМГУ	ДМК,	прийняв-
ши	до	уваги	всю	озвучену	інформацію,	добре	розумі-
ють	свою	роль	у	збереженні	прав	і	гарантій	металур-
гів.	 Їхнє	зав	дання	–	контролювати	законність	пере-
ходу	працівників	комбінату	на	 інше	підприємство	зі	
збереженням	трудового	та	профспілкового	стажу	за	
попереднім	місцем	роботи.	Якщо	цей	процес	пройде	
організовано	 і	 без	 порушень,	 люди	 нічого	 не	 втра-
тять	–	адже	на	ДКХЗ	вже	діє	соціально	орієнтований	
колективний	договір,	укладений	профкомом	ПМГУ.

За інформацією Андрія СЛЮСАРЕНКА 
Фото автора

Колективний	 договір Металургійного комбі-
нату «Запоріжсталь»	у	першому	півріччі	2021	ро-
ку	 виконано.	Зокрема,	реалізовано	всі	 125	 запла-
нованих	у	ньому	заходів.	До	такого	висновку	при-

йшли	учасники	серпневого	розширеного	засідання	
проф	кому	ПМГУ	підприємства,	заслухавши	інфор-
мацію	начальника	відділу	взаємодії	з	персоналом	
Володимира	Рибаченка.

Колдоговори – виконаноКолдоговори – виконано
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Користуючись	можливістю	поспілкуватися	без-

посередньо	 з	 представником	 адміністрації	 та	 го-
ловою	первинки	Леонідом	Анісімовим,	присутні	на	
заході	 активісти	 порушили	 низку	 актуальних	 для	
трудового	колективу	питань	стосовно	поточних	ре-
монтів	та	інших	організаційних	моментів	–	всі	вони	
були	 взяті	 на	 контроль,	 найближчим	 часом	щодо	
них	будуть	ухвалені	відповідні	рішення.

Підбиваючи	 підсумки	 обговорення,	 профлідер	
«Запоріжсталі»	підкреслив	роль	соціального	парт-
нерства	у	реалізації	норм	колдоговору	і	подякував	
металургам	 за	 самовіддану	 працю,	 яка	 дозволяє	
вчасно	та	у	повному	обсязі	виконувати	ви-
робничу	програму,	створюючи	базу	для	за-
безпечення	високих	соціальних	гарантій.

Життя	 трудового	 колективу	 Південно-
го гірничо-збагачувального комбінату 
у	 першій	 половині	 поточного	 року	 також	

проходило	 із	повним	додержанням	норм	головно-
го	соціального	документу	підприємства.	Про	це	на	
тематичному	 розширеному	 засіданні	 правління	 і	
проф	кому	ПМГУ	доповів	заступник	голови	первин-
ки	Олександр	Чайніков.

Він	поінформував	учасників	(серед	них	були	го-
лови	цехкомів	підрозділів	та	представники	адміні-
страції)	про	те,	як	реалізовувалися	заходи,	спрямо-
вані	на	соціально-економічний	розвиток	комбінату,	
забезпечення	 продуктивної	 зайнятості	 трударів,	
гідних	 умов	 оплати	 і	 стимулювання	 їхньої	 праці,	
вдосконалення	у	сфері	охорони	праці	та	виробни-

чого	 побуту,	 реалізацію	
масштабної	 інвестицій-
ної	 програми,	 роботу	 з	
молоддю,	навчання	пер-
соналу,	організацію	фіз-
культурно-спортивних,	
культмасових	 заходів,	
санаторного	 лікування	
та	оздоровлення	співро-
бітників	та	їхніх	дітей.

Як	зазначив,	резюмуючи	виступ	свого	за-
ступника,	 голова	первинки	ПМГУ	Південного	
ГЗК	Віталій	Комірной,	загалом	на	забезпечен-
ня	соціальних	пільг	для	працівників	 комбіна-
ту	у	першому	півріччі	2021	року	було	виділено	
майже	10,5	мільйонів	гривень.

Гліб ГОНЧАРОВ, Світлана АГАТЬЄВА
Фото авторів

Співаймо гімн ПМГУ разом!Співаймо гімн ПМГУ разом!
«Живи, Профспілка, з нами розквітай!
Ти – майбуття і сонячна дорога!
І кращим зробим ми наш рідний край,
В єднанні наша сила й перемога!»

Ці	слова	гімну	ПМГУ	добре	відомі	кожному	спілчанину,	адже	всі	
профспілкові	 свята	 та	ділові	 заходи	починаються	 під	 урочисті	 звуки	цього	 твору.	 Текст	 і	музику	 гімну	
ПМГУ	написав	профспілковий	активіст,	працівник	Центрального	гірничо-збагачувального	комбінату	
(м.	Кривий	Ріг)	Валерій	Приходченко.	Вперше	гімн	було	виконано	на	урочистих	зборах,	присвячених	Дню	
металурга	і	гірника	України,	у	липні	2004	року.	З	тих	пір	ця	пісня	стала	одним	з	головних	символів	нашої	
Профспілки	поряд	з	її	прапором	та	емблемою.

Сьогодні	настав	час	надати	нашому	гімну	нового	дихання,	сучасного	звучання.
Саме	з	цією	метою	президія	Центральної	ради	ПМГУ	оголошує	конкурс	«Співаймо	гімн	ПМГУ	разом!».	

До	участі	в	ньому	запрошуються	колективи	хорового	та	вокального	мистецтва,	які	діють	у	Палацах	та	
Будинках	культури,	центрах	творчості	підприємств	ГМК	України,	аматорські	колективи	первинних	органі-
зацій	на	підприємствах	та	у	навчальних	закладах.	Також	у	конкурсі	можуть	брати	участь	аматорські	ко-
лективи,	які	діють	з	ініціативи	постійних	комісій	(рад)	з	молодіжної	політики	різних	ланок	ПМГУ.

Для	участі	в	конкурсі	творчі	колективи	мають	записати	у	відеоформаті	своє	виконання	гімну	ПМГУ	та	
надіслати	це	відео	до	територіальних	рад	ПМГУ	до	1	листопада	2021	року.	Територіальна	рада	оби-
рає	кілька	(2-3)	кращих	виконавців	та	у	термін	до	15	листопада	направляє	подання-заявку	до	Централь-
ної	ради	ПМГУ.	Профкоми	первинних	організацій	прямого	підпорядкування	ЦР	ПМГУ	надсилають	заявки	
та	свої	роботи	безпосередньо	на	електронну	адресу	Центральної	ради.

Для	всіх	колективів	–	фіналістів	конкурсу	передбачені	заохочувальні	виплати,	а	для	переможців,	крім	
матеріальної	нагороди,	буде	організований	студійний	запис	виконання	гімну	ПМГУ	та	створений	відео-
супровід.
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Світлана ПИШНИК, акумуляторник цеху мереж та підстанцій Маріупольського мета-
лургійного комбінату імені Ілліча, голова цехової організації ПМГУ

Фото Наталії УСЕНКО

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

Раз по раз падаючи та піднімаючись,Раз по раз падаючи та піднімаючись,
ми практикуємо завзятість,ми практикуємо завзятість,
яка є головним ключем до життя.яка є головним ключем до життя.

Мішель ОбамаМішель Обама
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Високоцінний результатВисокоцінний результат

Охорона	праці	–	та	сфера	виробничого	життя,	
у	якій	міра	уважності	вирішує	все.	Ані	значні	інвес-
тиції,	 ані	 нові	 технології,	 ані	 запрошені	 експерти	
не	 компенсують	 недбалого	 ставлення	 керівників,	
працівників	та	профспілкових	громадських	 інспек-
торів	до	питань	безпеки.	Тим	більш	цінними	є	при-
клади	підприємств,	де	всі	аспекти	охорони	життя	і	
здоров’я	 людей	 під	 час	 виконання	 ними	 трудових	
обов’язків	–	у	безумовному	пріоритеті.	Їхні	резуль-
тати	–	надихають,	а	їхній	досвід	заслуговує	деталь-
ного	вивчення	та	розповсюдження.

Саме	таку	мету,	зокрема,	ставили	перед	собою	
члени	Постійної	 комісії	Центральної	ради	ПМГУ	з	
охорони	праці	(очільник	–	заступник	голови	Дніпро-
петровської	обласної	організації	ПМГУ	Андрій	Чай-
ка),	плануючи	проведення	свого	виїзного	засідання	
на	 базі	 «Метінвест	 –	 Маріупольського	 ремонтно-
механічного	заводу»	 (МРМЗ).	Тож	у	програмі	візи-
ту	 було	 обговорення	 актуальних	 тем	 у	 розшире-
ному	складі	–	із	залученням	фахівців	Технічної	ін-
спекції	праці	Профспілки	та	за	участі	голови	ПМГУ	
Олександра	Рябка,	спілкування	з	представниками	
адміністрації	 та	 профактивом	підприємства,	 а	 та-
кож	відвідування	проммайданчика	–	щоб	побачити	
умови	праці	ремонтників	на	власні	очі.

Про,	 власне,	 засідання	 комісії	 багато	 розпові-
дати	 не	 будемо.	 Воно	 відбулося	 за	 «класичним»	
сценарієм:	 учасники	 вислухали	 інформацію	 від	
Олександра	 Рябка,	 головного	 технічного	 інспек-
тора	 праці	 Володимира	 Білика	 та	 технічного	 ін-
спектора	 праці	Анатолія	Тертишного	 (йшлося	 про	
діяль	ність	ПМГУ	з	відстоювання	прав	металургів	і	
гірників	на	державному	рівні	 та	 стан	виробничого	
травматизму	 в	 ГМК).	 У	 свою	 чергу	 розповіли	 про	
ситуацію	в	регіонах,	поділилися	думками	щодо	ви-
рішення	конкретних	проблем,	що	виникають	під	час	
розслідування	 нещасних	 випадків	 на	 виробництві	
та	проведення	атестації	робочих	місць.

А	от	час	перебування	профспілкових	фахівців	
з	охорони	праці	на	МРМЗ,	безперечно,	заслуговує	
особливої	уваги	наших	читачів.	Адже	візит	вийшов	
надзвичайно	пізнавальний!	Розпочався	він	зі	 зна-

йомства	 з	 генеральним	 директором	 заводу	 Пав-
лом	 Узбеком.	 Попри	 велику	 зайнятість,	 керівник	
звільнив	у	своєму	графіку	достатньо	часу,	щоб	не	
тільки	зустріти	гостей,	але	й	плідно	з	ними	поспіл-
куватися.

З	 його	 виступу,	 доповненого	 наочною	 презен-
тацією,	учасники	виїзного	засідання	дізналися,	що	
«Метінвест	 –	 Маріупольський	 ремонтно-механіч-
ний	завод»	випускає	широкий	спектр	технічної	про-
дукції,	 зокрема	 –	 всі	 запчастини	 для	 аглодомен-
ного,	 сталеливарного	 та	 прокатного	 переділів.	 У	
структурі	МРМЗ	–	електросталеливарне,	ковальсь-
ко-пресове	 виробництво,	 комплекс	 сучасного	 ме-
талообробного	обладнання,	потужності	з	виготов-
лення	 металоконструкцій,	 олій	 і	 мастил,	 ремонту	
електричних	 машин	 і	 вантажопідйомних	 електро-
магнітів	та	інші	спеціалізовані	дільниці.	Його	трудо-
вий	колектив	наразі	налічує	2200	осіб.

Створене	 у	 2013	році	 на	базі	 ремонтних	акти-
вів	двох	гігантів	–	Маріупольського	металургійного	
комбінату	імені	Ілліча	та	Металургійного	комбінату	
«Азовсталь»,	 підприємство	 отримало	 «у	 спадок»	
територію,	споруди	та	обладнання,	що	перебували	
у,	м’яко	кажучи,	неідеальному	стані.	Однак	вже	за	
кілька	років,	завдяки	згуртованим	зусиллям	керів-
ництва	та	трудового	колективу,	проммайданчик	на-
був	нове	обличчя.

Світлини	з	категорії	«було-стало»,	продемонст-
ровані	Павлом	Узбеком,	дали	 гостям	наочне	 уяв-
лення	про	прогрес,	якого	вдалося	досягти,	а	його	
розповідь	про	реалізацію	програм	«5С»	(Ощадли-
ве	 виробництво),	 «Кайдзен-бліц»,	 «СПП»	 (Систе-
ма	подання	пропозицій),	«Команди	безперервного	
вдосконалення»,	 «ТРМ»	 (Загальне	 обслуговуван-
ня	обладнання),	«5	Зірок»,	«Робочий	побут»	та	ін-
ших	допомогла	зрозуміти,	якими	шляхами	до	нього	
йшли.

Переконливо	 виглядали	 і	 цифри,	 наведені	 на	
підтвердження	позитивних	змін.	Так,	у	2014	році	за-
гальні	інвестиції	у	розвиток	підприємства	складали	
трішки	більше	1	мільйона	доларів	США,	а	у	2021-му	
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–	сягнули	6,8	мільйонів	доларів.	 Інвестиції	 у	соці-
альну	сферу	за	той	же	період	зросли	з	529	тисяч	до	
32,3	 мільйонів	 гривень.	 Середня	 заробітна	 плата	
збільшилася	с	4734	до	19540	гривень.

Сьогодні	 ремонтно-механічний	 завод	 –	 сучас-
не,	 високотехнологічне,	 ефективне	 підприємство,	
де	дбають	про	безпеку	та	комфорт	співробітників.	
Такий	висновок	природно	випливав	з	частини	допо-
віді	генерального	директора,	присвяченої	діям	ад-
міністрації	щодо	 створення	безпечних	 умов	праці	
та	 приведення	 промислово-виробничого	 побуту	 у	
адекватний	стан.

Та	ж	думка	просліджувалася	і	в	інформації	про	
систему	 управління	 охороною	 праці	 на	 підприєм-
стві,	 озвученій	 керівником	 служби	 охорони	 праці	
«Метінвест	 –	 МРМЗ»	 Євгеном	 Кисленком.	 Гідний	
технічний	 стан	 виробництва,	 свідоме	рішення	 ад-
міністрації	не	економити	на	спецодягу	та	засобах	
індивідуального	 захисту,	 постійний	 контроль	 на-
явності	 всіх	 необхідних	 огороджень,	 попереджу-
вальних	знаків	та	розмітки,	періодичне	оновлення	
змісту	 інформаційних	 стендів,	 регулярне	 прове-
дення	тренінг-інструктажів	та	аудитів	безпеки,	роз-
робка	різноформатних	пам’яток	 (від	мотиваційних	
плакатів	 до	 кишенькових	 нагадувалок),	 а	 також	
безперервне	тематичне	навчання	різних	категорій	
персоналу	–	от	складові	успішної	працеохоронної	
практики	МРМЗ.

Певна	річ,	до	розмови	на	серйозні	теми	також	
долучилися	 представники	 профактиву	 підпри-
ємства.	 Подивитися	 на	 стан	 речей	 з	 профспілко-
вої	 точки	 зору	 дав	 можливість	 виступ	 профліде-
ра	МРМЗ	Валерія	 Альошкіна.	 За	 його	 словами,	 у	
справі	охорони	праці	між	соціальними	партнерами	
є	пов	не	порозуміння.	Під	час	реалізації	будь-яких	
ініціатив	 обов’язково	 враховується	 думка	 трудо-
вого	 колективу	 –	 швидко	 її	 дізнатися	 допомагає	
проф	актив.	Усі	 поточні	 питання	 вирішуються	 опе-
ративно.	 Завдяки	 такій	 практиці	 ремонтники	 зна-
ють:	 виявлені	 проблеми	не	варто	 замовчувати,	 їх	
необхідно	порушувати	та	розв’язувати.

Профком	при	цьому	не	розслабляється:	на	за-
воді	 діє	 чітко	 налагоджена	 система	 громадського	
контролю	за	станом	охорони	праці,	безперебійним	
функціонуванням	 якої	 опікуються	 члени	 профіль-
ної	 комісії:	 Олексій	 Анатолійович	Сарбєєв	 –	 слю-
сар	по	ремонту	металургійного	обладнання	(голо-
ва	комісії),	Віталій	 Іванович	Кириленко	–	майстер,	
Олександр	Павлович	Печерський	–	головний	фахі-
вець	по	роботі	з	підрядними	організаціями,	а	також	
десять	 кваліфікованих	 громадських	 інспекторів.	У	
деяких	випадках	їм	допомагають	пожежні	команди	
з	числа	спеціально	підготовлених	працівників.

Подякувавши	 представникам	 підприємства	 за	
настільки	повну	 та	цікаву	 інформацію,	Олександр	
Рябко,	у	свою	чергу,	поділився	з	ними	інформацією	
щодо	 поточної	 ситуації	 у	 гірничо-металургійному	
комплексі	 України,	 розповів	 про	 гострі	 проблеми,	
пов’язані	 із	недбалим	реформуванням	законодав-
ства	з	охорони	праці,	взаємодію	профспілок	з	ор-
ганами	 державної	 влади	 і	 роботодавцями,	 спря-
мовану	на	збереження	прав	та	гарантій	трудящих.	
Зокрема,	профлідер	зазначив,	що	у	боротьбі	проти	
непродуманої	зміни	нормативної	бази	Профспілка	
металургів	і	гірників	розраховує	на	підтримку	свідо-
мих	 керівників	 підприємств,	 адже	 руйнація	 націо-
нальної	 системи	 безпеки	 та	 здоров’я	 може	 стати	
на	заваді	подальшому	просуванню	України	у	ЄС	та	
активній	економічній	взаємодії	вітчизняних	вироб-
ників	зі	споживачами	з	країн	Європи.

Кілька	 годин	спілкування	не	втомили,	а	 тільки	
«розкачали»	 профспілкових	 фахівців	 з	 охорони	

Було...Було... ...Стало...Стало
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праці.	Тому	пропозицію	вирушити	на	виробництво	
і	подивитися,	як	реально	виглядає	все	те,	про	що	
їм	щойно	розповіли,	вони	зустріли	з	великим	енту-
зіазмом.	Однак	до	того,	як	потрапити	на	проммай-
данчик,	гостей	ще	чекали	перевдягання	у	спецодяг	
та	інструктаж	з	охорони	праці	(так,	жодних	винятків,	
навіть	 професіоналам	не	 завадить	ще	раз	 згада-
ти	правила	поведінки	там,	де	може	спіткати	небез-
пека!).	 Після	 цього	ж	 їхній	шлях	 лежав	 через	 три	
цехи:	 металоконструкцій,	 ковальсько-пресовий	 та	
ремонтно-механічний	№3.

У	 кожному	 підрозділі	 відвідувачів	 зустрічали	
представники	 адміністрації	 та	 профспілкового	 ак-
тиву.	Працівники,	які	за	технологією	могли	зробити	

перерву	у	роботі,	живо	цікавилися,	хто	і	навіщо	до	
них	завітав.	Гостей	на	виробництві	вони	бачать	не	
часто,	адже	чужим	у	цеху	перебувати	заборонено	
–	в	першу	чергу,	саме	з	метою	безпеки.	Також	ре-
монтники	охоче	відповідали	на	численні	запитання	
профспілковців,	розказуючи	про	конкретні	заходи,	
спрямованні	на	покращення	умов	праці	та	побуту.	
У	 РМЦ-3	 додатковим	 яскравим	 моментом	 стало	

навчання	 з	 практичним	 відпрацюванням	 алгорит-
му	дій	при	виникненні	надзвичайної	ситуації:	його	
учасники	чітко,	злагоджено	і	тому	надзвичайно	ви-
довищно	виконали	своє	 завдання	у	межах	 трену-
вального	гасіння	джерела	загоряння.

Додому	члени	Постійної	комісії	ЦР	ПМГУ	з	охо-
рони	праці	вирушали	сповнені	вражень.	Головний	
же	висновок	з	усього	побаченого	озвучив,	підсумо-
вуючи	візит,	Олександр	Рябко.	Дякуючи	господарям	
за	теплий	прийом	та	продуману	програму	перебу-
вання	на	підприємстві,	він	сказав:	«Коли йдеться 
про такі надважливі речі, як життя і здоров’я лю-
дей праці, нічого не можна лишати на волю випад-
ку. Тут має значення кожна дрібниця. На МРМЗ це 
розуміють всі – і адміністрація, і профком ПМГУ, 
і кожен член трудового колективу. Завдяки їхній 
згуртованій спільній роботі, насназі та увазі до 
кожного нюансу на підприємстві створена ефек-
тивна система охорони праці – той високоцінний 
результат, який ми мали змогу спостерігати».

Фото надані профкомом ПМГУ МРМЗ
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Нам,	як	тематичному	виданню,	авжеж,	зазвичай	
найбільш	цікава	саме	профспілкова	складова	жит-
тя	 наших	 героїв.	 Однак	 не	 можна	 розділити	 осо-
бистість	 на	 окремі	 компоненти	 та	 дивитися	 лише	
на	один	з	них.	Тому	кожна	історія,	яку	можна	прочи-
тати	на	сторінках	журналу,	це,	в	першу	чергу,	роз-
повідь	 про	людину:	 її	 долю,	 її	 вибори,	 все	 те,	що	
вона	вважає	важливим.

От,	наприклад,	Яна	Кузнецова	–	профспілкова	
активістка	 первинки	 Маріупольського	 металургій-
ного	 комбінату	 імені	 Ілліча	 (ММКІ).	 Розповідаючи	
про	 свою	 профспілкову	 роботу,	 вона	 хоч-не-хоч	
привідкрила	нам	і	свою	особистість	–	красиву,	щи-
ру,	сильну	і	сповнену	надій	на	краще	майбутнє.

–	Я	працюю	на	комбінаті	імені	Ілліча	вже	23	ро-
ки,	наразі	мій	рідний	підрозділ	–	відділ	внутрішньої	
логістики	служби	транспортної	логістики	управлін-
ня	залізничного	транспорту.	15	років	з	цього	періо-
ду	займаюсь	також	профспілковою	роботою.	Вико-
ную	різні	доручення,	але	найбільше	люблю	все	те,	
що	дозволяє	зробити	людей	трішки	щасливішими:	
це	організація	свят,	відвідування	ветеранів,	допо-
мога	тим,	хто	довго	хворіє,	і	таке	інше.

Можливість	допомагати	іншим	для	мене	надзви-
чайно	важлива.	Знаючи,	що	зможу	полегшити	чийсь	
тягар,	я	не	боюся	говорити	правду,	відстоювати	свою	
точку	зору,	вставати	на	захист	того,	кому	це	потріб-
но,	вислуховувати,	втішати,	заспокоювати.	В	мене	є	
на	все	це	сили,	так	що:	хто	ж,	якщо	не	я?

Вважаю,	що	щире	бажання	простягнути	ближ-
ньому	 руку	 допомоги	 –	 головне	 у	 профспілковій	
роботі.	Однак	кожному,	хто	береться	«орати	проф-
спілкову	ниву»,	швидко	стає	зрозумілим,	що,	окрім	
бажання,	 потрібні	 ще	 певні	 навички.	 Для	 мене	
справжніми	 вчителями	 тут	 стали	 В.П.	 Марчак	 та	
І.М.	Лапшова.	Вони	обидва,	в	першу	чергу,	–	чудові,	
чуйні	та	добрі	люди,	а	також	успішні	профспілкові	

активісти.	Зазначу	чесно,	я	старанно	наслідую	їхній	
приклад,	хочу	бути	на	них	схожою,	адже	це	ті	люди,	
про	яких	ніхто	ніколи	не	скаже	поганого	слова.

Віктор	Петрович	та	 Ірина	Михайлівна	власним	
прикладом	 показали	 мені,	 як	 працюють	 численні	
механізми	 профспілкової	 роботи,	 навчили	шукати	
виходи	зі	складних	ситуацій.	Як	виявилося,	у	справі	
захисту	людей	праці	дуже	доречним	є	моє	життєве	
кредо:	 тільки	 вперед,	 не	 відступати	 –	 і	 проблеми	
залишаться	позаду.

З	самого	дитинства	я	була	наполегливою	і	ціле-
спрямованою.	Ще	малою	мріяла	стати	економістом,	
та	 розуміла,	що	шлях	 до	мети	 –	 не	 простий.	 Тому	
намагалася	вчитися	якнайкраще,	отримати	знання,	
які	 дозволять	мені	 вступити	 у	 виш.	Завдяки	цьому	
одразу	після	школи	я	змогла	стати	студенткою	При-
азовського	державного	технічного	університету,	спе-
ціальність	«Економіка	підприємства».	Однак	всі	ми	
знаємо,	що	на	стипендію	не	проживеш,	тож	вже	на	
другому	курсі	пішла	працювати:	влаштувалася	при-
биральницею	в	залізничний	цех	ММКІ.

Така	 позиція	 ніяким	 чином	 не	 здавалася	 мені	
поганою	чи	«не	 вартою	майбутнього	економіста»,	
адже	 я	 вважаю,	що	 будь-яка	 праця	 завжди	 у	 по-
шані.	Та	надовго	я	там	не	затрималась,	бо	хотіла	
йти	уперед.	Ознайомилася	з	роботою	залізнично-
го	цеху	і	вирішила	спробувати	свої	сили	на	посаді	
прийомоздавальника	 вантажу	 та	 багажу	 в	 службі	
експлуатації	підрозділу.	Було	не	легко,	та	я	схоплю-
вала	нові	знання	на	льоту,	багато	самонавчалася,	
переймала	досвід	у	старших	співробітників.

Коли	відчула	впевненість,	почала	брати	участь	
в	конкурсах	професійної	майстерності	–	і	мене	по-
мітили.	Запропонували	попрацювати	техніком	пер-
шої	 категорії	 сектору	 обліку	 перевезень,	 взаємо-
розрахунків	і	аналізу	відділу	вантажної	і	комерцій-
ної	роботи.	Тут	знов	довелося	«натиснути	на	газ»	
–	навчатися,	і	знов	навчатися,	не	зупиняючись.	Та	
наполегливість	принесла	свої	плоди	–	через	2	ро-
ки	мене	призначили	інженером,	а	ще	через	деякий	
час	і	провідним	інженером	в	управлінні	залізнично-
го	транспорту	служби	транспортної	логістики	відді-
лу	зовнішньої	логістики.

Із	напрацюванням	досвіду	відкрилися	нові	пер-
спективи:	 мене	 почали	 ставити	 на	 заміщення	 на-
чальника	 відділу.	 Щоб	 почуватися	 впевненіше,	 я	
здобула	другу	вищу	освіту	за	фахом	«Менеджмент	
і	адміністрування».	Наразі	в	мене	самої	є	підлеглі.	
Робота	наша	–	цікава,	але	складна,	в	ній	не	розсла-
бишся,	весь	час	доводиться	вчитися	чомусь	новому.

Раніше	 комбінат	 в	 основному	 отримував	 ван-
тажі	 залізницею,	 але	 в	 2014	 році	 залізничне	 спо-
лучення	було	порушено.	Тоді	перед	нами	постало	
зав	дання:	фактично	з	нуля	організовувати	завезен-Я.КузнецоваЯ.Кузнецова
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ня	на	підприємство	сировини	в	необхідній	кількості	
морем.	Тільки	завдяки	згуртованості	колективу	ми	
змогли	 подолати	 усі	 перешкоди,	 і	 тепер	 керуємо	
логістичними	витратами	комбінату	при	організації	
перевезень	 вантажів	 залізничним	 транспортом	 і	
перевалкою	вантажів	у	морських	портах.

Виконуючи	свої	професійні	обов’язки,	я	рада,	що	
можу	зробити	свій	внесок	у	діяльність	одного	з	про-
відних	підприємств	ГМК	–	Маріупольського	металур-
гійного	 комбінату	 імені	 Ілліча.	 Я	 пишаюся	 тим,	що	
працюю	у	такій	важливій	 галузі,	без	якої	не	здатна	
розвиватися	ані	наша	держава,	ані	весь	світ.	Впев-
нена,	металургія	жила,	живе	 і	бути	жити	ще	багато	
століть.	І	разом	з	нею	–	житимуть	металурги.

Так,	 зараз	 у	нас	не	дуже	прості	 часи.	Чергова	
економічна	криза,	епідемія	коронавірусу.	Минулий	
рік	 був	 надзвичайно	 складним,	 карантинні	 обме-
ження	 наклали	 свій	 відбиток	 на	 всі	 сфери	життя.	
Дехто	мусив	виходити	на	робоче	місце	з	ризиком	
для	здоров’я,	адже	його	роботу	не	виконаєш	вдо-
ма.	Багатьом	довелося	вчитися	працювати	дистан-
ційно	–	це	теж	дуже	важко,	адже,	по-перше,	не	все	
можна	вирішити	віддалено,	а	по-друге,	люди	–	со-
ціальні	істоти,	і	для	них	надзвичайно	важливе	спіл-

кування.	Та	ми	довели,	що	навіть	в	таких	обстави-
нах	здатні	досягати	успіху,	ми	не	склали	руки	і	все	
подолали.

Які	 висновки	особисто	я	 зробила	 з	пройдених	
випробувань?	 Треба	 завжди	 вірити	 у	 завтрашній	
день	 та	 за	 будь-яких	 обставин	 залишатися	 лю-
диною!	 Робота	 у	 профспілці	 якраз	 чудово	 цьому	
вчить.	До	того	ж	вона	спонукає	брати	на	себе	від-
повідальність.	 Коли	 ти	 –	 профспілковий	 активіст,	
демократія,	солідарність,	захист	трудових	прав	лю-
дей	праці	для	тебе	–	не	просто	слова,	а	завдання,	
що	стоять	на	порядку	денному.

Зараз,	 на	жаль,	 ми	 бачимо,	що	 в	 нашій	 країні	
влада	 почала	 наступ	 на	 профспілки.	 Та	 послаб-
лення	 профспілкового	 руху	 не	 можна	 допускати.	
Профспілки	 продовжують	 боротьбу.	 ПМГУ	 також	
має	укріплювати	свої	позиції.	Я,	зі	свого	боку,	беру	
участь	у	цьому	процесі:	розповідаю	про	реальні	дії	
нашої	Профспілки,	роз’яснюю	колегам,	що	відбува-
ється	зараз,	які	 закони	приймаються,	 і	 чим	це	за-
грожує	людині	праці,	якщо	не	буде	кому	захищати	
її	права.

За інформацією профкому ПМГУ ММКІ

Існує	така	думка,	що	всі	профспілковці	–	екстра-
верти,	люди	веселого	та	легкого	характеру,	любителі	
бути	у	центрі	уваги,	майстри	поговорити.	Але	прак-
тика	показує,	що	далеко	не	кожен	гідний	представ-
ник	профактиву	–	такий.	Є	у	цій	славній	когорті	й	ті,	
хто	 не	 любить	 зайвих	 розмов,	 віддаючи	 перевагу	
конкретним	 справам.	 І	 часом	 їхній	 реальний	 доро-
бок	–	вагоміше,	ніж	у	більш	комунікабельних	колег.

Так,	 Сергій	 Григорович	 Шкодін,	 виконуючий	
обов’язки	майстра	електрогрупи	коксового	цеху	№3	
Авдіївського	 коксохімічного	 заводу	 (АКХЗ),	 голо-
ва	цехової	організації	ПМГУ	та	член	профкому,	про	
своє	життя,	роботу	і	профспілкову	діяльність	розпо-
відає	коротко.	Мовляв,	нащо	розводити	«красивос-
ті»,	якщо	важлива	суть?	А	суть	проста:	«Якщо	мо-
жеш	допомогти	людині	–	просто	візьми	і	допоможи».

–	Я	народився	і	виріс	у	Торезі	–	невеличкому	міс-
течку	у	Горлівському	районі	Донецької	області.	Ко-
ли	прийшов	час	обирати	професійний	шлях,	за	по-
радою	брата	поїхав	до	Авдіївки	–	на	той	момент	це	
було	 дуже	 перспективне	 місто	 поблизу	 Донецька.	
Воно	швидко	розвивалося,	у	основі	позитивних	для	
громади	змін	лежала	стабільна	робота	крупного	під-
приємства	ГМК	–	Авдіївського	коксохімічного	заводу.	
Саме	туди	я	і	планував	працевлаштуватися.

У	 2001	 році	 прийшов	 на	 АКХЗ	 монтажником.	
Дуже	 хотів	 бути	 електромонтером,	 але	 не	 виста-
чало	спеціальних	 знань.	Тому	вступив	до	Торезь-
кого	гірничого	технікуму,	опанував	відповідний	фах	
–	 і	 вреш	ті	 почав	 працювати	 електромонтером	 в	
основ	ному	 цеху.	 Робота	 мені	 подобалася,	 колек-
тив	 теж.	Одразу	 у	 нього	 вписався,	 бо	 виявилося,	

що	коксохіміки	розуміють	 і	поділяють	мої	цінності:	
я	завжди	був	готовий	прийти	на	допомогу	та	ніколи	
не	боявся	відстоювати	свою	точку	зору.

З	того	часу	багато	чого	сталося.	Добре	пам’ятаю	
кризу	 2008	 року	 –	 вона	 тоді	 торкнулася	 кожного	

Просто візьми і допоможиПросто візьми і допоможи

С.ШкодінС.Шкодін
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українця,	 і	 наше	 підприємство	 не	 було	 винятком.	
Складнощі	 з	 заробітною	 платнею,	 перебої	 у	 ви-
робництві,	через	які	виникали	негаразди	з	атеста-
цією	робочих	місць...	Саме	тоді	я	вирішив	обирати-
ся	профгрупоргом	–	щоб	донести	до	адміністрації	
проблеми	робітників,	як	то	кажуть,	з	«низів».

Потім	все	потроху	налагодилося,	але	профспіл-
кові	 справи	 вже	 мене	 зацікавили.	 Спостерігаючи,	
як	веде	громадську	роботу	наш	цеховий	лідер	Сер-
гій	Миронюк,	я	подумав,	що	хочу	дізнатися	про	неї	
більше.	До	речі,	саме	він,	Сергій	Миронюк,	був	моїм	
вчителем	 та	 наставником	 у	 профспілковій	 справі,	
помітивши	мою	активність,	охоче	ділився	досвідом.	
А	коли	у	2012	році	він	пішов	з	підприємства,	мене	
обрали	головою	цехової	організації.

Вже	тоді	я	зрозумів,	що	бути	профспілковим	лі-
дером	–	не	легко.	Що	вже	казати	про	теперішній	час,	
коли	на	людину	праці	здійснюється	тиск	з	усіх	боків,	
коли	проти	трударя	і	роботодавець,	і	держава,	а	на	
його	боці	–	тільки	профспілка.	Але	Профспілка	ме-
талургів	і	гірників	–	одна	з	найсильніших	в	Україні,	її	
лідери	не	ховаються	від	проблем	у	галузі,	а	навпаки,	
порушують	їх	та	шукають	шляхи	їхнього	вирішення.	
Я	пишаюсь	тим,	що	є	членом	цієї	організації.

Важким	випробуванням	для	всіх	нас	став	2014	
рік	–	початок	конфлікту	на	сході,	його	розвиток.	Ав-
діївка	зазнала	великих	втрат,	але	вистояла,	підпри-
ємство	 наше	 змогло	 відновити	 роботу,	 колектив	
проявив	надзвичайну	мужність.	А	тепер,	от,	мину-
лий	рік	–	із	пандемією	Covid-19.	Карантин	вніс	бага-
то	коректив	у	суспільне	життя	нашого	міста,	впли-
нув	на	діяльність	заводу.

На	 АКХЗ	 –	 безперервне	 виробництво,	 кожна	
людина	тут	на	вагу	золота.	Щоб	уникнути	масового	
захворювання	на	коронавірус,	на	підприємстві	бу-
ло	вжито	велику	кількість	запобіжних	заходів:	мас-
ковий	режим,	дезінфекція,	організація	роботи	у	від-
даленому	доступі,	проведення	усіх	зборів	та	нарад	
у	режимі	онлайн.	Скажу	чесно:	найважчою	була	не-
стача	особистого	спілкування.	Але	ми	і	з	цим	впо-

рались	–	навіть	у	найгірший	щодо	захворюваності	
час	завод	працював	безперебійно.

Щойно	 епідемічна	 ситуація	 покращилася,	 наш	
профспілковий	 комітет	 почав	 «компенсувати»	 лю-
дям	вимушену	ізоляцію:	йому	вдалося	провести	низ-
ку	 культурно-масових	 заходів,	 заводську	спартакіа-
ду	(у	якій	наш	цех,	між	іншим,	зайняв	друге	місце).	
Тож	приводи	для	обережного	оптимізму	є.	Головний	
з	них,	вважаю,	полягає	в	тому,	що	між	адміністраці-
єю	і	Профспілкою	на	всіх	рівнях	присутній	соціаль-
ний	діалог:	керівництво	завжди	підтримує	ініціативи	
трудового	колективу,	відгукується	на	прохання.	Так,	
конкретно	у	нашому	цеху	минулого	року	за	заявкою	
цехової	 профорганізації	 було	 відремонтовано	 та	
укомплектовано	кімнату	для	споживання	їжі.

Загалом	перед	нашою	Профспілкою	стоїть	ба-
гато	 питань,	 як	 на	 рівні	 підрозділів	 і	 підприємств,	
так	і	на	рівні	всієї	держави.	Ми	маємо	зробити	все	
можливе	для	того,	щоб	вплинути	на	те,	на	що	мо-
жемо	вплинути:	 не	дозволити	 спотворити	 законо-
давчу	 базу	 охорони	 праці	 (зокрема,	 Списки	№1	 і	
№2),	відстояти	Кодекс	законів	про	працю,	тримати	
руку	на	пульсі	пенсійної	реформи.	І	тут	надзвичай-
но	 важливо,	щоб	 у	 вирішенні	 цих	 проблем	брали	
участь	не	 тільки	Центральна	рада	та	профлідери	
первинок,	а	й	всі	члени	ПМГУ.	Щоб	нас	почули,	ми	
маємо	 об’єднуватися	 і	 проявляти	 активність.	 На-
приклад,	коли	йдеться	про	підписання	профспілко-
вих	петицій,	варто	і	самому	підписати,	і	родичів	всіх	
залучити,	а	не	стояти	осторонь.

На	жаль,	серед	важливих	речей	є	й	такі,	на	які	
ПМГУ	вплинути	не	може.	Одна	з	них	–	мир	в	Украї-
ні.	Мені	б	дуже	хотілося,	щоб	на	нашій	землі	врешті	
запанувала	тиша.	Буде	мир	–	будуть	нові	перспек-
тиви,	люди	повернуться	до	своїх	домівок,	молодь	
більше	не	буде	виїжджати	з	Авдіївки	у	близьке	та	
далеке	зарубіжжя,	і	наше	місто	стане,	як	і	раніше,	
затишним	та	квітучим.

За інформацією профкому ПМГУ АКХЗ

Профспілкове	 доручення	 –	 особлива	 річ,	 це	
водночас	трішки	робота	 (бо	тут	є	мета,	визначені	
терміни	і	відповідальність)	і	трішки	–	хобі	(адже	за	
виконання	тих	чи	інших	завдань	берешся	з	власно-
го	бажання,	так	би	мовити,	для	душі).	Тому	серед	
активістів,	 що	 опікуються	 окремими	 напрямками	
профспілкової	 роботи,	фактично	 немає	 людей	 не	
на	своєму	місці.	Якщо	комусь	до	снаги	працювати	
над	вдосконаленням	колдоговору	–	він	стовідсот-
ково	цікавиться	економікою	та	серйозно	ставиться	
до	питань	господарювання.	Якщо	хтось	курує	охо-
рону	праці	–	будьте	певні,	він	«собаку	з’їв»	на	ви-
вченні	правил	та	інструкцій.	Якщо	ж	когось	обрали	
спорторганізатором	 –	 то	 він	 гарантовано	 супер-
енергійний	і	полюбляє	фізкультуру.

Так	 само	 й	 щодо	 роботи	 з	 молоддю:	 той,	 хто	
згоден	взяти	на	себе	вирішення	профспілкових	пи-
тань	в	цій	сфері,	є	молодим	душею	і	тілом.	Потрібні	
докази?	От,	будь	ласка,	доказ:	Олег	Шаталов,	голо-
ва	цехової	організації	управління	з	надійності	Ме-
талургійного	комбінату	«Азовсталь»,	голова	комісії	
профкому	ПМГУ	підприємства	по	роботі	 з	молод-
дю.	Він	достеменно	знає,	що	таке	–	бути	молодим	
металургом,	і	стверджує,	що	Профспілці	безпереч-
но	є	що	запропонувати	молоді.	Йому	–	слово:

–	Зайве	 говорити	про	 те,	що	молодь	–	 то	май-
бутнє	підприємства	і	його	профспілкової	організації,	
це	і	так	зрозуміло.	Головні	питання	полягають	в	то-
му,	як	залучити	молодих	людей	до	лав	Профспілки,	
втримати	 їх	 там,	 а	 також	 замотивувати	 на	 активну	
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участь	у	профспілковій	роботі.	Саме	це	–	основні	ці-
лі,	які	 стоять	особисто	переді	мною,	як	очільником	
профільної	комісії	профспілкового	комітету.

Коли	на	роботу	влаштувався	новий	співробітник,	
перед	профактивом	постає	завдання:	зацікавити	цю	
людину	у	тому,	щоб	вона	стала	членом	Профспілки,	
компетентно	поінформувати	 її	 про	 те,	 які	 переваги	
це	дає.	Всі	люди	–	різні,	в	кожного	–	свої	 інтереси,	
життєві	обставини	 і	попередній	досвід,	тож	до	кож-
ного	має	бути	індивідуальний	підхід.

Авжеж,	 в	 першу	 чергу	 новенькому	 розповіда-
ють	про	те,	що	стосується	всіх,	незалежно	від	віку:	
про	роль	профспілки	в	обстоюванні	прав	та	інтере-
сів	працівника	перед	адміністрацією	–	у	питаннях	
притягнення	 до	 дисциплінарної	 відповідальності,	
звільнення,	додержання	законодавства	про	працю.	
Також	 обов’язково	 йдеться	 про	 діяльність	 комісії	
з	трудових	конфліктів,	про	доступність	для	членів	
ПМГУ	 таких	 благ,	 як	 безкоштовна	 юридична	 кон-
сультація,	відпочинок	за	пільговими	цінами	та	інші.

Але	коли	йдеться	про	молодь,	тут	є	свої	нюан-
си.	Важливо	зважати	на	те,	що	цікаво	саме	моло-
дим	 і	 активним:	 робити	 акценти	 на	 можливостях	
брати	 участь	 у	 культурно-масових	 заходах,	 спор-
тивних	 змаганнях,	 подорожах	 вихідного	 дня.	 Для	
тих,	в	кого	вже	є	діти,	досить	вагомою	мотивацією	
стають	безкоштовні	путівки	у	літній	табір.	Непога-
ним	доповненням	тут	також	можуть	бути	подарун-
ки	від	Профспілки:	наприклад,	на	Новий	рік	члени	
первинки	ПМГУ	«Азовсталі»	отримали	від	профко-
му	пауербанки.

Під	 час	 спілкування	 важливо	 бути	 уважним	 до	
співрозмовника,	слідкувати	за	його	реакціями:	якщо	
бачиш,	що	якась	конкретна	тема	цікавить,	розпові-
даєш	про	неї	докладніше.	Чудово	спрацьовують	ре-
альні	 приклади:	 якщо	 профспілка	 змогла	 допомог-
ти	 комусь	 з	 працівників	 її	 підрозділу,	 людині	 варто	
про	це	почути.	Такі	історії	роблять	Профспілку	більш	
зрозумілою,	 більш	 «людяною».	 Також	 багато	 хто	
схильний	орієнтуватися	на	колег,	тому,	розмовляючи	
з	новими	працівниками,	я	завжди	кажу,	що	в	нашому	
підрозділі	 стовідсоткове	 членство	 у	Профспілці	 –	 і	
спрацьовує	реакція	«якщо	всі	є	членами	ПМГУ,	зна-
чить,	це	корисно,	і	мені	теж	варто	вступити».

Насправді	працювати	з	молоддю	–	просто.	Як-
що	 представники	 старшого	 покоління	 більш	 праг-
матичні,	 то	молоді	 –	 «легші	 на	 підйом»,	 їм	 цікаво	
пробувати	та	дізнаватися	щось	нове,	тому	у	біль-
шості	 випадків	 зацікавити	 молодого	 співробітни-
ка	вступити	у	Профспілку	не	надто	складно.	А	от	
втримати	їх	у	Профспілці	–	вже	складніше.	Вважаю,	
тут	шлях	лише	один:	у	процесі	діяльності	виправ-
довувати	сподівання	та	виконувати	всі	ті	обіцянки,	
які	ми	людям	даємо.	Для	формування	позитивно-
го	іміджу	ПМГУ,	в	першу	чергу,	важливі	наочні	ре-
зультати	профспілкової	роботи	по	всіх	напрямках,	
насамперед	–	фундаментальних,	таких,	як	захист	
прав	та	підвищення	заробітних	плат	членів	Проф-
спілки.	А	це	можливо	тільки	за	умови	якісної	робо-
ти	усіх	ланок	–	від	Центральної	ради	до	профгрупи.

Щодо	 стимулювання	 активності	 молоді,	 її	 за-
лучення	до	профспілкових	ініціатив.	Моя	практика	
показує,	 що	 наявні	 методи	 інформування	 та	 мо-
тивування	 відрізняються	 за	 своєю	 ефективністю.	
Найменш	дієвий	спосіб	зацікавити	молодих	членів	
ПМГУ	взяти	участь	у	якомусь	заході	–	просто	виві-
сити	 інформацію	про	нього	на	стенд.	Значно	кра-
ще	спрацьовує	розсилка	електронною	поштою	або	
ж	вайбером.	Однак	найліпший	варіант	–	особиста	
розмова:	підійти	до	людини	та	розповісти,	що	пла-
нується	ось	така	акція	чи	подія,	запросити	до	учас-
ті,	навести	приклади	колег,	які	вже	висловили	ба-
жання	долучитися.

Для	 тих	 же	 з	 молоді,	 хто	 вже	 бере	 участь	 у	
профспілковій	 роботі,	 сильним	 мотивуючим	 фак-
тором	 є	 можливість	 розвитку.	 Перспективних	 мо-
лодих	активістів	важливо	висувати	як	кандидатури	
до	складу	цехової	профспілкової	організації,	на	по-
сади	голів	комісій	цехкомів,	профгрупоргів,	 їх	слід	
призначати	 відповідальними	 за	 організацію	 окре-
мих	 заходів	 (наприклад,	 подорожі	 вихідного	 дня).	
Якщо	зійдуться	два	фактори	–	бажання	самого	мо-
лодого	члена	ПМГУ	(це	обов’язково!)	 і	наявність	у	
нього	творчого	та	профспілкового	потенціалу	(який	
має	розгледіти	голова	цехової	організації)	–	справа	
піде.	І	креативний	підхід,	більш	вільне	від	шаблонів	
мислення,	 притаманні	 молоді,	 також	 обов’язково	
стануть	у	нагоді.

При	цьому	старшому	поколінню	не	варто	боя-
тися,	 що	 молодь	 не	 впорається.	 Практика	 дово-
дить:	 коли	 людина	 береться	 за	 громадське	 до-
ручення	 із	 наснагою	 і	 відчуває	 покладену	 на	 неї	
відповідальність,	вона	всіма	силами	намагається	
виправдати	сподівання	та	виконати	роботу	макси-
мально	добре.

Фото Наталі БУЛДЕНКО

О.ШаталовО.Шаталов
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для працівників із сімейними обов’язкамидля працівників із сімейними обов’язками
Світ	за	останні	роки	дуже	змінився.	Стереотипи	про	те,	що	жінка	має	виховувати	дітей,	а	чоловік	–	

працювати,	відходять	у	минуле.	Все	частіше	можна	побачити	жінок	на	керівних	посадах	та	в	професіях,	
які	раніше	були	для	них	не	притаманні,	та	й	чоловік	із	дитячим	візочком	вже	не	викликає	подиву.	Все	це	
підтверджує,	що	Україна	–	на	шляху	до	гендерної	рівності.	Тож,	разом	з	іншими	країнами	світу,	ми	повинні	
урівняти	права	та	обов’язки	чоловіків	та	жінок	на	законодавчому	рівні.

Цей	 процес,	 загалом,	 було	 запущено	ще	два	 десятиліття	 тому.	 У	 1999	 році	 Україна	 ратифікувала	
Конвенцію	Міжнародної	організації	праці	№156	«Про	рівне	ставлення	й	рівні	можливості	для	трудящих	
чоловіків	і	жінок	із	сімейними	обов’язками»	(від	1981	року).	І	от,	врешті,	принципи	згаданої	Конвенції	реа-
лізовані	на	національному	рівні:	9	травня	2021	року	набрав	чинності	Закон	України	«Про	внесення	змін	до	
деяких	законодавчих	актів	України	щодо	забезпечення	рівних	можливостей	матері	та	батька	у	догляді	за	
дитиною»	(від	15.04.2021	р.	№1401-ІХ),	який	вносить	зміни	та	доповнення	до	Кодексу	законів	про	працю	
України	(КЗпП)	та	Закону	України	«Про	відпустки»	(від	15.11.1996	р.	№504).

Відреагувавши	на	появу	нового	нормативного	акту,	засоби	масової	інформації	висвітлили	тільки	один	
принциповий	момент:	а	саме,	той	факт,	що	відтепер	чоловіки	мають	право	на	відпустку	для	догляду	за	
дитиною	до	досягнення	нею	трирічного	віку	та	одноразову	оплачувану	відпустку	при	народженні	дитини	
тривалістю	до	14	календарних	днів.	Однак	перелік	новел	у	Законі	№1401-ІХ	значно	ширший.

По перше,	зазнала	зміни	частина	четверта	статті	51	КЗпП.	Тепер	скорочена	тривалість	робочого	ча-
су	може	встановлюватися	за	рахунок	власних	коштів	підприємств,	установ,	організацій	для	працівників,	
які	мають	дітей	віком	до	чотирнадцяти	років	або	дитину	з	інвалідністю,	а	також	для	одиноких	матерів	та	
батьків,	які	виховують	дитину	без	батька	(матері),	у	тому	числі	у	разі	тривалого	перебування	матері	в	
лікарняному	закладі.	Довідково: встановлення скороченої тривалості робочого часу означає, що час, 
протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, однак оплата за ньо-
го здійснюється в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

Раніше	скористатися	таким	правом	могла	лише	жінка,	яка	мала	хоча	б	одну	дитину	віком	до	14	років,	
або	дитину	з	інвалідністю.	Тепер	же,	оскільки	в	законі	нема	обмеження	«один	з	батьків»,	право	на	ско-
рочену	тривалість	робочого	часу	мають	обидва	з	подружжя,	що	виховує	дітей	(дитину)	до	14	років	або	
дитину	з	 інвалідністю.	Однак	важливо	пам’ятати,	що,	як	 і	раніше,	встановлення	скороченої	тривалості	
робочого	часу	працівнику	–	це	є	право,	а	не	обов’язок	підприємства,	установи,	організації.

По друге,	запроваджується	новий	вид	соціальної	відпустки	–	відпустка	при	народженні	дитини	(стат-
тя	77-3	КЗпП,	стаття	19-1	Закону	№504).	Така	відпустка	надається	одноразово,	оформити	її	можна	протя-
гом	трьох	місяців	з	дня	народження	дитини,	її	тривалість	визначається	самим	працівником	–	у	письмовій	
заяві	про	надання	відповідної	відпустки	(але	не	більш	як	14	календарних	днів	без	урахування	святкових	
і	неробочих	днів).	Використати	її	необхідно	не	пізніше	104-го	дня	з	дня	народження	дитини,	грошовій	
компенсації	та	поділу	на	частини	вона	не	підлягає.

Ця	відпустка	надається	лише	одній	з	перелічених	осіб,	а	саме:
–	чоловіку,	дружина	якого	народила	дитину	(з	пред’явленням	документу,	необхідного	для	державної	

реєстрації	народження	дитини,	або	свідоцтва	про	народження	дитини,	свідоцтва	про	шлюб);
–	батьку	дитини,	який	не	перебуває	у	зареєстрованому	шлюбі	з	матір’ю	дитини,	за	умови,	що	вони	

спільно	 проживають,	 пов’язані	 спільним	 побутом,	мають	 взаємні	 права	 та	 обов’язки	 (з	 пред’явленням	
документу,	необхідного	для	державної	реєстрації	 народження	дитини,	або	свідоцтва	про	народження	
дитини,	довідки	про	реєстрацію	місця	проживання);

–	бабі	або	діду,	або	іншому	повнолітньому	родичу	дитини,	які	фактично	здійснюють	догляд	за	дити-
ною,	мати	чи	батько	якої	є	одинокою	матір’ю	(одиноким	батьком)	(з	пред’явленням	документу,	необхідно-
го	для	державної	реєстрації	народження	дитини,	або	свідоцтва	про	народження	дитини,	а	також	заявою	
одинокого	батька,	в	якій	засвідчується	невикористання	ним	такої	відпустки	та	зазначається	особа,	що	
фактично	здійснюватиме	догляд	за	дитиною).

Документи	 мають	 бути	 надані	 роботодавцю	 протягом	 30	 календарних	 днів	 з	 дня	 виходу	 в	 таку	
відпустку.

Для	підтвердження	статусу	«одинокого	батька»	також	необхідно	додати	свідоцтво	про	смерть	матері	
дитини	або	рішення	суду	про	позбавлення	її	батьківських	прав,	визнання	безвісно	відсутньою	чи	оголо-
шення	померлою.	Для	підтвердження	статусу	«одинокої	матері»	–	копію	витягу	з	Реєстру	про	державну	
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реєстрацію	народження	дитини	чи	довідки	про	народження	із	зазначенням	відомостей	про	батька	дитини	
відповідно	до	статті	135	Сімейного	кодексу	України	(за	вказівкою	матері,	заявою	родичів,	інших	осіб	або	
уповноваженого	представника	закладу	охорони	здоров’я,	в	якому	народилася	дитина,	за	рішенням	орга-
ну	опіки	та	піклування,	яким	визначається	прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові	дитини	і	відомості	про	бать-
ків)	або	свідоцтво	про	смерть	батька	дитини	чи	рішення	суду	про	позбавлення	його	батьківських	прав,	
визнання	безвісно	відсутнім	чи	оголошення	померлим.

Баба,	дід	або	інший	повнолітній	родич	дитини,	мати	якої	є	одинокою,	під	час	подання	заяви	про	надан-
ня	відпустки	повинні	пред’явити	документ,	необхідний	для	державної	реєстрації	народження	дитини,	або	
свідоцтво	про	народження	дитини,	а	також	заяву	одинокої	матері,	в	якій	зазначається	особа,	що	фактич-
но	здійснюватиме	догляд	за	дитиною.

Працівник,	який	протягом	трьох	місяців	з	дня	народження	дитини	був	звільнений	та	працевлашто-
ваний	на	 інше	підприємство	(в	установу,	організацію)	чи	до	фізичної	особи,	яка	використовує	найману	
працю,	до	заяви	про	надання	відпустки	повинен	додати	також	довідку	про	її	невикористання	на	поперед-
ньому	місці	роботи.

У	разі	народження	двох	і	більше	дітей	від	однієї	вагітності	тривалість	відпустки	не	збільшується.
Порядок	 надання	 відпустки	 при	 народженні	 дитини	 затверджено	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	

України	від	07.07.2021	р.	№693.
По третє,	суто	редакційно	змінились	стаття	179	КЗпП	(в	частині	надання	відпустки	для	догляду	за	

дитиною	до	досягнення	нею	трирічного	віку)	та	стаття	18	Закону	№504	(тут	слово	«жінка»	замінено	на	
«мати	або	батько»	або	«одному	з	батьків»).	Тож	наразі	відпустка	для	догляду	за	дитиною	до	досягнення	
нею	трирічного	віку,	частково	оплачувана	відпустка	та	відпустка	без	збереження	заробітної	плати	(біль-
шої	тривалості)	можуть	надаватися	не	тільки	матері,	а	й	батьку	дитини	(одному	з	них).

Зазначена	відпустка	надається	на	підставі	довідки	з	місця	роботи	(навчання,	служби)	другого	з	батьків	
дитини	про	те,	що	він	(вона)	вийшов	(вийшла)	на	роботу	до	закінчення	терміну	цієї	відпустки.	Так	само	і	
відпустку	без	збереження	заробітної	плати	тривалістю,	визначеною	у	медичному	висновку,	але	не	більш	
як	до	досягнення	дитиною	шестирічного	віку,	якщо	дитина	потребує	домашнього	догляду,	що	надається	в	
обов’язковому	порядку,	може	отримати	не	лише	мати,	а	й	батько	дитини	(один	з	них).	Зазначеними	відпуст-
ками	можуть	скористатися	також	баба,	дід	чи	інші	родичі	дитини,	які	фактично	здійснюють	догляд	за	нею,	
або	особа,	яка	усиновила	чи	взяла	під	опіку	дитину,	один	із	прийомних	батьків	чи	батьків-вихователів.

По четверте,	встановлено	право	працівників	обох	статей	на	щорічну	додаткову	оплачувану	відпуст-
ку	у	розмірі	10	днів	(раніше	таке	право	мала	виключно	жінка).	Зокрема,	внесені	зміни	до	частини	першої	
статті	19	Закону	№504	та	статті	182-1	КЗпП,	згідно	з	якими	одному	з	батьків,	які	мають	двох	або	більше	
дітей	віком	до	15	років,	або	дитину	з	інвалідністю,	або	які	усиновили	дитину,	матері	(батьку)	особи	з	ін-
валідністю	з	дитинства	підгрупи	А	I	групи,	одинокій	матері	(батьку)	дитини	або	особи	з	інвалідністю	з	ди-
тинства	підгрупи	А	I	групи,	який	виховує	їх	без	матері	(батька)	(у	тому	числі	у	разі	тривалого	перебування	
матері/батька	в	лікувальному	закладі),	а	також	особі,	яка	взяла	під	опіку	дитину	або	особу	з	інвалідністю	
з	дитинства	підгрупи	А	I	групи,	чи	одному	із	прийомних	батьків	надається	щорічно	додаткова	оплачувана	
відпустка	тривалістю	10	календарних	днів	без	урахування	святкових	і	неробочих	днів.

На	запит	Профспілки	металургів	і	гірників	України	Міністерство	економіки	України	надало	роз’яснення	
від	02.08.2021	р.	№05/191	щодо	порядку	надання	зазначеної	відпустки.

Отже, з 09.05.2021 р. один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або ди-
тину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матір (батько) особи з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи має право на додаткову відпустку за умови підтвердження, що інший з батьків 
дитини у поточному календарному році не скористався правом на додаткову соціальну відпустку, 
передбачену статтею 19 Закону №504.

Чинним	законодавством	не	визначено	конкретного	переліку	документів,	які	слід	пред’явити	одному	з	
батьків	для	підтвердження	того,	що	він	не	скористався	правом	на	додаткову	соціальну	відпустку.	На	дум-
ку	Мінекономіки,	роботодавцю	може	бути	надано	будь-який	належним	чином	оформлений	та	засвідчений	
в	установленому	порядку	документ,	у	якому	з	достатньою	достовірністю	підтверджується,	що	іншому	з	
батьків	дитини	не	надавалася	така	соціальна	відпустка.

Рішення	 про	 надання	 зазначеної	 соціальної	 відпустки	 приймається	 керівником	 з	 урахуванням	
наданих	документів.

Підсумуємо: Закон №1401-ІХ дає змогу створити передумови для посилення ролі батька у 
вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Тетяна МОСІЙЧУК, правовий інспектор праці ПМГУ
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– Наталіє Іванівно, розкажіть, будь ласка, 
трішечки про себе. Як і чому Ви прийшли пра-
цювати саме в ГМК і саме у Профспілку?

–	Тут	все	закономірно:	Запоріжжя	–	місто	мета-
лургів.	Мої	батьки	довгі	роки	працювали	на	підпри-
ємствах	металургійної	галузі,	так	само	–	мій	чоловік	
та	син.	Тож	я	–	частина	династії.	А	от	Профспілка	–	
то	вже	мій	свідомий	вибір,	моя	професія,	мій	поклик.	
Скажу	відверто,	я	пишаюся	тим,	що	працюю	у	ПМГУ.

– У чому полягає головна мета Вашої роботи 
у Профспілці?

–	Починаючи	працювати	в	обласній	раді	(я	при-
йшла	сюди	в	листопаді	1981	року),	я	знала:	головна	
мета	Профспілки	–	захищати	права	людей	праці.	На	
виконання	цього	надзавдання	спрямовані	всі	проце-
си	профспілкової	діяльності.	Особисто	мій	внесок	–	
у	організаційну	роботу.	Протягом	майже	40	років	 я	
вбачаю	своєю	ціллю	співпрацю	з	первинними	органі-
заціями.	Завжди	використовую	свій	досвід	та	знання	
для	того,	щоб	допомагати	профспілковим	комітетам	
вдосконалювати	роботу	з	документами	–	постанова-
ми,	 протоколами,	 розпорядженнями,	 матеріалами	
на	нагородження	та	іншими.

– Чому документи – це важливо?
–	 Наша	Профспілка	 діє	 в	 законодавчому	 полі	

України,	 її	організації	 є	юридичними	особами,	до-
кументи	складають	офіційне	підґрунтя	їхніх	рішень	
–	 тому	 вони	 обов’язково	 мають	 бути	 правильно	 і	
вчасно	оформлені.	Недбалість	у	документах	може	
призвести	до	втрати	ними	юридичної	 сили	–	 і	 ду-
же	дорого	коштувати	людям,	яких	ми	захищаємо,	
членам	ПМГУ.	При	цьому	профспілкові	документи	
мають	певні	особливості,	тож	просто	знатися	на	ді-
ловодстві	для	роботи	з	ними	недостатньо.

– Хто вчив Вас правильно оформлювати 
профспілкові документи?

–	 Свого	 часу	 у	 Центральному	 комітеті	 Проф-
спілки	 працювала	 така	 інструкторка:	 Нелля	 Іва-
нівна	Сулима.	Багато	досвіду	та	знань	я	отримала	
саме	 від	 неї.	 Завдяки	 її	 наполегливості	 (хоча,	 зі-
знаюся,	на	той	час	це	здавалося	мені	суворістю	та	
вимогливістю),	я	вивчила	всі	нюанси	профспілкової	
документації.	За	що	зараз	кажу	їй	велике	«дякую».	
А	далі	було	багато-багато	практики:	я	готувала	до-
кументи	на	виїзд	профспілкових	активістів	за	кор-
дон,	опікувалась	питаннями	роботи	культурно-ма-
сових	 та	оздоровчих	 закладів,	бібліотек,	 підлітко-
вих	клубів,	кімнат	школярів,	клубів	юних	техніків...	
Практика	–	найкращий	вчитель.

– На чому, на Ваш погляд, Профспілці варто 
зосередитися сьогодні?

–	На	мій	погляд,	нам	треба	якомога	активніше	
вести	роз’яснювальну	роботи	серед	людей.	І	йдеть-
ся	 не	 тільки	 про	 профспілкових	 активістів,	 але	 й	
про	працівників,	що	не	проявляють	активності.	Бо,	
на	 жаль,	 у	 більшості	 населення	 пострадянського	
простору	 залишилося	 враження	що	 профспілка	 –	
це	матеріальна	допомога,	путівки	і	подарунки	для	
дітей.	Але	ж	це	не	так!	Профспілка	–	це,	в	першу	
чергу,	спільна	боротьба	за	трудові	права!

– Ви маєте на увазі розширення інформацій-
ної роботи?

–	Так,	реалії	сьогодення	вимагають,	щоб	ми	біль-
ше	 і	 гучніше	про	себе	 говорили.	Причому	вже	зро-
зуміло,	що	телебачення,	преса	для	цього	не	надто	
ефективні.	Часи	 змінюються,	 і	 треба	шукати	більш	
дієві	засоби.	Може,	прийшов	час	для	пошуків	індиві-

В центрі уваги нашого журналу зазвичай профакти-
вісти різного рівня. І це справедливо, адже саме вони 
своєю відданою роботою, своєю грамотністю, своєю 
небайдужістю створюють Профспілку металургів і 
гірників України – таку, якою ми її знаємо. Однак, окрім 
міцного ядра активу, на благо ПМГУ також працює, ча-
сом тихо і непомітно, іще один важливий загін – фахів-
ці з напрямків діяльності, що складають апарати орга-
нізацій Профспілки різних рівнів.

Якщо шукати найбільш характерного його пред-
ставника, то це, мабуть, Наталія Єрмакова – головний 
спеціаліст відділу організаційної, внутрішньопроф-
спілкової роботи і гласності Запорізької обласної ра-
ди ПМГУ. Її ім’я добре відоме первинкам підприємств 
регіону, і у Центральній раді знають: якщо за справу 
береться ця жінка, все буде зроблено чітко і вчасно. Її 
внесок у загальний результат діяльності територіальної організації – важливий, та вона 
рідко потрапляє на фото, й інтерв’ю профспілкові журналісти в неї зазвичай не беруть. 
Але ми вирішили це виправити – і от, задаємо Наталії Іванівні свої «фірмові» запитання.

Справедливість та добро  Справедливість та добро  
завжди перемагають!завжди перемагають!

Н.ЄрмаковаН.Єрмакова
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дуального	підходу.	А	може	варто	не	цуратися	–	і	за-
питати	в	молоді,	яке	їхнє	бачення	шляхів	вирішення	
цієї	проблеми,	як	належить	виправляти	ситуацію.

– Ваша робота приносить Вам радість? Розка-
жіть про найсвіжіше позитивне враження від неї.

–	Легко:	я	щаслива,	що	літній	спад	захворюва-
ності	на	коронавірус	дав	нам	можливість	відсвятку-
вати	професійне	свято	–	День	працівників	металур-
гійної	та	гірничодобувної	промисловості,	так,	як	ми	
це	робили	протягом	багатьох	років.	Ми	змогли	за-
просити	профспілковий	актив	 галузі	 на	святковий	
вечір,	 де	 лунали	 привітання,	 побажання,	 пісні,	 де	
відчувався	дух	єдності	та	надії	на	краще	майбутнє.

– Чого Ви особисто бажаєте колегам – мета-
лургам і гірникам?

–	Миру,	стабільності	у	державі,	розумних	та	роз-
судливих	«слуг	народу».	Любити	країну,	в	якій	живе-
мо,	цінувати	не	на	словах,	а	на	ділі,	людей	які	її	бо-
ронили,	відбудовували,	створювали	міць	та	добро-
бут.	Здоров’я	кожному	працівнику	галузі,	їхнім	роди-
нам,	добробуту	та	впевненості	у	завтрашньому	дні.

– Дуже хочеться, щоб все це здійснилося, 
але ж так багато перешкод... Де Ви особисто 
знаходите сили на долання труднощів?

–	У	мудрості	людській.	Пам’ятаєте	вислів	царя	
Соломона:	«Все	минає.	Мине	і	це»?	Так	воно	і	є.	А	
ще	я	твердо	вірю	в	те,	що	справедливість	та	добро	
завжди	перемагають.

Спілкувався Артем КУЧЕРЕНКО
Фото Петра ПІСАРЄВА

Вперше	 Владислав	 прийшов	
на	 Південний	 ГЗК	 одразу	 по	 за-
кінченню	 Криворізького	 націо-
нального	технічного	університету.	
Випускник	вишу	шукав	роботу	 за	
отриманою	 спеціальністю	 «Про-
грамне	 забезпечення	 автомати-
зованих	 систем»,	 та	 відповідної	
вакансії,	на	жаль,	все	ніде	не	бу-
ло.	Але	у	цеху	технологічної	дис-
петчеризації	комбінату	готові	були	
прийняти	 електромонтера	 ліній-
них	 споруд	 дротового	 мовлення.	
Зовсім	 інша	 спеціалізація,	 однак	
хлопець	вирішив	спробувати.	Ви-
вчити	професійні	премудрощі	до-
помогли	 доброзичливий	 настав-
ник	і	досвідчені	колеги,	тож	спра-
ва	пішла.

«Коли ще школярем обирав 
майбутній фах, я розмірковував 
так: IT-сфера стрімко розвива-
ється, має великі перспективи, 
тож і зупинився на ній,	 –	 згадує	
наш	співрозмовник.	–	Та коли по-
чав працювати на комбінаті, 
вирішив отримати другу вищу 
освіту. Цього разу вже обрав гір-
ницьку спеціальність. У будь-
якому разі, знання специфіки ви-
робництва мені дуже часто стає 
у нагоді».

Пропрацювавши	 на	 Півден-
ному	 ГЗК	 п’ять	 років,	 Владислав	

змінив	місце	проживання,	і	мусив	
попрощатися	 з	 колективом,	 який	
вже	став	для	нього	рідним.	Однак	
від	долі	таки	не	сховаєшся:	через	
три	роки	його	знов	зустрічала	про-
хідна	підприємства	–	тепер	вже	як	
радіомеханіка	 управління	 інфор-
маційних	технологій	та	телекому-
нікаційних	 систем	 (УІТ	 та	 ТКС).	 І	
на	цій	позиції	Бедрик	швидко	на-
вчався,	успішно	опанував	всі	про-
фесійні	 тонкощі,	 неодноразово	
довів,	що	колеги	можуть	йому	до-
віряти,	проявив	себе	як	небайду-
жий	 профспілковий	 активіст.	 Тож	
вже	 через	 два	 роки	 його	 призна-
чили	 начальником	 бюро	 промис-
лового	 телебачення	 і	 радіомов-
лення,	а	також	обрали	до	складу	
оновленого	цехового	комітету	під-
розділу.	Нині	на	ньому,	окрім	учас-
ті	 у	 вирішенні	 нагальних	 питань	
колективу,	відповідальність	за	ор-
ганізаційно-масову	роботу	в	цехо-
вій	профорганізації.

«Владислав працює у нас не 
дуже довго, але вже проявив се-
бе як талановитий організатор, 
–	 розповідає	 голова	 цехової	 ор-
ганізації	ПМГУ	УІТ	та	ТКС	Тетяна	
Гончарова.	–	Він завжди враховує 
в роботі думки та пропозиції то-
варишів, вміє слухати, тактов-
ний у спілкуванні. Цікавиться 

тим, що відбувається в комбіна-
тівській первинці, Профспілці в 
цілому та систематично інфор-
мує про це колег. А ще, що дуже 
цінно, розбирається в людях та 
вміє запобігати конфліктам. Не-
дарма ж за сумлінну профспілко-
ву роботу В.Бедрика відзначено 
грамотою профкому».

Сам	наш	герой	свої	успіхи	на	
профспілковій	 ниві	 пояснює	 на-
ступним	чином:	«В нашому колек-
тиві не накопичуються невирі-
шені питання. Якщо виникають 
проблеми, намагаємося розби-
ратися з ними одразу, не відкла-
даючи. Тому і атмосфера завжди 
приязна, і результати роботи 
гідні». І	 додає: «Колектив у нас 
дуже хороший. Дякую долі, що по-
трапив у такий!»

Світлана АГАТЬЄВА
Фото Миколи ЗАМКОВОГО

Гірницька доляГірницька доля
Є у народі приказка: «Долю і конем не об’їдеш». 
Наш сьогоднішній герой – начальник бюро промислового 
телебачення і радіомовлення Південного гірничо
збагачувального комбінату Владислав Бедрик – підтвердив 
її власним прикладом. І це, безперечно, на краще, адже команді 
профспілкового активу ПМГУ підприємства без нього ніяк!

В.БедрикВ.Бедрик
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Куди веде шлях лібертаріанських реформ?Куди веде шлях лібертаріанських реформ?

Грузинський досвідГрузинський досвід
Щоб	вдосконалюватися,	варто	зважати	на	хоро-

ші	приклади.	Цю	нескладну	мудрість	у	Профспілці	
металургів	 і	 гірників	України	 зрозуміли	давно.	 То-
му	 ніколи	 не	 втрачають	 нагоди	 більше	 дізнатися	
про	досвід	колег.	Так,	користуючись	можливостями	
вільної	комунікації,	які	дає	членство	у	Міжнародній	
Європейській	федерації	металістів,	фахівці	ПМГУ	
уважно	слідкують	за	діяльністю	профспілок	ближ-
нього	зарубіжжя,	зокрема	–	металургів	Грузії.

Завдяки	такій	практиці	ми	загалом	в	курсі	ситуа-
ції	у	грузинському	профспілковому	русі.	Та	дізнати-
ся	про	неї	детальніше,	звісно,	не	відмовилися.	Чудо-
вим	приводом	для	цього	стала	липнева	конференція	
«Трудові	права	і	шлях	європейського	розвитку»,	яка	
відбулася	в	Києві,	на	базі	ФПУ,	за	участю	грузинсь-
ких	профлідерів.	Нашу	Профспілку	на	ній	представ-
ляли	заступник	голови	ПМГУ	Богдан	Оверковський	
та	правовий	інспектор	Тетяна	Мосійчук.

Українських	друзів	привітав	голова	Об’єднання	
профспілок	Грузії	 (ОПГ)	 Іраклій	Петріашвілі.	Після	
цього	 розпочалася	 робота	 у	 групах.	 Кожна	 з	 них	
обговорювала	 дії	 профспілок	 у	 відповідь	 на	 пев-
ні	виклики.	Загалом	же	йшлося	про	профспілкову	
боротьбу	 в	 умовах	 просування	 владою	 ідеології	
лібертаріанства.	Те,	з	чим	українці	стикаються	за-
раз,	грузини	пройшли	за	часів	президентства	Міхеї-
ла	Саакашвілі	з	2004-го	по	2013	рік.	Вони	повною	
мірою	відчули,	наскільки	небезпечними	є	процеси	
дерегуляції	 у	 сфері	праці,	покликані,	 з	 точки	зору	
уряду,	забезпечити	створення	сприятливого	інвес-
тиційного	клімату.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОНАД УСЕ?

Певним	 чином	 мети	 –	 активізації	 економічно-
го	 розвитку	 –	 грузинським	 реформаторам	 досяг-
ти	вдалося	(національний	ВНП	у	2007	році	сягнув	
12,6%,	а	потім,	окрім	провального	2009-го,	тримав-
ся	на	рівні	від	3%	до	6%).	Однак	при	цьому	в	краї-
ні	виникли	серйозні	системні	негаразди,	які	у	2020	
році	ще	загострилися	на	тлі	пандемії	коронавірусу.

Так,	в	Грузії,	як	і	у	нас,	зростання	розміру	зарп-
лат	не	є	пропорційним	реальному	збільшенню	до-

ходів	громадян.	Рівень	інфляції	за	підсумками	2020	
року	 склав	5,1%	 (для	порівняння	 в	Україні	 –	 6,5%	
(зазначимо,	що	тут	і	далі	всі	показники	наведені	за	
даними	офіційної	статистики)).	Рівень	безробіття	з	
2012	року	має	 тенденцію	до	 зниження,	 але	 все	ж	
лишається	 досить	 високим:	 у	 2020-му	 –	 18,5%	 (в	
Україні	9,5%).	Так	само	виглядає	ситуація	з	рівнем	
бідності:	показник	абсолютної	бідності	(частка	гро-
мадян,	що	живуть	на	суму	менш	ніж	5	доларів	США	
на	 добу	 за	 паритетом	 купівельної	 спроможності)	
потроху	 знижується	 з	 2011	 року,	 але	 все	ще	 є	 не	
надто	 оптимістичним	 –	 у	 2019-му	 він	 дорівнював	
19,5%.	 (В	Україні	 цей	 критерій	 не	 застосовується,	
але	оцінити	реальний	стан	речей	можна,	орієнтую-
чись	на	те,	що	за	межею	абсолютної	бідності	фак-
тично	перебувають	українці,	що	мають	дохід	мен-
ше	4000	гривень	на	місяць).

Дуже	 серйозним	 негативним	 наслідком	 ульт-
раліберального	 підходу	 до	 праці	 стало	 вибухове	
підвищення	 показників	 виробничого	 травматизму,	
яке	було	спричинено	знищенням	державної	техніч-
ної	 інспекції	праці.	Так,	у	2005	році	 (до	прийняття	
нового	антисоціального	Трудового	кодексу	та	роз-
пуску	 Управління	 праці)	 в	 країні	 фіксувалися	 15	
смертельних	випадків	та	9	випадків	травмування,	
у	2010-му	ж	–	81	смертельний	та	168	травмувань.

З	2014	року,	після	того	як	Саакашвілі	залишив	
посаду	президента,	соціальна	політика	в	країні	по-
чала	потроху	змінювати	свій	вектор.	Було	внесено	
низку	поправок	у	Трудовий	кодекс,	введено	загаль-
нонаціональну	 систему	 охорони	 здоров’я.	 Це	 ві-
добразилося	 на	 добробуті	 населення:	 коефіцієнт	
Джині	(статистичний	показник	ступеня	економічної	
нерівності),	 який	 був	фактично	 на	 одному	 рівні	 –	
0,43	з	2006	року,	почав	знижуватися,	 і	у	2019	році	
дорівнював	0,39	(в	Україні	0,26).

У	2020	році,	у	рамках	пакету	реформ,	розробле-
них	задля	реалізації	Угоди	про	асоціацію	з	ЄС	(бу-
ла	укладена	у	2014	році,	зафіксувала	обов’язки	гру-
зинської	сторони	щодо	імплементації	міжнародних	
трудових	стандартів,	у	тому	числі	основоположних	
Декларацій	Міжнародної	організації	 праці	 та	ряду	
Директив	Євросоюзу),	Грузія	стала	на	шлях	до	по-
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ступового	 підвищення	 рівня	 захисту	 прав	 трудя-
щих.	Зокрема,	там	було	відновлено	роботу	інспек-
ції	праці,	та	й	загалом	в	Об’єднанні	профспілок	Гру-
зії	зазначають,	що	працювати	стало	легше.

ПРОФСПІЛКИ НА ВАРТІ  
ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

Хоча,	 і	протягом	періоду	форсованої	лібералі-
зації	 грузинські	 профспілки	 спромагалися	не	 зда-
вати	своїх	позицій.	Вони	активно	захищали	трудові	
права	 працівників,	 широко	 застосовуючи	 інстру-
менти	судової	системи.	Профспілкові	експерти	на	
постійній	основі	 вимагали	від	уряду	включення	 їх	
до	робочих	груп	з	опрацювання	законодавчих	актів	
у	сфері	праці,	зокрема	–	Трудового	кодексу,	Закону	
про	трудову	інспекцію,	про	охорону	праці.

Особливу	 увагу	 вони	 приділяли	 запобіганню	
розширення	 практики	 строкових	 трудових	 кон-
трактів.	 За	 їхнім	 наполяганням	 у	 законодавстві	
відображена	 наступна	 норма:	 якщо	 трудовий	 до-
говір	укладено	на	строк	більш	ніж	30	місяців,	або	
якщо	 трудові	 відносини	 продовжуються	 на	 основі	
укладення	 строкових	 трудових	 контрактів	 два	 чи	
більше	разів	поспіль	та	тривалість	вказаних	трудо-
вих	відносин	більша	за	30	місяців,	вважається,	що	
між	 роботодавцем	 та	 працівником	 укладено	 без-
строковий	трудовий	договір.

Також	профспілки	відстоювали	адекватну	 гра-
ничну	тривалість	робочого	часу	у	межах	40	годин	
(основний)	 та	 48	 годин	 (особливий	 режим),	 підви-
щену	оплату	праці	за	надурочну	роботу,	гідні	умо-
ви	стажування	(які	мають	регулюватися	письмовим	
контрактом),	 права	 жінок,	що	 виникають	 у	 зв’язку	
із	 вагітністю	 та	 пологами,	 наполягали	 на	 впрова-
дженні	засад	інклюзивності,	брали	активну	участь	
у	 реформуванні	 пенсійної	 системи,	 обстоюючи	
права	 працівників	 під	 час	 введення	 обов’язкової	
накопичувальної	пенсії.

Одним	 зі	 своїх	 нагальних	 завдань	 грузинські	
профспілки	бачать	переформатування	бази	визна-
чення	мінімальної	зарплати.	Сьогодні	цей	стандарт	
визначається	у	розмірі	20	ларі	(6,5	доларів	США)	у	
приватному	секторі	та	135	ларі	(43	долари	США)	у	
державному.	Це,	відповідно,	складає	10,5%	та	84%	
від	 прожиткового	 мінімуму.	 «Спадки»	 епохи	 Саа-
кашвілі	призвели	то	того,	що	Грузія	посідає	четвер-
те	місце	з	кінця	у	рейтингу	мінімальної	заробітної	
плати	 у	 приватному	 секторі,	 поступаючись	 тільки	
Уганді,	Бурунді	та	Киргизстану.

Профспілкова	 спільнота	наполягає,	що	еконо-
мічно	 обґрунтована	 «мінімалка»	 має	 складати	 не	
менш	ніж	337	ларі	(108	доларів	США)	для	працівни-
ків	обох	секторів.	А	в	подальшому	ця	сума	підлягає	
щорічному	 перегляду	 Тристоронньою	 комісією	 з	
соціального	партнерства	–	з	урахуванням	показни-
ків	зростання	середньої	зарплати	та	інфляції.

Авжеж,	 вони	 вважали	 і	 продовжують	 вважати	
надзвичайно	 важливою	 роботу	 в	 сфері	 охорони	
праці.	Попри	 всі	 зусилля	 оновленої	 державної	 ін-

спекції	праці,	ситуація	з	травматизмом	у	країні	все	
ще	 не	 надто	 сприятлива,	 вимагає	 вдосконалення	
законодавство	з	охорони	праці.	Свій	внесок	у	вирі-
шення	цих	питань	прагне	внести	Технічна	інспекція	
праці	профспілок.	Окрім	здійснення	контролю	без-
посередньо	на	підприємствах	усіх	форм	власності	
та	 проведення	 навчально-інформаційних	 заходів,	
спрямованих	 на	 підвищення	 безпеки	 на	 виробни-
цтві,	 її	 представники	 працюють	 у	 складі	 різнома-
нітних	 робочих	 груп	 на	 вищому	 рівні.	 Так,	 голова	
Об’єднання	 профспілок	 Грузії	 Іраклій	 Петріашвілі	
обраний	головою	Консультативної	ради	при	голов-
ному	інспекторі	праці	(сформована	з	представників	
соціальних	партнерів,	плюс	два	місця	для	емісара	
Комітету	з	прав	людини	та	Народного	захисника).

Також	 серед	 важливих	 напрямків	 діяльності	 –	
лобіювання	 якнайшвидшої	 ратифікації	 низки	 важ-
ливих	Конвенцій	МОП:	«Про	 інспекцію	праці	у	про-
мисловості	та	торгівлі»	№81,	«Про	безпеку	та	гігієну	
праці	і	виробниче	середовище»	№155,	«Про	безпеку	
та	гігієну	праці	на	шахтах»	№176,	«Про	охорону	ма-
теринства»	№183,	 «Про	 рівне	 поводження	 та	 рівні	
можливості	для	чоловіків	та	жінок»	№156,	«Про	гідну	
працю	домашніх	працівників»	№189	та	«Про	викорі-
нення	насильства	та	домагань	у	сфері	праці»	№190.

У	найбільш	складний	період	боротьби	 за	 збе-
реження	прав	і	гарантій	трударів	стала	наочно	ви-
димою	роль	інформаційної	складової.	Про	це	укра-
їнським	 колегам	 розповіла	 керівник	 прес-служби	
ОПГ	Тамара	Гедеванішвілі.	Вона	охоче	поділилася	
напрацюваннями,	 зазначивши	 кілька	 моментів,	 з	
якими	цілком	погоджуємося	і	ми.	Зокрема,	йшлося	
про	те,	що	профспілки	не	мають	мовчати	про	свою	
боротьбу	за	соціальну	справедливість.	Відсутність	
піару	 сьогодні	 –	 не	 ознака	 скромності,	 а	 прямий	
шлях	 до	 втрати	 членства.	 Тож	 необхідно	 сміливо	
вступати	у	комунікацію,	швидко	та	відкрито	реагу-
вати	на	 критику,	 вести	полеміку	 з	 позицій	 корект-
ності	та	фаховості	–	це	не	завжди	дає	можливість	
переконати	опонентів,	але	приваблює	тих,	хто	роз-
діляє	профспілкові	цінності.

ПАНДЕМІЯ ЯК МАРКЕР  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Не	менш	цікавою	була	 інформація	про	роботу	
аналітичної	служби	ОПГ:	вона	постійно	моніторить	
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ситуацію	в	країні	та	за	її	межами,	досліджує	дані	з	
приводу	соціально	значущих	подій.	Визначальний	
фактор	у	більшості	процесів,	актуальних	останнім	
часом,	 безумовно,	 –	 пандемія	 коронавірусу.	 Вона	
стала	справжньою	перевіркою	на	міцність	для	на-
ціональних	економік	у	всьому	світі,	яскраво	проя-
вила	негаразди	у	медичних	системах	та	системах	
соціального	забезпечення.

Для	 Грузії	 випробування	 виявилося	 надсклад-
ним.	 Наприкінці	 2020	 року	 там	 було	 зафіксоване	
рекордне	падіння	ВВП	(на	6,2%),	обсяг	прямих	 ін-
вестицій	 скоротився	 вдвічі,	 зовнішній	 борг	 сягнув	
53,2%	ВВП.	У	2021	році	ситуація	не	покращилася,	
туристичний	сезон,	на	який	покладали	великі	надії,	
повністю	 провалився.	 Авжеж,	 ці	 негаразди	 нега-
тивно	вплинули	на	показники	зайнятості	та	рівень	
заробітних	плат.

Але,	 варто	 зазначити,	 що	 держава	 намагала-
ся	пом’якшити	наслідки	кризи	для	роботодавців	та	
населення.	З	метою	стимуляції	постраждалого	ту-
ристичного	 бізнесу	 було	 розпочато	 субсидування	
відсоткових	ставок	за	кредитами,	ухвалено	рішен-
ня	про	відтермінування	оподаткування	на	4	місяці,	
переплачений	податок	на	додану	вартість	юридич-
ним	особам	повернули	у	подвійному	розмірі.	Згідно	
з	домовленістю	з	банками	на	кредити	для	фізичних	
осіб	діяв	пільговий	період	у	три	місяці.

Щоб	 загальмувати	 темпи	 інфляції,	 ввели	 дер-
жавне	 страхування	 цін	 на	 9	 найбільш	 запитаних	
продуктів	харчування	(рис,	макаронні	вироби,	олія,	
борошно,	 цукор,	 пшениця,	 сухе	 молоко,	 гречана	
крупа	 та	 квасоля).	 Пенсіонерам	 виплатили	 пенсії	
за	місяць	наперед.	Під	час	першої	хвилі	захворю-
ваності	протягом	3	місяців	за	державний	кошт	фі-
нансувалися	рахунки	населення	за	комунальні	по-
слуги,	потім,	у	зв’язку	з	другою	хвилею,	ця	практика	
була	подовжена	ще	на	4	місяці.

420	мільйонів	ларі	(майже	135	мільйонів	дола-
рів	США)	у	2020	році	та	250	мільйонів	ларі	(понад	
80	 мільйонів	 доларів	 США)	 у	 2021-му	 виділили	 з	
держбюджету	на	програму	підтримки	безробітних.	
Відповідно	до	неї	найманий	працівник,	що	втратив	

роботу	 протягом	 першого	 кварталу	 після	 початку	
пандемії	чи	був	відправлений	у	неоплачувану	від-
пустку,	міг	розраховувати	на	виплати	у	розмірі	200	
ларі	 (65	доларів	США)	 протягом	6	місяців.	В	цьо-
го	проєкту	були	суттєві	організаційні	недоліки,	але	
все	ж	він	став	відчутною	підтримкою	для	тисяч	тру-
дарів.	Не	 залишили	поза	увагою	 і	 працівників	не-
формального	сектору:	у	випадку	втрати	доходу,	за	
умови	надання	підтвердження	попередньої	зайня-
тості,	вони	теж	могли	розраховувати	на	державну	
допомогу	–	одноразову	виплату	у	розмірі	300	ларі	
(95	доларів	США).

Загалом	 учасники	 конференції	 «Трудові	 права	
і	 шлях	 європейського	 розвитку»	 обговорили	 цілу	
низку	значущих	тем.	Наприкінці	надзвичайно	ціка-
вого	спілкування	вони	обмінялися	обіцянками	що-
до	продовження	плідного	співробітництва	та	обміну	
досвідом.	Голови	ж	двох	профцентрів	–	Об’єднання	
профспілок	Грузії	та	Федерації	профспілок	України	
–	Іраклій	Петріашвілі	та	Григорій	Осовий	підписали	
підсумковий	документ	заходу:	спільне	комюніке.	У	
ньому,	поряд	з	декларацією	намірів	щодо	сприяння	
вступу	наших	країн	у	Європейський	Союз,	зробле-
ний	цілком	прозорий	висновок:	шлях	лібертаріан-
ських	реформ,	яким	наразі	ведуть	Україну	її	керма-
ничі,	хибний.

Прагнучи	 вберегти	 братський	 український	 на-
род	від	сумного	сценарію,	який	випробували	самі,	
профспілки	 Грузії	 направили	 Уряду	 України	мате-
ріали	 «грузинської	 справи»,	 що	 розглядалися	 на	
Комітеті	 з	 норм	 Міжнародної	 організації	 праці.	 З	
них	цілком	зрозуміло,	що,	така	приваблива	в	тео-
рії,	на	практиці	неоліберальна	модель	економіки	є	
провальною.	Живий	приклад	Грузії,	яка	все	ще	не	
оговталася	після	періоду	непродуманої	дерегуля-
ції	 сфер	праці,	медицини	 та	освіти,	 доводить,	що	
подібні	 експерименти	 не	 тільки	 не	 сприяють	 дов-
гостроковому	економічному	зростанню,	але	й	галь-
мують	процеси	євроінтеграції.

Фото Тетяни МОСІЙЧУК
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Той, хто хоче, робить більше,Той, хто хоче, робить більше,
ніж той, хто може.ніж той, хто може.

Гілберт МарріГілберт Маррі

Роман МАЛЄЄВ, водій автотранспортних засобів 3 класу гірничотранспортного цеху 
Новотроїцького рудоуправління, голова цехової організації ПМГУ

Фото Ірини ШИНКАРЕНО
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Як козаки на фестиваль їздилиЯк козаки на фестиваль їздили

Єдність	–	це	не	принцип,	єдність	–	це	навичка.	
Так	вважають	у	Молодіжній	раді	ПМГУ.	 І	пропону-
ють	свій	дієвий	спосіб	 її	 тренування.	Він	простий:	
встановлюєте	 зв’язки	 з	 колегами	 у	 профспілковій	
роботі,	 регулярно	 з	 ними	 спілкуєтесь,	 з	 ентузіаз-
мом	приймаєте	 запрошення	на	 організовані	 ними	
заходи,	 отримуєте	 задоволення	 від	 проведеного	
разом	часу	–	 і	от	вже	закладена	основа	реально-
го	товариства,	яке	єднає	людей	краще	за	всі	фор-
мальні	статуси.

Члени	 «молодіжки»	 регулярно	 випробовують	
наведену	 схему	 на	 практиці,	 тому	 в	 них	 –	 багато	
друзів	 і	надзвичайно	насичене	активностями	жит-
тя.	От	і	у	серпні	вони	знов	працювали	максимально	
напружено,	щоб	звільнити	у	своїх	графіках	«вікон-
це»	для	участі	у,	не	побоїмося	цього	слова,	знаме-
нитому	«Козак-фесті».

Організаторами	 цього	 спортивно-партіотично-
розважально-згуртовувального	свята	от	вже	бага-
то	 років	 поспіль	 виступає	 молодіжний	 актив	 пер-
винки	 ПМГУ	 Північного	 гірничо-збагачувального	
комбінату	 за	 підтримки	 профлідера	 підприємства	
Наталі	Шамрицької.	Підготовка	до	«козацьких	роз-
ваг»	починається	заздалегідь:	протягом	тривалого	
часу	хлопці	і	дівчата	пишуть	сценарії,	розробляють	
та	 облаштовують	 «трасу»,	 продумують	 всі	 нюан-
си	поселення,	 харчування,	 культурної	 програми	–	
щоб	кожен	наступний	фестиваль	був	цікавішим	та	
яскравішим	за	попередній.

Цього	року	козаки	і	козачки	з	різних	підрозділів	
Північного	ГЗК,	а	також	запрошені	гості	–	представ-
ники	молодіжного	активу	ПМГУ	з	інших	підприємств	
Кривого	 Рогу,	 Миколаєва,	 Нікополя	 та	 Дружківки,	
зібралися	на	ювілейний,	вже	п’ятнадцятий	за	ліком,	
«Козак-фест»	на	базі	відпочинку	«Вербиченька».

Протягом	 двох	 неймовірно	 насичених	 днів	
команди	 мірялися	 силами,	 спритністю	 та	 кмітли-
вістю,	долаючи	дві	складні	смуги	перешкод.	Також	
вони	мали	змогу	проявити	свої	кулінарні	та	дизай-
нерські	 здібності	 –	 підбиваючи	 підсумки	 конкурсу	
кухарів,	журі	враховувало	не	лише	смакові	якості,	
але	й	креативність	подання	страв.	Дехто	відкрив	у	
собі	вокальний	талант	–	намагаючись	переспівати	
усіх	у	колективному	караоке.	Найзавзятіші	принес-
ли	додаткові	 бали	 своїм	 командам	 завдяки	 пере-
могам	у	різноманітних	спортивних	змаганнях.	Так,	

представниця	 первинки	 ПМГУ	Нікопольського	 за-
воду	 феросплавів	 Наталя	 Гасанова,	 проявивши	
надзвичайну	стійкість	у	дівочому	бою	на	надувній	
арені,	зробила	значний	внесок	у	загальний	резуль-
тат	збірної	гостей.

У	перервах	між	напруженою	боротьбою	за	пе-
ремогу	 учасники	не	менш	активно	перепочивали:	
долучалися	 до	 ранкових	 занять	 з	 йоги,	 робили	
знімки	на	згадку	у	спеціально	обладнаних	фотозо-
нах.	Незабутнім	враженням	для	всіх	стало	справж-
нісіньке	модне	дефіле:	хто	ж	не	надихнеться	кра-
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сивими	дівчатами	в	національних	костюмах	і	влас-
норуч	сплетених	віночках	(їхнє	виготовлення	було	
«домашнім	завданням»	для	команд)!

Знайшлися	серед	підготовлених	організатора-
ми	розваг	і	зовсім	оригінальні:	наприклад,	міні-кон-
церт	з	хітами	гурта	Metallica	на	бандурі,	козаче	шоу	
–	із	бойовими	трюками,	свистінням	батогів	і	навіть	

цілком	не	бутафорською	гарматою.	Особливою	за-
прошеною	зіркою	фестивалю	став	хореограф	Влад	
Яма,	який	не	тільки	провів	для	всіх	бажаючих	тан-
цювальний	майстер-клас,	але	й	виступив	у	неспо-
діваному	амплуа,	вставши	за	діджейський	пульт.

Дбайливо	підтримуючи	азартну,	але	щиру	та	то-
вариську	атмосферу,	учасники	фестивалю	вочевидь	

насолоджувалися	кожним	його	моментом.	Але	час,	
як	 завжди,	 коли	щасливий,	 промайнув	дуже	швид-
ко.	Журі	підбило	результати,	оголосило	переможців	
(перше	місце	цілком	очікувано	посіла	дуже	сильна	
команда	 гірничотранспортного	 цеху	 №1),	 вручило	
призи.	Фестиваль	оголосили	закритим.

Провівши	два	дні	гуртом,	молоді	активісти	щи-
ро	не	хотіли	розлучатися.	Але	кожен	з	них	розумів,	
що	його	вже	зачекалися	робота,	родина,	громадсь-
кі	 доручення...	 Тому	 прощалися	 із	 сумом,	 але	 й	 з	
надією	–	що	не	загублять	новознайдених	друзів	у	
вирі	щоденних	подій,	що	продовжать	спілкуватися	
і	будуть	підтримувати	один	одного,	незалежно	від	
того,	які	відстані	проляжуть	між	ними.

Звісно	ж,	серед	безлічі	добрих	слів	значна	част-
ка	звучала	на	адресу	організаторів:	голови	первин-
ки	ПМГУ	Північного	ГЗК	Наталі	Шамрицької,	 її	 за-
ступника	 Павла	 Третьякова	 (який,	 між	 іншим,	 ко-
лись	теж	був	у	складі	Молодіжної	ради	Профспіл-
ки),	діючого	члена	«молодіжки»	Ярослава	Дзядука,	
і	загалом	всіх	активістів,	що	вклали	сили	і	наснагу	у	
підготовку	заходу.	Адже	саме	їхні	фантазія	та	пра-
ця	створили	незабутній	«Козак-фест	–	2021»!

Дмитро КУЗНЄЦОВ
Фото надані первинкою ПМГУ Північного ГЗК
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Молодість. Активність. ПрофспілкаМолодість. Активність. Профспілка

Беручи	участь	у	різнорівневих	заходах	для	мо-
лоді,	 що	 проходять	 з	 ініціативи	 Молодіжної	 ради	
Федерації	профспілок	України,	активісти	ПМГУ	по-
більшості	обирають	серединний	шлях:	не	вистри-
бують	 вперед,	 перебираючи	на	 себе	 увагу,	 але	 й	
не	пасуть	задніх.	Це	пояснюється	одним	правилом,	
яке	металурги	і	гірники	всотують	буквально	з	пер-
ших	 кроків	 своєї	 роботи	 на	 підприємствах	 галузі:	
«зберігай	 концентрацію	 та	 якнайшвидше	 засвоюй	
нове».	На	складному	з	технологічної	точки	зору	та	
небезпечному	виробництві	без	цього	не	обійтися.

Так	 було	 і	 на	 серпневому	 V	 літньому	 таборі	
«Молодість.	 Активність.	 Профспілка»	 (МАП-2021),	
що	відбувся	на	базі	Чернігівського	зонального	на-
вчально-методичного	 центру	 профспілок	 за	 під-
тримки	 громадських	 організацій	 «Центр	 солідар-
ності»	та	«Трудові	ініціативи».	Серед	35	його	учас-
ників	з	різних	профспілок	та	різних	регіонів	України	
представники	ПМГУ	–	молоді	активісти	Олександр	
Бедін	 (первинка	Металургійного	 комбінату	 «Азов-
сталь»),	Тетяна	Карпиш	і	Катерина	Бойка	(первинка	
«Метінвест	Бізнес	Сервіс»)	–	особливо	не	виділя-
лися.	Але	й	не	губилися,	адже	активно	долучалися	
до	всіх	етапів	процесу	навчання.

А	як	же	 інакше	–	особливо	 з	 урахуванням	ду-
же	цікавої	та	різноманітної	програми	заходу!	Його	
організатори	 продумали	 все.	 В	 першу	 чергу,	 піді-

брали	 молоду,	 але	 надзвичайно	фахову	 команду	
викладачів.	 До	 її	 складу	 увійшли	 Георгій	 Сандул,	
юрист	ГО	«Трудові	ініціативи»,	Володимир	Харчен-
ко,	керівник	відділу	з	координації	навчання,	роботи	
з	молоддю	та	зв’язків	з	громадськими	організація-
ми	 ФПУ,	 Світала	 Ліщук,	 голова	 первинної	 органі-
зації	 Профспілки	 працівників	 агропромислового	
комплексу	України	співробітників	 та	студентів	По-
дільського	 державного	 аграрно-технічного	 універ-
ситету,	 Оксана	 Дженджеро,	 співзасновниця	 ГО	
«Платформа	освітніх	 ініціатив»,	Олена	Воєділова,	
доцент	кафедри	педагогіки,	психології	та	методики	
фізичного	 виховання	 Національного	 університету	
«Чернігівський	колегіум»	імені	Т.Г.	Шевченка,	Ірина	
Глушко,	психолог	Чернігівського	обласного	центра	
реабілітації	учасників	бойових	дій,	а	також	трене-
ри	 Центра	 освіти	 дорослих	 «Перспектива»	 Віта-
лій	 Копиш,	Володимир	 Ковальчук	 та	Максим	Чуб,	
які	широко	відомі	у	профспілковій	спільноті	й	знані	
тим,	що	«з’їли	собаку»	на	 інтерактивних	способах	
навчання.

Знаючи	важливість	хорошого	старту,	організа-
тори	 також	 подбали	 про	 офіційне	 відкриття	 захо-
ду	–	цю	місію	взяли	на	 себе	 Ігор	Москаленко,	 го-
лова	Об’єднання	профспілок	Чернігівської	області,	
та	Тетяна	Осадча,	директор	Чернігівського	ЗНМЦу.	
Передбачаючи	чергове,	осіннє,	погіршення	ситуа-
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ції	з	епідемією	коронавірусу,	приділили	велику	ува-
гу	 темам	 інфекційної	 безпеки	 у	 сфері	 праці,	 про-
філактики	 та	 протидії	 захворюваності	 на	 робочих	
місцях.	 Після	 такого	 вступу	 розрядили	 атмосфе-
ру,	запросивши	учасників	на	екскурсію	пам’ятними	
місцями	міста	Чернігова.	А	потім	розпочали	вели-
кий	навчальний	блок.

Він	 проходив	 у	 незвичному	форматі	 outdoor	 –	
поза	приміщеннями,	на	свіжому	повітрі	(за	виснов-
ками	вчених,	така	практика	сприяє	створенню	не-
формальної	 атмосфери	 у	 групах	 та	 кращому	 за-
своєнню	 інформації).	 Локацією	 для	 обговорення	
актуальних	питань	діяльності	профспілок	став	ма-
льовничий	берег	річки	Десни.

Фактично	кожному	молодому	активісту	було	що	
сказати	щодо	перспектив	 використання	потенціалу	
молоді	у	процесі	розвитку	профспілок,	надзвичайно	
цікаву	 дискусію	 спричинило	 висвітлення	 теми	 спі-
ральної	 динаміки	 в	 контексті	 розвитку	 профоргані-
зацій,	 на	 справжній	мозковий	штурм	 перетворився	
аналіз	інструментарію	профспілкового	впливу.

Як	 дійсно	 корисний	 охарактеризували	 проф-
спілковці	 тренінг	 з	 профілактики	 та	 подолання	
синд	рому	 професійного	 вигорання.	 Виходити	 з	
зони	комфорту,	відкриваючи	свої	сильні	 та	слабкі	
сторони,	під	час	практичного	завдання	з	подолан-
ня	стресу	було	не	надто	приємно,	однак	загальний	
вис	новок	надихає,	адже	доводить:	себе	необхідно	
не	лише	критикувати,	але	й	хвалити.

Також	 за	 дні	 перебування	 у	 Чернігові	 учасники	
МАП-2021	 навчилися	 створювати	 якісний	 відеокон-

тент,	краще	впізнали	один	одного	та	згуртувалися	під	
час	 проходження	 навчального	 квесту	 з	 елементами	
спортивного	орієнтування,	випробували	свої	акторсь-
кі	здібності	у	рольовій	грі	на	тему	проведення	перемо-
вин	та	подолання	конфліктів	між	сторонами.

Окремо	варто	говорити	про	неформальну	час-
тину	заходу:	у	вільний	від	занять	час	представники	
різних	 профспілок	 охоче	 спілкувалися,	 обмінюва-
лися	досвідом	роботи,	розповідали	історії	з	життя	
та	шукали	відповіді	на	складні	запитання	сьогоден-
ня.	Їм	було	дуже	комфортно	разом,	бо	в	їхньому	ви-
падку	до	близькості	за	віком	додається	близькість	
цінностей	та	сподівань.

Тетяна Карпиш:
–	 У	 цьому	 заході	 я	 брала	 участь	 другий	 раз.	

Програма	навчання	завжди	різна!	МАП	–	це	мож-
ливість	 отримати	 нові	 знання,	 які	 знадобляться	 у	
профспілковій	роботі,	обмінятися	корисними	прак-
тиками	 і	 досвідом	 з	 однодумцями,	 зрозуміти,	 над	
чим	варто	працювати	у	своїй	первинній	організації.	
Дуже	 радує,	що	 є	 активна	молодь,	 яка	 прагне	 до	
нових	знань,	наповнена	креативними	ідеями	і	гото-
ва	зробити	свій	внесок	у	розвиток	профспілкового	
руху!	Дуже	хотілося	б,	щоб	 і	в	ПМГУ	було	більше	
різних	програм	навчання	для	молоді,	адже	вчитися	
ніколи	не	пізно	і	завжди	корисно!

Фото учасників заходу
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Справа – в капелюсі! Та не тільки…Справа – в капелюсі! Та не тільки…
Всі	ми	щодня,	щогодини,	щохвилини	щось	вирі-

шуємо.	Дослідження	Корнелльського	університету	
(штат	Нью-Йорк,	США)	показало,	що	середньоста-
тистична	людина	більше	200	разів	на	день	приймає	
рішення,	пов’язані	з	їжею	та	напоями:	що,	де,	коли	
і	скільки	купувати,	їсти,	пити	і	викидати.	А	загальна	
кількість	її	виборів	може	сягати	20000	(!!!)	на	добу.

Чиєсь	життя	потребує	меншої	кількості	рішень,	
чиєсь	–	більшої.	Та	мало	кому	доводиться	вирішу-
вати	стільки,	скільки	активному	профспілковому	лі-
деру.	До	того	ж	серед	його	виборів	багато	надзви-
чайно	відповідальних,	адже	профлідер	–	то	особа,	
від	 роботи	 якої	 залежить	 захищеність	 трудових	
прав	 працівників	 та	 їхня	 впевненість	 у	 завтраш-
ньому	дні.

Звісно,	велика	відповідальність	виснажує,	але	
справу	має	бути	зроблено.	То	як	навчитися	прийма-
ти	правильні	рішення	без	великих	витрат	енергії	та	
часу?

Для	 початку	 давайте	 розглянемо	 сам	 процес	
прийняття	рішення.	Тут	існує	три	основні	техноло-
гії.	Перша – інтуїтивна,	 коли	людина	приймає	рі-
шення,	покладаючись	на	«шосте	чуття»,	не	замис-
люючись.	 Такий	 спосіб	 використовується	 «за	 за-
мовчанням»	для	вирішення	повсякденних	завдань	
(наприклад,	вибір	улюбленого	сорту	хліба	або	йо-
гурту	в	супермаркеті)	або	для	завдань,	відомостя-
ми	про	які	людина	зовсім	не	володіє	(як	то	обрання	
методів	переконання	для	переговорів	з	особою,	ха-
рактер	якої	невідомий	для	переговірника).

Друга технологія – заснована на досвіді лю-
дини,	що	приймає	рішення.	Схематично	вона	має	
наступний	вигляд.

Рисунок 1. Модель технології прийняття  
рішення, заснованої на досвіді

Насамперед	людина	реєструє	(окреслює)	проб-
лему.	Наступним	кроком	стає	пошук	можливих	ва-
ріантів	вирішення	проблеми,	які	має	у	своїй	пам’яті	
ця	людина.	 І	 заключний	крок	–	обрання	найбільш	
доречного	варіанту.	Така	 технологія	має	беззапе-
речну	 перевагу	 –	 незначний	 час	 на	 прийняття	 рі-
шення,	й	значно	вищу	обґрунтованість	рішення,	ніж	
при	інтуїтивній	технології.	Однак	все	ж	таки	в	неї	є	
і	суттєвий	недолік	–	вона	може	гарантувати	лише	
«обмежену	раціональність»,	і	обмежена	вона	саме	
досвідом	людини,	що	приймає	рішення.	Тобто	якщо	
людина	не	має	в	своїй	пам’яті	деяких	альтернатив	
для	розв’язання	проблемної	ситуації,	то	вона,	звіс-
но,	не	обере	ці	альтернативи,	хоча	об’єктивно	вони	
можуть	бути	найкращими.

Третя технологія – раціональна	 –	найдовша	
та	найлогічніша.	От	її	алгоритм.

Рисунок 2. Раціональна технологія  
прийняття рішень

Перший	крок	–	діагноз проблеми,	він	включає	
наступні	етапи:

−	 виявлення	 та	 опис	 проблемної	 ситуації.	 Ка-
жуть,	одного	разу	Ейнштейн	сказав,	що	якби	у	ньо-
го	була	година	на	порятунок	планети,	він	би	витра-
тив	55	хвилин	на	формулювання	проблеми	і	тільки	
5	хвилин	на	знаходження	рішення.	З	цього	маємо	
зробити	 наступний	 висновок:	 перш	 ніж	 починати	
боротися	з	проблемою,	зробіть	крок	назад	і	визнач-
те,	в	чому	ж	вона	полягає;

−	 встановлення	 мети	 вирішення	 проблемної	
ситуації,	тобто	визначення	бажаного	кінцевого	ре-
зультату	вирішення	проблемної	ситуації;

−	визначення	критеріїв	прийняття	рішення,	тоб-
то	 ознак	 та	 обмежень,	 на	 підставі	 яких	 буде	 про-
водитись	оцінка	вирішення	проблемної	ситуації.	Це	
допоможе	не	розпилятися	на	нереальні	альтерна-
тиви	та	спростить	процес	їхнього	порівняння.

Другий	 крок	 –	 накопичення інформації про 
проблему,	означає	збирання	й	обробку	різноманіт-
них	відомостей	щодо	існуючої	проблеми.	Якість	вирі-

Хороші рішення – результат досвіду.
Досвід – результат поганих рішень.

Уолтер Рістон
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шення	проблеми	залежить	від	якості	інформації	про	
неї.	 Інформація	про	проблему	має	бути	об’єктивна	
(неупереджена),	 лаконічна	 (не	 перенасичена	 не-
суттєвими	фактами),	актуальна	 (відповідати	на	пи-
тання	стосовно	конкретної	проблеми)	та	своєчасна	
(адже,	як	влучно	відзначив	американський	підприє-
мець	і	промисловець	Лі	Якокка:	«Правильне	рішен-
ня,	прий	няте	із	запізненням,	є	помилкою»).

Наступний	 крок	 –	 розробка альтернативних 
варіантів	–	це	формулювання	усіх	можливих,	з	ва-
шої	точки	зору,	альтернативних	рішень	проблеми.	
Це	один	з	найскладніших	етапів	раціональної	тех-
нології,	оскільки	вимагає	креативного	мислення	та	
творчого	підходу	для	створення	найбільш	цікавих	
та	корисних	альтернатив.	Але	про	подолання	твор-
чої	 кризи	 при	 розробці	 альтернативних	 варіантів	
ми	поговоримо	далі.

Четвертий	 крок	 –	оцінка альтернатив.	 Тільки	
після	складання	списку	всіх	 ідей	слід	переходити	
до	 оцінки	 кожної	 альтернативи,	 забезпечивши	 їм	
рівні	умови	реалізації	 (тобто	усі	альтернативи	ма-
ють	бути	реалістичними	та	не	перевищувати	ваші	
наявні	 ресурси).	 При	 оцінці	 рішень	 визначаються	
переваги	 та	 недоліки	 кожного	 з	 них	 і	можливі	 за-
гальні	наслідки.

Заключний	 крок	–	безпосередньо прийняття 
рішення.	 Якщо	 проблема	 була	 правильно	 визна-
чена,	а	альтернативні	рішення	ретельно	зважені	 і	
оцінені,	зробити	вибір,	тобто	ухвалити	рішення,	по-
рівняно	просто	–	слід	вибрати	альтернативу	з	най-
більш	сприятливими	загальними	наслідками.

Тож	весь	процес	прийняття	рішень	виглядає	до-
волі	 логічно	 та	 зрозуміло,	 окрім	 одного	 суттєвого	
питання:	де	ж	взяти	ті	альтернативи	для	вирішення	
проблеми?	 Як	 заставити	 мозок	 генерувати	 прий-
нятні	варіанти?

По-перше,	можна	почати	запитувати	мозок	сто-
совно	 можливих	 варіантів	 розв’язання	 проблеми.	
Метод	так	і	називається	–	метод контрольних за-
питань.	Питання	можуть	бути	дуже	неочікуваними,	
різноплановими	та	всебічно	спрямованими.	Напри-
клад,	«Навіщо	мені	вирішення	цієї	проблеми?»,	«Як	
я	бачу	найідеальніше	вирішення	цієї	проблеми?»,	
«Кого	не	можна	залучати	до	вирішення	проблеми	
ні	за	яких	обставин?»	тощо.	Цікаво,	що	для	людей,	
які	у	своїй	професійній	діяльності	мають	постійно	
придумувати	альтернативні	варіанти	(маркетологи,	
рекламники,	менеджери,	конструктори	та	 інші),	 іс-
нує	навіть	спеціальна	книга	з	переліками	контроль-
них	питань,	її	автор	–	відомий	американський	діяч	
в	галузі	реклами	Алекс	Осборн.

Одним	з	варіантів	застосування	цього	методу	є	
так	 званий	«Квадрат Декарта»,	 який	 також	допо-
магає	обрати	те	чи	інше	рішення.	В	квадраті	Декар-
та	всього	чотири	запитання,	чесна	відповідь	на	які	
допоможе	вам	менше	коливатися	та	обґрунтувати	
своє	рішення.	Це	простий,	але	дуже	дієвий	спосіб	
визначитися	із	подальшими	діями	у	проблемній	си-
туації.

Рисунок 3. «Квадрат Декарта»

Наступним	методом	активізації	мозкової	діяль-
ності	 для	 пошуку	 можливих	 варіантів	 вирішення	
проблеми	є	метод морфологічного аналізу.	Зву-
чить	складно	та	страшно,	але	насправді	він	досить	
простий	та	зручний.	Цей	метод	складається	з:

а)	розбиття	проблеми	на	частини	(можливо,	на-
віть	по	словах	у	формулюванні	цієї	проблеми),	на	
окремі	завдання;

б)	 визначення	 можливих	 альтернатив	 розв’я-
зання	цих	завдань;

в)	складання	матриці,	в	якій	по	вертикалі	пере-
раховані	 визначені	 завдання,	 а	 по	 горизонталі	 –	
різновиди	їхнього	розв’язання;

г)	 отримання	 комбінацій	 елементів	 матриці,	
взятих	по	одному	з	кожної	строки;

д)	аналізу	сумісності	елементів	один	з	одним	в	
кожній	комбінації	з	точки	зору	вирішення	загальної	
проблеми.

(Приклад морфологічної матриці вирішення 
проблеми проведення заходу профорганізацією 
дивіться в таблиці наприкінці матеріалу).

Іще	один	неординарний	 та	дуже	дієвий	метод	
прийняття	 рішень	 описаний	 у	 книзі	 британсько-
го	 психолога	 і	 письменника,	 одного	 з	 найяскраві-
ших	фахівців	в	області	творчості	Едварда	де	Боно	
«Шість капелюхів мислення».	 Вона	 розповідає	
про	 ефективний	 спосіб	 мислення,	 яким	 можуть	
користуватися	навіть	діти.	Під	шістьма	 капелюха-
ми	маються	на	увазі	різні	способи	мислення:	кри-
тичний,	оптимістичний	та	інші.	Суть	викладеного	в	
книзі	методу	полягає	в	«примірці»	кожного	з	голов-
них	уборів	і	розгляду	проблемної	ситуації	з	різних	
позицій.

Рисунок 4. Типи мислення під різними капелюхами 
за методом Едварда де Боно
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Перший	капелюх	–	білий	–	застосовується	для	

направлення	мислення	тільки	на	інформацію,	циф-
ри	і	факти	стосовно	проблемної	ситуації.	Слід	оці-
нити,	що	вже	відомо	про	проблему,	які	дані	потрібні	
ще	та	як	їх	зібрати.

Другий	капелюх	–	червоний	–	дозволяє	люди-
ні	висловити	емоції,	інтуїтивні	здогадки	і	почуття	з	
приводу	проблеми	без	пошуку	винуватців	та	шля-
хів	її	вирішення.

Третій	 капелюх	 –	 чорний	 –	 розрахований	 на	
надання	критичних	оцінок	і	сумнівів.	Його	метою	є	
захист	від	необдуманих	вчинків	і	оцінка	можливих	
ризиків.

У	 четвертому	 –	 жовтому	 –	 капелюсі	 людина	
оптимістично	замислюється	про	переваги	прийня-
того	рішення,	а	також	про	перспективи	і	вигоди	кон-
кретних	цілей.

Під	 п’ятим	 –	 зеленим	 –	 капелюхом	 людина	
починає	генерувати	нові	ідеї,	або	модифікувати	іс-
нуючі,	шукати	альтернативи	та	досліджувати	мож-
ливості.	 Іншими	 словами,	 тут	 повністю	 реалізо-
вуються	креативність	і	творче	мислення.

Своїм	 призначенням	шостий	 капелюх	 –	 синій 
–	відрізняється	від	 інших.	Він	 потрібний	для	 того,	
щоб	 управляти	 всім	 процесом	роботи	 і	 реалізації	
задуму.	Зазвичай	він	використовується	на	самому	
початку	застосування	методу,	щоб	визначити	май-
бутні	дії,	а	потім	в	кінці,	щоб	підбити	підсумок	і	на-
мітити	нові	цілі.

Такий	 цікавий	 метод	 можна	 використовувати	
як	 самостійно,	 змушуючи	 мозок	 міняти	 мислення	
у	 залежності	 від	 капелюха,	 який	«вдягнуто»,	 так	 і	
колективно,	 розподіливши	 капелюхи	 (тобто	 типи	

мислення)	між	 учасниками	обговорення	 і	 процесу	
прийняття	рішення.

Дуже схожий метод використовував Уолт 
Дісней,	 людина,	 яка	 створила	одну	 з	 найбільших	
кіностудій	світу,	і	вже	точно	розумілася	на	творчо-
му	 вирішенні	 проблем.	 За	 його	 підходом	 слід	 по-
дивитися	на	проблему	з	трьох	різних	точок	зору	та	
послідовно	перевтілитися	в	кожну	з	ролей:

мрійник	–	придумуйте	найбожевільніші	ідеї	без	
обмежень.	 Можете	 уявити	 ідеальне	 рішення	 іде-
альними	методами;

реаліст	 –	 розгляньте	 задуми	 Мрійника	 з	 точ-
ки	зору	реальних	можливостей	–	як	можна	втілити	
ідею	 з	 урахуванням	 існуючих	 обмежень?	 Шукай-
те	 конкретні	 шляхи,	 в	 можливості	 реалізації	 яких	
впевнені;

критик	 –	 знайдіть	 всі	 вади	 в	 пропонованому	
плані.	Аналізуйте	свої	ідеї,	виявляйте	слабкі	місця	
та	помилки.

Звісно,	це	дуже	скорочений	перелік	творчих	ме-
тодик	–	тут	зібрані	лише	найбільш	перевірені	та	по-
пулярні.	Багато	в	чому	саме	завдяки	цим	методам	
досягли	неймовірних	успіхів	найбільші	сучасні	ком-
панії	–	Apple,	DuPont,	Pepsico	та	інші.

Застосовуйте	 ці	 техніки	 вдома	 і	 на	 підприєм-
стві,	в	приватному	житті	та	у	профспілковій	роботі,	
комбінуйте	 їх	або	ж	знайдіть	свою	улюблену.	 І	 го-
ловне	–	не	бійтеся	генерувати	ідеї,	тренуйте	свою	
креативність:	це	дозволяє	отримувати	від	процесу	
прийняття	рішень	більше	позитивних	емоцій.

Ольга РЯБЦЕВА

Морфологічна матриця вирішення проблеми проведення заходу
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Творчість необхідно підтримувати!Творчість необхідно підтримувати!

Щоденна	праця	співробітників	харківського	ДП	
«Гипрококс»	пов’язана	з	вирішенням	складних	інже-
нерно-технічних	питань,	пошуком	нових	підходів	до	
технологічних	 процесів	 ГМК	 та	 суміжних	 галузей.	
Це,	безумовно,	вимагає	не	тільки	ґрунтовних	знань	
і	системного	мислення,	але	й	креативу.	Так	що,	про-
водячи	чергову	виставку	творчості	працівників	під-
приємства	 та	 їхній	 дітей,	 традиційно	 присвячену	
Дню	металурга	і	гірника,	члени	профспілкового	ак-
тиву	ПМГУ	на	чолі	з	головою	первинки	Оленою	Міг-
ланс	не	дивуються,	а	тільки	радіють	майстерності	
авторів,	різноманіттю	доробку.	І	дбають	про	те,	щоб	
вернісаж	був	красиво	та	гармонійно	оформлений.

Цього	 року	 за	 розміщення	 робіт	 і	 оздоблення	
їх	підписами	відповідала	вже	спрацьована	коман-
да	організаторів:	провідний	інженер	технічного	від-
ділу	М.Орлова,	 інженер	першої	категорії	хімічного	
відділу	А.Колеснікова,	начальник	групи	технічного	
відділу	А.Синєбрюхов,	 та	 три	 представники	 відді-
лу	 зовнішньоекономічних	 зв’язків:	 головний	 еко-
номіст	 Л.Ніколаєнко,	 заступник	 начальника	 відді-

лу	Д.Сізікова	та	інженер	Л.Сорокіна.	Завдяки	їхнім	
старанням	глядачі	змогли	все	як	слід	роздивитися	
та	отримати	від	виставки	справжнє	задоволення.

Однак	головними	її	героями,	авжеж,	стали	мит-
ці,	які	набралися	сміливості	показати	свої	витвори:	
картини,	вишивки,	статуетки,	вироби	з	лози,	папе-
ру,	 ниток...	 Серед	 них	 –	 інженер	 першої	 категорії	
будівельного	 відділу	 С.Кириленко,	 керівник	 групи	
бухгалтерського	обліку	В.Цибань,	начальник	групи	
коксового	 відділу	 Р.Крюк,	 начальник	 виробничо-
економічного	відділу	І.Кравцова	та	інші.

Особливої	уваги	заслуговували	стенди	зі	 світ-
линами.	 Це	 –	 підсумок	 конкурсу	фотографів-ама-
торів,	 переможцями	 якого	 стали	 провідний	 інже-
нер	відділу	автоматизованих	систем	проєктування	
Ю.Кравцов	 (із	 триптихом	 «Ворохта»,	 «Ісландія»,	
«Прекрасне	–	маніфестація	потаємних	сил	приро-
ди»),	 провідний	 інженер	 відділу	 автоматизованих	
систем	проєктування	Л.Боровська	(за	серію	пейза-
жів)	та	провідний	бухгалтер	В.Головінова	(за	оригі-
нальні	композиційні	рішення).

Також	профком	адресував	колегам	слова	вдяч-
ності	за	підростаюче	покоління.	Заохочуючи	мале-
чу	до	творчості	та	забезпечуючи	їй	можливість	зай-
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матися	у	гуртках	та	школах	мистецтв,	батьки	роб-
лять	 внесок	 у	 майбутнє.	 Їхні	 діти	 –	 талановиті	 та	
естетично	розвинуті,	це	доводить	велика	кількість	
представлених	на	виставці	робіт	маленьких	худож-
ників.

Так,	автор	низки	яскравих	малюнків	гуашшю	–	
дев’ятирічна	Маргарита	Бешенцева.	Доробок	її	од-
нолітки	Вероніки	Тесленко	–	акварельні	мініатюри	
та	вироби	з	пап’є-маше.	Казкові	сюжети	«Сафарі»	
та	«Мій	друг	Пікачу»	відтворені	семирічною	Маріям	
Аль-ткріті.	П’ятирічна	Еля	Михайленко	–	поцінову-
вачка	гуаші.	Фантазія	Кіри	Богун	шести	років	втіли-
лася	у	незвичайних	картинах-інсталяціях	 із	засто-
суванням	різних	технік.	А	найменшій	учасниці,	чо-
тирирічній	 Вероніці	Шишкіній,	 вдалося	 розгледіти	
диво	у	підручному	природному	матеріалі	і	створити	
з	нього	справжню	оселю	лісовичка.

Радісно,	що	творчий	запал	не	залишає	і	пенсіо-
нерів	«Гипрокосу».	Найшановніша	учасниця	цього-
річного	вернисажу	–	дев’яносторічна	Н.Сохіна	вра-
зила	глядачів	майстерно	сплетеними	серветками.

Авжеж,	найвагомішою	нагородою	для	всіх	твор-
чих	людей	є	визнання	їхнього	таланту.	Тож	захоп-
лені	погляди	глядачів	та	 їхні	прихильні	коментарії	
подарували	 авторам	 робіт,	 представлених	 на	 ви-
ставці,	багато	радості.	Однак	у	профкомі	вирішили,	
що	творчість	необхідно	підтримувати	не	лише	мо-
рально,	але	й	матеріально	–	і	заохотили	всіх	учас-

ників	ініціативи,	і	організаторів,	і	митців,	невелички-
ми,	але	несподіваними	і	тому	ще	більш	приємними	
преміями.

За інформацією первинки ПМГУ «Гипрококсу»
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До	Дня	металурга	і	гірника,	відповідно	до	опції	
№31,	понад	сім	тисяч	працівників	з	дітьми	відвідали	
вистави	Запорізького	цирку	«Цирк	без	обмежень».	І	
дорослі,	і	особливо	малі	були	в	захваті	від	вистави	
нового	формату,	із	акцентом	на	акробатику	та	екві-
лібристику.

Близько	дев’ятисот	металургів,	які	обрали	опцію	
№32,	повболівали	за	команди	«Зоря»	та	«Динамо-
Київ»	на	трибунах	«Славутич-Арени».	Тут	найкращі	
враження,	звісно	ж,	отримали	прихильники	столич-
ної	команди,	адже	вона	з	легкістю	здобула	перемогу.

Більше	 тисячі	 працівників	 комбінату	 та	 членів	
їхніх	родин	у	межах	опції	№33	«Абонемент	на	бас-
кетбольний	матч»	подивилися	полуфінальні	та	фі-
нальні	ігри	баскетбольного	клубу	«Запоріжжя».	Та-
кої	серйозної	підтримки	місцеві	спортсмени	не	від-
чували	давно!	І,	хоча	вони	далеко	не	завжди	були	
сильніші	 за	 суперників,	 але	 цікаві	 моменти	 та	 ат-
мосферу	азарту	своїм	глядачам	відповідально	за-
безпечували.

Опцією	№35	«Пізнай	улюблене	місто»	скорис-
талися	більше	тисячі	осіб.	Основна	частина	з	них	
вирушила	екскурсією	на	теплоході	навколо	остро-
ва	Хортиця,	 інші	ж	насолодилися	виставою	Кінно-
го	театру.	Та	про	свій	вибір	не	пошкодував	ніхто	–	
адже	вражаючі	козацькі	розваги	нічим	не	гірші	ма-
льовничих	краєвидів.

Дякуючи	 опції	№36,	 більше	десяти	 тисяч	 запо-
ріжсталевців	 та	 членів	 їхніх	 сімей	 отримали	 неза-
бутні	враження	від	аквапарку	«Острів	скарбів»,	що	
у	смт	Кирилівка.	Море,	сонце,	захопливі	водні	атрак-
ціони	–	чи	може	відпочинок	бути	ще	більш	літнім?

За	опцією	№43	«Поїздка	вихідного	дня»	відбу-
лося	шість	екскурсійних	турів	у	місто	Дніпро:	у	по-
дорожі	до	сусіднього	мегаполісу	взяли	участь	більш	
ніж	триста	п’ятдесят	металургів	 та	 їхніх	близьких.	
У	програмі	поїздки	були	відвідування	Аерокосміч-
ного	музею	імені	Макарова,	нового	парку	«Прибе-
режний»,	яхт-клубу	«Січ»,	а	також	прогулянки	торгі-
вельним	центром	«Мост	Сіті»	та	Набережною.

І	це	ще	не	все!	За	інформацією	профкому	ПМГУ	
«Запоріжсталі»,	 закінчення	 літа	 ніяким	 чином	 не	
означає,	що	 і	 процес	 отримання	 цікавих	 вражень	
відповідно	 до	 опцій	 пакету	 «Мій	 вибір»	 заверше-
но.	Допоки	ситуація	 із	 коронавірусом	у	регіоні	 під	
контролем	 і	 погода	дозволяє,	 реалізація	 різнома-
нітних	 пізнавально-розважальних	 заходів	 буде	
продовжуватися.

За інформацією Гліба ГОНЧАРОВА

Фото учасників заходів

Яскраве літо із «Запоріжсталлю»Яскраве літо із «Запоріжсталлю»
З огляду на карантинні реалії останнього часу, багато хто прогнозував, що літо2021 буде 

не надто приємним. Однак погані передбачення не справдились! Принаймні для працівників Ме-
талургійного комбінату «Запоріжсталь», членів ПМГУ, що обрали спортивні, культурномасові 
та розважальні опції індивідуального пакету «Мій вибір». Адже щойно ситуація із захворюваніс-
тю на коронавірус трішки покращилася, адміністрація і профком ПМГУ підприємства почали 
реалізовувати заплановані заздалегідь ініціативи – у результаті минуле літо запам’яталося 
металургам як насичене і яскраве.
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На великій водіНа великій воді
Найяскравіший	 спогад	 про	 відпочинок	 на	 воді	

працівникам	 запорізького	 осередку	 підприємства	
«Метінвест	 Бізнес	Сервіс»	 подарував	 їхній	 проф-
ком	 ПМГУ	 (голова	 І.Шиян).	 У	 серпні	 він	 запросив	
бажаючих	взяти	участь	у	запливі	на	байдарках	по	
Дніпру.	Серед	тих,	хто	приєднався	до	ініціативи,	бу-
ли	і	вже	досвідчені	«веслувальники»,	і	ті,	хто	ніколи	
до	цього	не	виходив	«на	велику	воду».	Але	із	осно-
вами	управління	легкими	човнами	всі	розібралися	
швидко,	тож	отримувати	задоволення	від	активно-
го	дозвілля	на	заважало	ніщо.	Особливо	бурхливо	
насолоджувалися	процесом	діти:	їм	все	було	над-
звичайно	цікаво	–	і	яскраві	надувні	жилети,	і	сяючі	
річкові	 простори,	 і	 незвичні	 краєвиди	 пропливаю-
чих	повз	берегів.

Про	свої	незабутні	враження	від	часу,	проведе-
ного	на	річці	Південний	Буг	(Миколаївська	область),	
досі	згадують	молоді	активісти	первинної	організа-
ції	 ПМГУ	 харківського	 підприємства	 «Гипрококс»	
(голова	О.Мігланс).	Ця	подорож,	організована	їхнім	
профкомом	до	Дня	Незалежності,	вийшла	надзви-
чайно	вдалою.	Попри	спекотну	погоду	і	досить	да-
леку	дорогу,	всі	її	учасники	перебували	у	чудовому	
настрої.	Вони	без	пригод	доїхали	до	міста	призна-
чення,	зручно	влаштувалися	на	тінистому	зелено-
му	 березі,	 за	 графіком	 почали	 і	 закінчили	 сплав.	
Але,	 звісно	 ж,	 найбільше	 вражень	 їм	 подарувала	
саме	 цікава	 водна	 траса	 –	 із	 хвилями,	 порогами,	
маленькими	 водоспадами.	 Проходити	 її	 було	 не	
легко,	але	надзвичайно	цікаво!

За інформацією 
Єви РУДЮК та Олени МІГЛАНС

Коли осінь кружить вітрами та поливає холодним дощичком, хочеться 
заховатися у тепло, накритися м’яким пледом, погріти руки філіжанкою гарячого 
чаю. І з ностальгією згадати, як влітку палюче сонце кликало всіх до води, щоб хоч 
на хвилинку відчути жадану прохолоду!
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На туристичній хвиліНа туристичній хвилі

Перший – пробний, другий – перевірочний, 
а третій – вже традиційний! Йдеться	 про	 виїзні	
зльоти	молодіжної	організації	Дружківського	заво-
ду	металевих	виробів.	От	вже	три	роки	поспіль	во-
ни	проходять	за	сприяння	профкому	ПМГУ	підпри-
ємства	 (що	 традиційно	 дбає	 про	 туристичне	 при-
ладдя	та	частково	компенсує	транспортні	витрати)	
і	збирають	все	більше	молодих	активістів	та	членів	
їхніх	родин.

Цього	разу	в	учасників	заходу	(і	вже	перевірених	
двома	попередніми	зльотами,	і	нових),	безумовно,	
були	певні	побоювання	з	приводу	епідемічної	ситу-
ації.	Однак	на	заздалегідь	заплановану	дату	–	треті	
вихідні	липня	–	показники	захворюваності	в	регіоні,	
на	щастя,	лишалися	низькими.	Тож	у	піднесеному	
настрої,	пов’язаному	із	професійним	святом	–	Днем	
металурга	і	гірника,	хлопці	та	дівчата	вирушили	на	
обрану	локацію	–	Блакитні	озера,	оточені	сосновим	
бором,	що	знаходяться	у	Лиманському	районі	До-
нецької	області.

Під	 керівництвом	 досвідчених	 туристів	 (серед	
молодіжного	активу	заводу	таких	чимало)	швидко	
розбили	 наметовий	 табір.	 І	 розпочали	 реалізову-
вати	пункти	заздалегідь	підготованої	програми.	Тут	
очікувано	 були	 численні	 дружні	 змагання	 –	 з	 «лі-
сового	 волейболу»,	 бадмінтону,	 шахів	 та	 дартсу,	
а	 також	прогулянки	на	байдарках.	Окрім	цього,	 їх	
урізноманітнили	 «мафією»	 та	 настільними	 іграми	
на	будь-який	смак.

Надзвичайно	 захопливим	 був	 двохетапний	
квест:	його	організували	таким	чином,	щоб	охопити	
всіх	–	 і	батьків,	 і	дітей.	Спочатку,	у	суботу,	за	цін-
ні	призи	боролися	команди	дорослих	(вік	учасників	
від	14	років),	а	потім,	у	неділю,	до	справи	взялися	
діти.	Враження	і	в	тих,	і	в	інших	за	підсумком	вира-
жалися	однаково:	«Вау!»	і	«Ура!»	(тому	що	завдан-
ня	 були	 дійсно	 оригінальними,	 перешкоди	 тільки	

підігрівали	азарт,	а	перемогли,	певна	річ,	все	одно	
профспілкова	солідарність	та	дружба).

Хтось,	 може,	 сказав	 би,	 що	 єдиним	 мінусом	
зльоту	стала	погода	–	надзвичайно	сонячна	і	спе-
котна.	Навіть	метизникам,	звичним	до	гарячого	ви-
робництва,	було	б	непереливки	–	якби	не	одне	але:	
високу	температуру	повітря	компенсувала	можли-
вість	відпочити	у	густому	затінку	від	дерев	і	в	будь-
який	 момент	 пірнути	 у	 прохолодну	 озерну	 воду.	
Учасники	із	задоволенням	нею	користувалася,	тож	
їхній	настрій	не	зіпсувало	ніщо.

На	завершення	активно	проведеної	суботи	ор-
ганізатори	теж	вже	традиційно	запропонували	спо-
кійне	дозвілля:	пісні	під	гітару	біля	багаття	і	вечір-

ній	кіносеанс.	До	великої	радості	всіх	присутніх	ліс	
і	розумне	планування	табору	забезпечили	поціно-
вувачам	туристичних	пісень	 і	фанатам	кіно	повну	
незалежність:	кожна	компанія	влаштувалася	у	сво-
єму	затишному	куточку	і	вони	жодним	чином	одна	
одній	 не	 заважали.	А	 зранку	неділі	 (ніхто	не	про-
спав!)	молодь	організовано	зібралася	на	зарядку...

Що	ще	важливо	розповісти	про	третій	зліт	мо-
лодіжної	 організації	 Дружківського	 заводу	 мета-
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левих	виробів?	Мабуть,	тільки	два	факти.	Перший:	
він	виявив	серед	учасників	багато	справжніх	кулі-
нарних	талантів.	На	польовій	кухні	керували	всі	по	
черзі	–	і	кожна	приготована	страва	була	поживною	
і	смачною.	І	другий:	учасники	заходу	висловлюють	
вдячність	профкому	ПМГУ	 та	раді	молоді	 підпри-
ємства	за	сприяння	їхньому	активному,	креативно-
му,	командоутворюючому	і	загалом	дуже	корисно-
му	відпочинку!

Тренування – основа майстерності.	Туристи	
Дружківського	 заводу	металевих	 виробів	 цю	 істи-
ну	знають.	Більше	того	–	підтверджують	її	власним	
прикладом:	не	дарма	ж	вони,	невдовзі	після	свого	
зльоту	беручи	участь	у	ХІІІ	відкритому	обласному	

туристичному	заході	«Ювеналія-2021»,	спромогли-
ся	посісти	друге	місце	у	загальному	заліку!

А	 конкуренція,	 зазначимо	 одразу,	 була	 дуже	
великою.	До	молодіжного	свята	туризму	(саме	так	
називають	 «Ювеналію»	 її	 «автори»	 –	 активісти	
асоціа	ції	 молоді	 Новокраматорського	 машинобу-
дівного	заводу	(НКМЗ)),	яке	відбулося	на	тих	самих	
Блакитних	 озерах	 у	Лиманському	 районі,	 долучи-
лися	аж	22	команди.	А	починалося	все	у	далекому	
2009	році	лише	з	семи!	Та	й	їхня	«географія»,	у	по-

рівнянні	із	попередніми	роками,	значно	розширила-
ся.	До	туристів	з	різних	куточків	Донецької	облас-
ті	 додалися	 товариші	 з	 Запоріжжя,	 Кривого	 Рогу,	
Харкова	та	Енергодару.

Протягом	трьох	днів	 тривала	весела	 та	різно-
манітна	конкурсна	програма,	темою	якої	цього	разу	
були	 «Дива	 у	 п’ятницю	 тринадцятого».	 Традиційні	
дисципліни,	такі,	як	пішохідний	туризм,	спортивне	
орієнтування,	водний	туризм,	скеледром,	маятни-
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кова	переправа,	змагання	кашеварів	та	найкращих	
співців,	дозволили	хлопцям	і	дівчатам	проявити	не	
тільки	навички,	але	й	кмітливість,	і	вміння	працюва-
ти	 гуртом.	 Запропоновані	 організаторами	 можли-
вості	 повеслувати	 на	 байдарках,	 порибалити,	 по-
стріляти	з	луку,	а	також	потанцювати	на	запальній	
лісовій	дискотеці	–	додали	заходу	романтики.

Авжеж	не	забула	молодь	і	про	живе	спілкуван-
ня.	Всюди	–	і	в	зоні	відпочинку,	оздобленій	зручни-
ми	 гамаками,	 і	 під	 час	 прогулянок	берегом,	 і	 біля	
вечірнього	 багаття	 –	 точилися	 розмови	 про	 важ-
ливе:	економіку	і	виробництво,	життя	суспільства	і	
трудових	колективів,	профспілкову	і	громадську	ак-
тивність.	А	як	же	без	цього,	коли	разом	збираються	
люди,	що	своїми	руками	будують	майбутнє	країни?

Представники	 Дружківського	 заводу	 металевих	
виробів	 приїжджають	 на	 «Ювеналію»	 вже	 дванад-
цять	сезонів	поспіль.	І	цього	року	на	зльоті	традицій-
но	були	представлені	дві	команди	від	підприємства	
–	по	5	осіб	у	 кожній.	Обидві	виступили	 гідно.	Хоча	
«Метизнику	№2»	трішки	не	пощастило	 (через	стан	
здоров’я	два	найбільш	досвідчених	члени	команди	
не	змогли	вийти	на	старт),	він	все	одно	спромігся	до-
сягти	хороших	результатів	у	окремих	видах	та	впев-
нено	закріпився	на	13	позиції	турнірної	таб	лиці.

А	«Метизник	№1»	взагалі	був	на	висоті:	вийшов	
на	шосту	позицію	у	техніці	водного	туризму,	на	тре-
тю	–	у	техніці	пішохідного	туризму	та	у	конкурсі	ту-
ристичних	страв,	став	безсумнівним	лідером	у	кон-
курсі	 «Турист-початківець»	 і	 за	 загальним	 підсум-
ком	виборов	вже	згадане	«срібло».

Забираючи	 чесно	 зароблені	 призи,	 молодь	 з	
Дружківки	щиро	подякувала	друзям	з	НКМЗ	за	за-
прошення	та	приємне	спілкування,	представникам	
Донецького	обласного	центру	туризму	та	краєзнав-
ства	молоді,	Управління	у	справах	сім’ї,	молоді	та	
масових	 заходів	 національно-патріотичного	 вихо-
вання	 Донецької	 облдержадміністрації	 та	 Управ-
ління	з	гуманітарних	питань	Краматорської	міської	
ради	–	за	традиційну	участь	в	організації	улюбле-
ного	багатьма	заходу,	а	також	профкому	ПМГУ	рід-
ного	заводу	металевих	виробів	–	за	допомогу	з	ту-
ристичним	спорядженням	та	транспортом	і	загаль-
ну	підтримку	туристичного	руху	на	підприємстві.

За інформацією Віктора КВІТКА
Фото учасників заходів
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Каховське	водосховище	–	невід’ємна	частина	і	
один	з	символів	Нікополя.	Але	навіть	не	всі	місцеві	
мешканці	в	курсі,	що	колись	їхнє	місто	було	одним	
з	 осередків	 вітчизняного	 вітрильного	 спорту.	 На	
жаль	через	різноманітні	негаразди	славні	традиції	
були	фактично	забуті.

То	потрібно	їх	відроджувати!	Так	вирішили	у	ке-
рівництві	компанії	«Сентравіс»,	і,	за	повної	підтрим-
ки	первинки	ПМГУ,	що	діє	на	підприємстві	«Сентра-
віс	Продакшн	Юкрейн»,	взялися	до	справи.	Розпо-

чали	набір	бажаючих	та	підготовку	екіпажів.	Прове-
ли	у	2020	році	першу	командну	регату	–	у	ній	взяли	
участь	80	працівників.	Потім	були	успішні	виступи	
на	міських	змаганнях.	У	2021	році	виділили	30	ти-
сяч	гривень	на	придбання	тренувальних	вітрильни-
ків	та	45	тисяч	–	на	оздоблення	їх	вітрилами.

І	 от,	 влітку	 2021	 року	 прийшов	 час	 вже	 другої	
регати	 «Сентравісу».	 Цього	 разу	 хвилі	 приборку-
вали	 18	 команд,	 90	 осіб	 на	 9	 судах.	 Впоратися	 з	
непрос	тою	наукою	керування	вітрилами	новачкам	
допомагали	досвідчені	шкіпери	Дніпровського	яхт-
клубу	MIR.

Між	 стартом	 та	 фінішем	 учасникам	 довелося	
подолати	чимало	перешкод:	вітер	не	хотів	напов-
нювати	вітрила,	водорості	 заважали	красуням-ях-
там	пливти,	 сонце,	 здавалося,	 вирішило	 усіх	 геть	
розплавити...	 Але	 металурги	 вміють	 вирішувати	

не	вирішуване	 і	 перемагати	непереможне,	 тож	во-
ни	впоралися!	І	примудрилися	отримати	справжнє	
задоволення	від	драйву	та	адреналіну.

Називати	імена	лідерів	змагань	не	будемо	прин-
ципово,	адже	все,	що	відбувалося,	було	задумано	
не	для	перемог	як	таких,	а	для	насолоди	від	проце-
су.	А	ще	–	для	майбутнього,	в	якому	Нікополь	знов	
стане	містом,	яке	не	в	останню	чергу	асоціюється	

з	вітрильним	спортом.	Для	цього	є	всі	передумови,	
адже,	крім	відродження	традиції	проведення	регат,	
тут	вже	два	роки	діє	школа	яхтингу	для	дітей	віком	
від	8	до	14	років:	на	маленьких	судах	класу	«Опти-
мізм»	на	воду	виходять	більше	70	хлопців	і	дівчат.	
При	цьому	діти	співробітників	«Сентравісу»	трену-
ються	зі	знижкою	50%.

За інформацією профкому ПМГУ
«Сентравіс Продакшн Юкрейн»
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З попутним вітромЗ попутним вітром
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Дбаючи,	в	першу	чергу,	про	гідні	умови	та	оплату	праці	трудівників,	профкоми	ПМГУ	підприємств	га-
лузі	все	ж	таки	намагаються	не	забувати	і	про	інші	сфери	життя	членів	Профспілки.	Зокрема	–	про	їхню	
потребу	у	нових	враженнях,	яку	самостійно	досить	складно	та	дорого	задовольняти.	Способом	вирішен-
ня	цього	питання	зазвичай	стає	організація	спільних	подорожей	вихідного	дня	–	додаткова	профспілкова	
«опція»,	яка	користується	незмінною	популярністю	в	тисяч	металургів	і	гірників.

Завдяки	такій	практиці	представники	ПМГУ	відвідали	безліч	цікавих	куточків	України:	від	заповідника	
Асканія-Нова	до	Миколаївського	зоопарку.	І,	оскільки	багато	хто	з	них	брав	у	свої	подорожі	профспілко-
вий	прапор,	мабуть	вже	час	починати	писати	книжку	про	його	неймовірні	пригоди!

Свою	главу	у	неї	могли	б	додати	члени	первинної	профспілкової	організації	криворізького	ПВП	«Крив-
басвибухпром».	Цього	літа	вони	доправили	прапор	ПМГУ	до	сонячної	Одеси.	Безкоштовні	подорожі	у	
приморське	місто	організував	профком	підприємства	з	нагоди	Дня	незалежності	України.	У	них	взяли	
участь	128	працівників	та	членів	 їхніх	родин.	Проводячи	цікаві	вихідні	за	оглядом	 історичних	пам’яток	
міста	та	відпочинком	на	пляжі,	вони	не	забували	робити	колективні	фотографії	на	згадку,	де	прапор	був	
надзвичайно	доречний!

За інформацією профкому ПМГУ «Кривбасвибухпром»

Ветерани	 Інтерпайп	 Нижньодні-
провського	 трубопрокатного	 заводу	
–	 надзвичайно	 вдячна	 публіка.	 На	
відміну	 від	 молодих	 колег,	 вони	 ні-
куди	не	поспішають	 і	повною	мірою	
цінують	прості	радощі	життя:	зокре-
ма,	 можливість	 відпочинку	 на	 при-
роді	 та	 спілкування	 з	 товаришами.	
Тому	кожен	«ветеранський	заїзд»	на	
турбазу	«Сонячна»	 (традиційно	такі	
організовуються	 адміністрацією	 та	
профкомом	ПМГУ	підприємства	наприкінці	літа)	вони	сприймають	як	справжній	подарунок.

От	і	у	серпні,	знов	опинившись	в	улюбленій	мальовничій	місцині	на	березі	Самари,	пенсіонери	актив-
но	насолоджувалися	чистим	повітрям,	теплим	сонечком,	вдалою	риболовлею	і	чудовою	компанією.	Як	
же	це	приємно	–	згадати	гідне	минуле	у	дружньому	колі!	Поговорити	про	те,	що	так	довго	було	важливим:	
про	розбудову	рідного	заводу,	про	соцзмаганання	та	перехідні	вимпели	його	переможцям,	про	виробни-
чі	плани	та	профспілкову	роботу...	Спогади	десятків	трудових	років	дбайливо	зберігаються	у	сховищах	
людської	пам’яті,	мов	у	музеї.

Приємним	сюрпризом	для	літніх	відпочивальників	став	виступ	артистів-аматорів	 з	міської	 громад-
ської	організації	«Вспомним,	как	молоды	мы	были»	під	керівництвом	Ніни	Данилівни	Терещук.	Вони	спе-
ціально	завітали	на	турбазу,	щоб	порадувати	прихильного	глядача	яскравими	музичними	номерами.

Одним	словом,	відпочинок	у	пенсіонерів	вийшов	вдалим.	Учасники	«ветеранського	заїзду»	щиро	дя-
кують	за	нього	адміністрації	НТЗ,	керівництву	компанії	«Інтерпайп»	та	представникам	первинки	ПМГУ	–	
профлідеру	Юрію	Гандзюку	і	голові	цехової	організації	заводоуправління	Юлії	Задорожній,	які	особисто	
подбали	про	спокій	та	комфорт	кожної	людини	старшого	віку,	що	відвідала	«Сонячну».

Надія ДЕРКАЧ, фото автора

Пригоди профспілкового прапораПригоди профспілкового прапора

У дружньому коліУ дружньому колі
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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
Світлана ГОЛУБ, лаборант хімічного аналізу ПВП «Кривбасвибухпром», член профкому 
первинної організації ПМГУ

Фото Оксани ШАХМОТЬ

Хоробрість – наче м’яз.Хоробрість – наче м’яз.
Її вдосконалюєш постійними випробуваннями.Її вдосконалюєш постійними випробуваннями.

Рут ГордоРут Гордо
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ХТО ТАКИЙ «МЕТАЛУРГ»?

Діти	 –	 бездонна	 скринька	 несподіваних	 запи-
тань.	Вони	тільки-но	знайомляться	зі	світом,	все	у	
ньому	для	них	нове	і	захопливе.	І	особливо	те,	що	
стосується	їхніх	найближчих.	Тато,	де	ти	працюєш?	
Мамо,	чим	ти	займаєшся	на	роботі?	Бабусю,	хто	та-
кий	«металург»?	У	родинах	працівників	Дніпровсь-
кого	металургійного	заводу	такі	розпитування	–	не	
рідкість.	 Хоч-не-хоч,	 а	 дорослі,	 які	 присвячують	
день	 виконанню	виробничих	 завдань,	 ввечері	 об-
говорюють	їх	і	в	сімейному	колі.	А	малі	–	«мотають	
на	 вус»,	 щоб	 потім	 здивувати	 родичів	 черговими	
«Як?»	і	«Чому?»

Певна	річ,	батьки	розповідають.	Але	ж	краще,	
як	 кажуть,	не	десять	разів	почути,	а	один	раз	по-
бачити.	 Це	 означає,	 що	 треба	 забезпечити	 дітям	
співробітників	 підприємства	 можливість	 побувати	
на	проммайданчику.	Так	вирішили	на	ДМЗ	–	і	орга-
нізували	 для	 дітей	 співробітників	 цікаві	 тематичні	
екскурсії	 під	 назвою	 «Я	 виросту	 справжнім	 мета-
лургом!».

На	 них	 все	 було	 «по-дорослому».	 Кожна	 екс-
курсія,	 як	 і	 годиться,	 починалася	 з	 інструктажу	 з	
правил	безпеки	та	видачі	засобів	 індивідуального	
захисту.	Потім	маленьких	гостей	доправляли	авто-
бусом	до	доменного	цеху.

ЛАВА ТА ІСКОРКИ

Доменне	 виробництво	 –	 не	 нова,	 але	 надійна	
і	 широко	 застосовувана	 в	 українському	 ГМК	 тех-
нологія.	 Адаптувавши	 інформацію	 для	 дитячого	
розуміння,	 представники	 цеху	 знайомили	 хлопців	
і	дівчат	з	процесом	роботи	домни,	її	будовою.	По-
казували	на	екранах	диспетчерської,	як	піч	заван-
тажується,	як	контролюються	параметри	її	роботи.	
Всі	 учасники	 екскурсій	 з	 нетерпінням	 очікували,	
коли	ж	почнеться	випуск	чавуну:	цей	видовищний	
процес	споглядали	у	віконце	–	і	не	приховували	за-
хоплення.

Після	фотографування	на	згадку	на	тлі	ковшів,	
у	які	ллється	розпечений	шлак,	їхали	далі	за	марш-
рутом	–	 групи	вже	чекали	у	прокатному	цеху	№2.	

Славетний	стан	«550»	теж	мав	чим	порадувати	від-
відувачів	–	яскравим	процесом	порізки	прокату	на	
дільниці	пил.	Діти	дивилися	на	«іскорки»	не	відри-
ваючись,	а	потім	ще	довго	розповідали	один	одно-
му,	наскільки	це	круто.	Також	на	стані	їм	продемон-
стрували,	як	з	квадратної	заготівлі	виходить	готова	
продукція.

–	Мені	дуже	сподобалося	у	доменному	цеху	–	
дивитися	на	 гарячий	чавун.	 І	ще	 коли	різали	 з	 іс-
крами	 прокат	 у	 прокатному	 цеху!	 Дуже	 красиво!	
–	 поділився	 учасник	 екскурсії	 Максим	 Коропець.	
Його	 тато	Микола	Коропець	 –	майстер	 з	 ремонту	
обладнання	 доменного	 цеху.	 Він	 радий,	 що	 син	
врешті	 побачив	 його	 місце	 роботи	 і	 зрозумів,	 на-
скільки	складну	і	важливу	справу	робить	батько.	А	
ще,	як	голова	цехової	організації	ПМГУ	підрозділу,	
він	 вважає	 корисним	раннє	долучення	нового	 по-
коління	до	цінностей	робітничих	колективів	–	адже,	
спілкуючись	 із	 виробничниками,	 діти	 вчаться	 по-
важати	 працю,	 професійну	 кваліфікацію,	 трудове	
братство.

ХМАРКИ, ЖИВИЙ КУТОЧОК  
ТА... МАШИНА ЧАСУ

Коксохімічне	виробництво	–	це	височезні	тери-
кони	вугілля,	нескінченні	ланцюжки	вантажних	ва-
гонів,	масштабні	коксові	машини,	білі	хмарки	пару,	

Буду металургом – як батько!Буду металургом – як батько!
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що	вилітають	з	башти	при	тушінні	коксу.	Тут	екскур-
санти	дізналися,	навіщо	потрібен	кокс,	де	він	вико-
ристовується	 і	як	його	отримують,	поспостерігали	
за	тим,	як	працюють	на	коксових	батареях	дверьові	
та	інші	фахівці	цеху.	А	ще	виявилося,	що	на	коксо-
хімі	є	власний	живий	куточок:	там	мешкає	родина	
хохлатих	курей,	фазани	і	павичі.

Після	 виробничої	 частини	 програми	 групи	 по-
везли	у	музей	історії	підприємства,	де	до	дітей	при-
єдналися	їхні	батьки.	Затишні	зали	музею	зустріли	
відвідувачів	 прохолодою	 та	 безліччю	 експонатів.	

Ніби	машина	часу	перенесла	їх	у	минуле:	прилад-
дя	 та	 предмети	 виробничого	 побуту	 металургів,	
починаючи	з	самого	заснування	заводу,	чорно-білі	
фото,	 пам’ятки	Першої	 та	 Другої	 світових	 воєн,	 а	
також	численні	портрети	людей,	що	зробили	вели-
кий	внесок	у	розвиток	ДМЗ	–	талановитих	керівни-
ків,	передовиків	виробництва,	винахідників	та	раці-
оналізаторів,	профспілкових	активістів...

ВІД ДИТЯЧОЇ ЦІКАВОСТІ –  
ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

На	завершення	пізнавальної	подорожі	хлопцям	
та	 дівчатам	 презентували	 ретро-значки	 –	 їх	 було	
випущено	майже	 35	 років	 тому	 на	 честь	 сторіччя	
підприємства.	Одним	словом,	діти	отримали	масу	
нових	вражень.

Та	 й	 не	 тільки	 вони:	 керівники	 і	 співробітники	
структурних	 підрозділів	 ДМЗ,	 які	 мали	 змогу	 по-
спілкуватися	 з	 маленькими	 гостями,	 були	 щиро	
здивовані,	бо	не	очікували,	що	ті	всерйоз	зацікав-
ляться	 процесом	 виробництва,	 активно	 питати-
муть	про	різноманітні	його	нюанси.	Наприклад,	про	
те,	чи	не	прилипає	чавун	до	ковша,	з	якою	швидкіс-
тю	рухаються	скіпи,	як	часто	змінюються	диски	для	
порізки	прокату,	на	скільки	років	вистачить	вугілля	
для	виробництва	коксу	у	природі	і	таке	інше.

Що	тут	скажеш?	Таки	ж	справді,	діти	–	бездонна	
скринька	несподіваних	запитань!	А	ще	вони	–	на-
щадки	своїх	батьків.	З	огляду	на	це,	дуже	хочеться	
вірити,	що	 їхнє	 захоплення	металургією	 не	 закін-
читься	разом	 із	дитячою	цікавістю,	а	переросте	у	
доросле	бажання	отримати	відповідний	фах,	пра-
цевлаштуватися	на	завод	і	продовжити	створення	
славних	трудових	династій.

Оксана ЧЕРНЕНКО, фото автора
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У	багатьох	первинках	ПМГУ	є	добра	традиція:	
святково	 зустрічати	 1	 Вересня	 –	 День	 знань!	 На-
передодні	 цієї	 дати	 профкоми	 разом	 з	 представ-
никами	адміністрацій	вітають	школярів,	чиї	батьки	
працюють	на	підприємствах,	вручають	 їм	корисні,	
потрібні	 для	 навчання	 подарунки,	 організовують	
розважальні	програми	та	екскурсії.	Таку	ініціативу	з	
вдячністю	приймають	всі:	дорослим	ніколи	не	буде	
зайва	допомога	у	підготовці	малечі	до	навчально-
го	року,	а	дітям	всілякі	приємнощі	трішки	«підсоло-
дять»	неминуче	прощання	з	безтурботним	літом.

Так,	зручні	рюкзаки	зі	шкільним	приладдям	при-
дбав	для	понад	50	дітей	членів	ПМГУ	профком	Дні-
провського	 металургійного	 комбінату.	 Профлідер	
ДМК	 Сергій	 Какуша	 зазначає,	 що	 дуже	 вдячний	
головам	цехових	організації	 підрозділів	 за	опера-
тивний	збір	 заявок	–	це	дозволило	вчасно	купити	
та	 передати	 подарунки	 родинам.	Стильні	 ранці	 із	
вкладеними	у	них	мішечками	для	взуття,	наборами	
олівців	 і	пеналами	отримали	від	соціальних	парт-
нерів	донечки	і	синочки	працівників	Дніпровського	
металургійного	заводу.

Юні	школярі,	батьки	яких	працюють	на	руднику	
«Суха	Балка»,	 чудово	повеселилися	на	 традицій-
ному	«Дні	першокласника»,	організованому	адміні-
страцією	і	профкомом	ПМГУ	підприємства.	Малечу	
привітав	голова	первинки	ПМГУ	Віктор	Щасливий,	
а	 потім	 для	 неї	 влаштували	 справжнє	шоу	 з	 кон-
курсами,	 іграми,	 квестами,	 аніматорами-суперге-
роями	 та	 смачним	 морозивом.	 Масу	 позитивних	
емоцій,	а	також	подарункові	портфелі	з	усім	необ-
хідним	 для	 навчання	 отримали	 більше	 100	 ново-
спечених	учнів.

Ранцям	з	усім	необхідним	для	навчального	ро-
ку	зраділи	понад	900	хлопчаків	та	дівчаток	–	дітей	
співробітників	 «Метінвест	 –	 Маріупольського	 ре-
монтно-механічного	заводу».	А	для	тих	з	них,	хто	

цього	року	пішов	у	перший	клас,	адміністрація	 та	
профком	 ПМГУ	 на	 чолі	 з	 профлідером	 Валерієм	
Альошкіним	також	організували	цікаву	розважаль-
ну	програму	в	зооцентрі	«Парк	дикої	природи».

Керівництво	 і	 профком	 ПМГУ	 Південного	 гір-
ничо-збагачувального	 комбінату	подбали	про	 те,	
щоб	всі	діти	працівників	вирушали	назустріч	знан-
ням	із	необхідним	на	цьому	шляху	шкільним	при-
ладдям.	Але	особливу	увагу,	авжеж,	і	тут	приділи-
ли	першокласникам.	Для	них,	окрім	наборів	канц-
товарів,	 придбали	 230	 яскравих	 і	 дуже	 зручних	
рюкзаків.	За	словами	голови	первинної	організації	
комбінату	 Віталія	 Комірного,	 у	 профкомі	 чудово	
знають,	наскільки	витратно	наразі	зібрати	дитину	
до	школи,	тому	й	намагаються	полегшити	це	зав-
дання	батькам.

Для	малюків,	тати	й	мами	яких	є	частиною	тру-
дового	колективу	ПВП	«Кривбасвибухпром»,	кінець	
серпня	став	не	тільки	часом	подарунків	«на	шкіль-
не	майбутнє»	 (вони	отримали	від	адміністрації	 та	
профкому	ПМГУ	рюкзаки	з	 канцелярськими	набо-
рами	та	сертифікати	на	відвідування	розважально-
го	комплексу	«Ігролайф»),	але	й	часом	цікавих	при-
год.	Їх	запросили	на	незвичну	екскурсію	під	назвою	

Перший раз у перший класПерший раз у перший клас
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«Один	день	з	життя	Кривбасвибухпрому».	У	її	межах	діти	побува-
ли	в	музеї	 історії	підприємства,	на	виробництві,	де	виготовляють	
емульсійні	вибухові	речовини,	та	у	музеї	гірничої	техніки	під	відкри-
тим	небом.	На	згадку	про	святковий	день	голова	первинки	ПМГУ	
підприємства	Ірина	Білик	презентувала	дітям	пам’ятні	сувеніри	та	
солодощі.

А	от	у	профкомі	об’єднаної	первинної	профспілкової	організації	
проммайданчика	Миколаївського	глиноземного	заводу	цього	року	
вирішили	провести	експеримент.	Тут	вважають,	що	дітей	важливо	
привчати	 до	 самостійності	 –	 давати	 їм	 можливість	 обирати.	 Тож	
батьки	 близька	 60	 першокласників,	 працівники	МГЗ	 і	 Сервісного	
центру	 «Металлург»,	 принесли	 з	 роботи	 не	шкільне	 приладдя,	 а	
сертифікати	 на	 1000	 гривень	 в	магазини	мережі	 «Епіцентр».	 Там	
хлопці	 і	дівчата	з	допомогою	близьких	змогли	купити	все,	що	по-
трібно	їм	у	навчанні.	За	словами	голови	первинки	Олексія	Медвідя,	
традиційно	даруючи	подарунки	до	1	Вересня,	профком	бажає,	щоб	
діти	та	 їхні	батьки	отримали	якомога	більше	радості	на	початку	
такого	важливого	життєвого	етапу,	як	навчання	у	школі.

За інформацією Оксани ЧЕРНЕНКО, Андрія СЛЮСАРЕНКА, 
Валерія АЛЬОШКІНА, Світлани АГАТЬЄВОЇ, Ірини БІЛИК  

та Олени ТОЛКАЧОВОЇ
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Відповідно	до	діючих	колективних	договорів	ді-
тей	працівників	криворізького	рудника	«Суха	Бал-
ка»	 та	Дніпровського	металургійного	 заводу	 (оби-
два	підприємства	входять	до	складу	компанії	DCH,	
на	обох	діють	первинки	ПМГУ)	цього	літа	гостинно	
зустрічав	оздоровчий	комплекс	«Райський	куточок»	
у	 Бердянську.	 Велика	 затишна	 територія	 та	 ком-
фортні	умови	проживання,	тепле	море	та	зручний	
пляж,	 смачне	 поживне	 харчування	 та	 цілодобова	
турбота	кваліфікованих	педагогів,	різноманітні	сек-
ції	 та	 цікава	 програма	 заходів	 –	 все	 це	 радувало	
батьків	і	дозволяло	їхнім	синочкам	та	донечкам	як	
слід	відпочити.

Спостерігаючи	 за	 тим,	 як	 відбувається	 літній	
релакс	 малечі,	 фахівці	 та	 профспілкові	 активісти	
«Сухої	Балки»	вирішили	зробити	свій	внесок	у	їхнє	
насичене	дозвілля	–	і	влаштували	для	гостей	при-
морської	здравниці	тематичне	свято	«Літо	з	DCH».	
До	справи	підійшли	серйозно:	написали	оригіналь-
ний	 сценарій,	 придбали	 необхідне	 приладдя	 та	
смаколики	для	частування,	і	вирушили	до	«Райсь-
кого	куточку»	–	в	ігровій	формі	знайомити	дітлахів	
із	шахтарськими	професіями	та	роботою	видобув-
ного	підприємства.

Спочатку	заінтригованих	хлопців	і	дівчат	зібра-
ли	в	актовому	залі	 і	показали	 їм	ролик	про	«Суху	
Балку»	–	про	її	технологічні	процеси,	трудовий	ко-
лектив,	 продукцію.	 Найяскравіші	 враження	 лиши-
ли	 по	 собі	 виразні	 рудничні	 пейзажі	 та	 видовище	
спуску	 у	шахту.	 Потім	 ведучі	 запропонували	 всім	
охочим	проявити	себе	у	 інтерактивних	 конкурсах,	
зокрема	–	конкурсі	коротких	відеокліпів	для	соцме-
режі	 TikTok.	 Завершили	 першу	 частину	 програми	
заходу	смачним	пригощанням	морозивом.

Наступного	 дня	 місцем	 зустрічі	 став	 пляж,	 де	
дітей	очікувала	весела	естафета.	Кожен	з	учасни-
ків	витягнув	стрічку	одного	з	восьми	кольорів	–	так	
сформувалися	команди.	Перше	змагання	виклика-
ло	особливе	пожвавлення:	потрібно	було	по	черзі	
проповзти	«шахтою»	–	тунелями	з	тканини.	Дехто	
хвалився,	що	зробив	це	з	легкістю,	інші	ж	дивува-
лися,	що	 виконати	 завдання	 виявилося	 настільки	
непросто.

Другий	 конкурс	 під	 назвою	 «добування	 руди»	
полягав	у	тому,	щоб	заповнити	відра	піском	за	до-
помогою	тоненьких	трубочок.	Третій	–	перетягуван-
ня	канату	–	можна	було	назвати	«профспілковим»,	
адже	він	перевіряв	команди	на	вміння	гуртуватися	
та	працювати	разом	заради	спільного	результату.	
Перше	місце	у	загальному	заліку,	здивувавши	і	су-
перників,	 і	 організаторів,	 посіла	 команда	 наймен-
ших,	які	продемонстрували	особливі	вправність	та	
активність.

Ще	одним	приємним	подарунком	для	дітей	ста-
ла	запальна	дискотека,	яку	вели	професійні	веду-
чі	та	діджеї,	що	приїхали	з	Кривого	Рогу.	Вони	так	
«розкачали»	всіх	модними	треками,	що	встояти	на	
місці	було	просто	нереально.

Розважаючи	малих	відпочивальників	таким	не-
звичним	 чином,	 організатори	 тематичного	 заходу	
прагнули	 звернути	 їхню	 увагу	 на	 особливу	 роль	
«Сухої	Балки»	у	житті	Кривого	Рогу	загалом	та	їх-
ніх	батьків	зокрема.	А	ще	–	підкреслити	важливість	
роботи,	яку	виконують	їхні	мамусі	й	татусі,	створю-
ючи	конкурентоздатну	продукцію	та	забезпечуючи	
реа	лізацію	 соціальних	 програм	 підприємства,	 се-
ред	яких	–	і	можливість	пільгового	дитячого	літньо-
го	оздоровлення.

За інформацією Оксани ЧЕРНЕНКО

Дітям – про шахтарську працюДітям – про шахтарську працю
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Турбота	про	здоров’я	трударів	та	членів	їхніх	сі-
мей	вже	багато	років	є	незмінним	пріоритетом	для	
адміністрації	 та	 первинної	 організації	 ПМГУ	 Пів-
денного	 гірничо-збагачувального	 комбінату.	 При	
цьому	найбільш	відповідальним	сектором	тут	тра-
диційно	 вважають	 оздоровлення	 дітей.	 І	 зрозумі-
ло	чому:	дорослі	можуть	працювати	на	повну	силу	
тільки	тоді,	коли	впевнені,	що	їхні	малі	–	задоволе-
ні,	щасливі	та	знаходяться	у	повній	безпеці.

Щоб	створити	саме	такі	умови	дитячого	відпо-
чинку,	 у	 процесі	 його	 підготовки	бере	 участь	ціла	
когорта	активістів	–	представників	різних	структур-
них	 підрозділів	 комбінату,	 підрядних	 організацій.	
Адже	зробити	потрібно	дуже	багато:	спочатку	об-
рати	найкращі	здравниці,	з	якими	співпрацюватиме	
підприємство,	перевірити	їхню	матеріальну	базу	та	
кваліфікацію	персоналу.

Потім	–	застрахувати	дітей,	організувати	безпе-
ребійне	та	безпечне	перевезення	їх	до	залізничної	
станції	 та	 назад,	 супроводження	 автобусів	 полі-
цією,	нагляд	медиків	та	педагогів	на	шляху	сліду-
вання.	 Також	 –	 подбати	 про	медичні	 огляди,	 реє-
страцію,	 перевірку	 документів,	 забезпечення	 пит-
ного	режиму	в	дорозі	та	багато	 інших	моментів.	А	
по	завершенні	оздоровчої	 кампанії	–	оцінити	 її	 та	
зробити	висновки,	які	допоможуть	наступного	року	
впоратися	із	поставленими	завданнями	ще	краще.

Влітку	2021	року	діти	 гірників	вже	втретє	 їзди-
ли	на	узбережжя	Азовського	моря,	у	ДЗОВ	СТ	«Фа-
кел»	 (місто	Бердянськ).	Цей	літній	 табір	розташо-
ваний	у	мальовничому	місці,	в	нього	красива,	впо-
рядкована	територія	з	триповерховими	корпусами,	
своїм	облаштованим	пляжем.	 І,	що	найголовніше,	
–	 надзвичайно	 чуйний	 та	 професійний	 колектив,	
до	 складу	 якого	 входять	 досвідчені	 вихователі	 і	
креативні,	відповідальні	вожаті.	Щодо	останніх,	то	
про	 їхню	фаховість	та	наснагу	дбає	первинна	ор-
ганізація	ПМГУ	Південного	ГЗК:	під	 її	 патронатом	
традиційно	діє	«Школа	вожатих».	Правда,	з	огляду	
на	карантинні	умови,	останнім	часом	вона	працю-

вала	в	режимі	онлайн,	але,	як	показав	цьогорічний	
оздоровчий	сезон,	на	якість	набутих	навичок	це	не	
вплинуло.

Завдяки	 творчому	 підходу	 персоналу,	 програ-
ма	відпочинку	у	таборі	була	дуже	цікавою.	Яскраві	
свята	 відкриття	 змін,	 різноманітні	 тематичні	 роз-
важальні	заходи,	спортивні	змагання,	танцювальні	
марафони,	 театралізовані	 вистави	 та	 талант-шоу,	
квести,	 відеозйомки,	дискотеки,	 заняття	 у	 гуртках	
за	інтересами	та	багато-багато	спілкування	з	дру-
зями	–	про	все	це	дівчатка	 і	хлопчики	 із	захватом	
розповідали	своїм	батькам.

Так,	 літо	 видалося	 непростим,	 погода	 не	 зав-
жди	радувала	теплом.	Але	попри	всі	нюанси	діти	
повернулися	 з	 відпочинку	 задоволеними	 та	оздо-
ровленими.	І	вже	з	нетерпінням	чекають	наступно-
го	літнього	сезону!

За інформацією Руслани ПРИХОДЬКО

Прощавай, літо!Прощавай, літо!



На початку осені свій сьомий день народження відзначила надзвичайно професійна та згур-
тована команда – трудовий колектив підприємства «Метінвест Бізнес Сервіс» (МБС). У її складі – 
бухгалтери, економісти, аналітики, тренери, юристи, кадровики, перекладачі, автотранспортники, 
фахівці з продажів та представники інших професій – загалом більш ніж 1300 осіб з 19 міст України.

З цього приводу влаштували свято: працівники МБС приймали привітання від друзів, колег та 
партнерів. Теплі слова та щирі побажання щастя, здоров’я, трудових успіхів прозвучали на їхню 
адресу з вуст генерального директора Оксани Заремби і голови первинної організації ПМГУ Ірини 
Шиян. Також соціальні партнери нагородили 90 співробітників почесними грамотами «За високий 
професіоналізм, сумлінну працю та особистий внесок у розвиток підприємства» і сертифікатами на 
купівлю у торговельній мережі Comfy.

За інформацією Тетяни КАРПИШ

Сім років професійній та згуртованій командіСім років професійній та згуртованій команді




