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17 жовтня українці, разом з усією планетою, відзначали Всесвітній 
день боротьби з бідністю.

На жаль, для великої кількості громадян нашої країни, зокрема й 
тих, які чесно, сумлінно та офіційно працюють, бідність – не далека 
абстракція, а одна з реалій життя, адже доходи нижче фактичного 
прожиткового мінімуму отримує 15,8% населення.

Чи можна змінити цю сумну ситуацію? У Профспілці металургів і 
гірників впевнені: так, подолати бідність можливо! Для цього достат-
ньо виконувати приписи Міжнародної організації праці, зафіксовані у 
підписаній Урядом Програмі гідної праці МОП для України на 2020-2024 
роки. Вони орієнтовані на досягнення трьох результатів:

– ведення конструктивного соціального діалогу,
– впровадження інклюзивної та продуктивної зайнятості,
– поліпшення умов праці та системи соціального захисту.
Тож ПМГУ закликає урядовців припинити антисоціальні реформи і 

терміново розпочати роботу, спрямовану на збереження існуючих та 
створення нових, сучасних та безпечних робочих місць з гідною опла-
тою праці та гарантованими трудовими правами. Саме це – запорука 
економічного відродження та гарантія викорінення бідності в Україні!
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На Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті (ЦГЗК, Дніпропетровська 
область) завершено масштабну модернізацію системи освітлення. Наразі енерго-
ефективними джерелами світла оздоблений останній об’єкт виробничого майданчи-
ка підприємства – збагачувальна фабрика.

За проєктом у цеху встановлені 2816 сучасних приладів освітлення. Їхній термін 
придатності – від 100 тисяч годин, за умови роботи по 11 годин на добу такого ресур-
су вистачить на 25 років. Нові лампи захищені від вологи, пилу та ушкоджень (кор-
пус закриває міцне полікарбонатне скло). Ще одна їхня перевага – низькі витрати 
електроенергії: очікується, що за рік експлуатації підприємство зекономить таким 
чином 3,1 мільйона кіловат-годин (тобто близько 7 мільйонів гривень).

Модернізація системи освітлення стартувала на ЦГЗК ще у 2019 році, вона вклю-
чала в себе встановлення більше 10 тисяч енергоефективних світильників. Загаль-
на сума витрачених на ці цілі коштів – близько 12,2 мільйона гривень. За підсумками 
проєкту рівень освітлення на робочих місцях працівників підприємства підвищено в 
три рази – тепер він відповідає європейським стандартам.

На підприємстві «Метінвест-Промсервіс» (діє у промислових центрах Донецької, 
Запорізької та Дніпропетровської областей) дбають про комфортні умови роботи 
для співробітників – зокрема, для тих, хто працює на виїзді. Для цієї категорії пер-
соналу нещодавно були придбані два модульних побутових комплекси загальною 
вартістю понад 500 тисяч гривень. Їхній пункт призначення – підрозділи, що знахо-
дяться у місті Маріуполі.

Мобільні комплекси дозволяють створити комфортні умови побуту будь-де. В 
кожному з них є мийка, сушилка для рук, кухонні меблі, мікрохвильовка, холодиль-
ник, кондиціонер, обігрівач, стоїть бак для води місткістю тисяча літрів, є можли-
вість підключення центрального водопостачання та каналізації.

Функціональність подібних побутових комплексів вже високо оцінили працівни-
ки філій «Метінвест-Промсервісу» в Авдіївці та Кам’янському, тож закупівлі пла-
нують продовжувати.

На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (ЗТМК, Запорізька область) розпо-
чали реалізацію низки енергозберігаючих заходів, спрямованих на оптимізацію ви-
користання природного газу. Поштовхом для такого стратегічно важливого кроку 
стало стрімке зростання вартості цього виду палива на вітчизняному ринку.

Зміни будуть впроваджуватися за двома напрямками. Перший – виключення із 
загальної системи теплопостачання комбінату циклу централізованого виробництва 
пари та її транспортування магістральними трубопроводами. Другий – зниження ви-
трат на закупівлю природного газу та зменшення його частки у собівартості кінцевої 
продукції.

Варто підкреслити, що всі заходи в межах нової концепції є самоокупними та 
розрахованими на короткий термін впровадження. Так, найменший період реаліза-
ції заходу становить від 60 до 90 діб на виготовлення обладнання та до 90 днів на 
впровадження, сукупно – до 6 місяців. Ще одним важливим фактором на ЗТМК вва-
жають екологічність, тому що відмова або зменшення споживання природного газу 
веде до зниження викидів СО та СО2 в атмосферне повітря, що наразі є дуже акту-
альним для екології.
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Питання гідної праці – одне з найактуальніших питань у світі. З цією істиною, про 
яку весь час говорять профспілки, наразі погодилася і наукова спільнота. Не дарма 
ж лауреатами Нобелевської премії з економіки у 2021 році стали американські вчені 
Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс, які «зробили великий внесок в еконо-
міку праці», досліджуючи зв’язок впливу мінімальної заробітної плати, імміграції та 
освіти на ринок праці.

Робота науковців довела ефективність натурних експериментів в економічно-
му аналізі. Її результати наочно показали, що підвищення рівня «мінімалки» не 
обов’язково веде до скорочення кількості робочих місць; статки людей, що народи-
лися в країні, можуть зростати через хвилі імміграції, тоді як люди, що іммігрували 
за попередніх хвиль, частіше втрачають у доходах; а успіх працівника на ринку пра-
ці великою мірою залежить від якості навчання в школі.

У Нобелівському комітеті зазначили, що премія присуджена, в першу чергу, че-
рез новаторський емпіричний підхід дослідників, який вже розповсюджується і на 
інші галузі науки. Однак, окрім цього, вчені також «надали нове розуміння ринку 
праці» та привернули увагу людства до надважливої теми праці як головного фак-
тору економіки.

На початку жовтня найбільша профспілка Південноафриканської Республіки 
NUMSA (представляє інтереси 155 тисяч працівників металообробної та машинобу-
дівної промисловостей) ініціювала безстроковий страйк. Маніфестанти вийшли на 
вулиці крупних міст країни – Кейптауна, Дурбана, Йоханнесбурга та Кімберлі – з 
вимогою встановити в галузях заробітну плату на рівні не нижче офіційного про-
житкового мінімуму, підвищивши її наявний рівень щонайменше на 8%. На завер-
шення мітингу вони передали його резолюцію Раді з ведення переговорів у метало-
обробній та машинобудівній промисловостях (MEIBC, дорадчий орган, в обов’язки 
якого входить сприяння розв’язанню суперечок та укладенню колективних угод між 
профспілками та роботодавцями).

Очільники NUMSA закликають MEIBC вплинути на Федерацію чорної металургії та 
машинобудування ПАР (SEIFSA, об’єднує більше тисячі роботодавців галузей), зму-
сивши її переглянути свої позиції у перемовинах щодо підвищення заробітної пла-
ти. Наразі SEIFSA пропонує профспілковій стороні лише 4,4%, але такий відсоток 
не компенсує навіть темпів інфляції. Тим більше, що в 2020 році металурги взагалі 
не отримали підвищення, оскільки погодилися на річну паузу в переговорах через 
пандемію коронавірусу. За заявою NUMSA страйк, що триває, не буде припинено до 
поновлення конструктивного діалогу.

У Сполучених Штатах Америки зафіксована рекордна за всю історію спостере-
жень кількість добровільних звільнень. У серпні 2021 року заяви про звільнення з 
власного бажання написали близько 4,3 мільйона людей.

На думку експертів, такі показники означають, що баланс сил на ринку праці тим-
часово зсунувся на користь трудівників. Середня погодинна оплата праці в країні за 
останні місяці суттєво зросла, особливо серед низькооплачуваного персоналу. Тим 
не менше, підприємства повідомляють, що їм все ще важко комплектувати штат.

Авжеж, частина звільнень пов’язана з переходом на кращі місця з більш вигідни-
ми умовами, однак статистика фіксує також загальне скорочення робочої сили. Так, 
число відкритих вакансій останнім часом стабільно перевищує число безробітних. 
При цьому підвищення рівня зарплат не сприяє поверненню людей до роботи. Екс-
перти пов’язують це з розповсюдженням дельта-штаму коронавірусу.



4

П О Д І ЯП О Д І Я
Профспілкова боротьба  Профспілкова боротьба  
за трудові права триває!за трудові права триває!

Як	відрізнити	пересічну	люди-
ну	 від	 профспілкового	 активіста?	
Задайте	 контрольне	 питання:	 чи	
є	 в	 українців	 трудові	 права?	 Пе-
ресічна	 людина	 може	 відповісти	
по-різному:	 і	 «так»,	 і	 «ні»,	 і	 «не	
знаю»	–	залежить	від	рівня	освіти	
та	обізнаності	в	юридичних	питан-
нях.	А	от	профспілковий	активіст	
буде	 впізнаваний	 за	 тим,	що	 од-
разу	засмутиться	і	скаже	щось	на	
кшталт:	«поки	що	є».	Бо	всі	проф-
активісти	 в	 курсі:	 наразі	 у	 нашій	
країні	 повним	 ходом	 іде	 процес	
руйнації	трудових	прав.

Влада,	 реалізуючи	 неолібе-
ральні	 реформи,	 активно	 просу-
ває	 законодавчі	 акти,	 покликані	
зробити	 з	 трудящих	 заручників	
великого	 капіталу.	А	 профспілки	
наполегливо	 закликають	 Уряд	
схаменутися.	 Та,	 на	 жаль,	 їхній	
голос	не	чують.	Результати	робо-
ти	тристоронніх	консультативних	
органів	ігнорують,	на	листи	–	від-
повідають	 відписками,	 не	 зали-
шаючи	представникам	працівни-
ків	іншого	шляху,	ніж	на	вулиці	–	
під	протестні	транспаранти.

Цьогоріч	 необхідність	 масо-
вого	 виступу	 назрівала	 з	 літа,	 і	
дійшла	апогею	як	раз	до	симво-
лічної	дати	–	7	жовтня.	Тож	Все-
світній	 день	 дій	 за	 гідну	 працю	
тисячі	представників	профспілок	
з	 різних	 куточків	України	 відзна-
чали	в	столиці	–	біля	будівлі	Кабі-

нету	Міністрів.	Наочно	ілюструю-
чи	 відсутність	 реального	 соці-
ального	діалогу	на	вищому	рівні,	
на	мітингу	під	загальним	гаслом	
«Захистимо	 свої	 трудові	 права	 і	
свободи	 на	 об’єднання	 в	 проф-
спілки.	Здобудемо	краще	життя»	
можновладців	не	було.	Виступа-
ли	 голова	Федерації	 профспілок	
Григорій	 Осовий,	 емісари	 ФПУ	
у	 парламенті	 Вадим	 Івченко	 та	
Сергій	 Рудик,	 очільники	 галузе-
вих	 спілок	 освітян,	 атомників,	
аграріїв,	будівельників,	медиків...

Позицію	 Профспілки	 мета-
лургів	 і	 гірників	 України	 висло-
вив	у	 своєму	виступі	Олександр	
Рябко.	Зокрема,	він	зазначив:	«У 
результаті безвідповідальних і 
непрофесійних дій можновлад-
ців, їхніх популістичних псевдо-

реформ національна економіка 
знаходиться в критичному ста-
ні. В країні проводиться полі-
тика деіндустріалізації, а прос
тіше – знищення промислової 
сфери, яка є основою економіч-
ного зростання. ГМК, що завжди 
був «локомотивом» зростання, 
все ще формує 10,6% ВВП (в ці-
лому промисловість – 16,2%), 
забезпечує 35% валютних над-
ходжень до бюджету. Але це 
оманливі показники: ми не ста-
ли виробляти більше металу 
чи продукції з високою доданою 
вартістю, зростає лише екс-
порт сировини – залізної руди 
та напівфабрикатів.

Це є свідченням того, що ін-
ші стратегічні галузі промисло-
вості – такі як машинобудуван-
ня, приладобудування, суднобу-
дування, літакобудування – пра-
цюють неефективно. Знач на 
частина їхніх підприємств сьо-
годні практично не веде госпо-
дарської діяльності. Через це 
скорочуються робочі місця, пра-
цівники втрачають роботу.

Замість того, щоб берегти 
кваліфіковані кадри, які спро-
можні підняти економіку Украї-
ни, Уряд просуває антитрудові 
та антисоціальні ініціативи, які 
знищують національний тру-
довий потенціал. Ми не хочемо 
реформ, які роблять людей жеб
раками!»
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Гучно	заявляючи	про	те,	чого	

не	 хоче	 трудовий	 народ,	 проф-
спілки	також	детально	пояснюва-
ли	всім	зацікавленим,	за	що	вони	
виступають:

–	 за	 прийняття	 оновленого	
Трудового	кодексу,	який	захища-
тиме	людей	праці	(а	не	низки	не-
узгоджених	 між	 собою	 законів,	
які	вигідні	лише	роботодавцям);

–	 за	 забезпечення	 конститу-
ційного	права	громадян	на	повну	
і	 продуктивну	 зайнятість,	 гідну	
оплату	праці,	безпеку	і	здоров’я;

–	 за	доступні	для	населення	
справедливі	 ціни	 на	 український	
газ,	тарифи	на	електроенергію	та	
комунальні	послуги;

–	 за	 скорочення	 бідності	 та	
соціальної	нерівності	–	через	за-
твердження	Держбюджету	Украї-
ни	на	2022	рік	з	безумовним	до-
триманням	визначених	законами	
України	 розмірів	 грошових	 ви-
плат	 і	 соціального	 захисту	 гро-
мадян,	 зокрема,	 мінімальної	 за-
робітної	плати	у	розмірі	6900	гри-
вень,	 мінімальної	 пенсії	 –	 3600	
гривень,	посадового	окладу	пер-
шого	 тарифного	 розряду	 у	 бюд-
жетній	сфері	–	6500	гривень;

–	за	виплату	до	кінця	2021	ро-
ку	заборгованої	140	тисячам	пра-
цівників	 заробітної	 плати	 в	 роз-
мірі	 майже	 4	 мільярди	 гривень	
та	 за	 термінове	прийняття	 зако-
нопроєктів,	 що	 гарантуватимуть	
виплати	працівникам	у	разі	 бан-
крутства	підприємства;

–	 за	 повну	 та	 своєчасну	 ви-
плату	лікарняних,	декретних,	со-
ціальних	послуг	та	пенсій;

–	 за	 якісну	 доступну	 освіту,	
медичні	 послуги,	 право	 молоді	
на	перше	робоче	місце	і	молодій	
сім’ї	–	на	житло.

Зафіксовані	 у	 підсумковому	
документі	акції,	всі	ці	вимоги	пе-
редали	 Прем’єр-міністру	 Украї-
ни	 Денису	 Шмигалю.	 Також	 їх	
вдалося	 обговорити	 на	 зустрічі	
профспілкової	 делегації	 з	 Пер-
шим	віце-прем’єр-міністром	–	мі-
ністром	економіки	Олексієм	Люб-
ченком,	міністром	соціальної	по-
літики	 Мариною	 Лазебною,	 пер-
шим	заступником	голови	Верхов-
ної	 Ради	 Русланом	 Стефанчу-
ком,	головою	Комітету	Верховної	
Ради	України	з	питань	соціальної	
політики	та	захисту	прав	ветера-
нів	Галиною	Третьяковою	і	керів-
никами	 організацій	 роботодав-
ців:	Анатолієм	Кінахом,	Дмитром	
Олійником	і	Сергієм	Біленьким.

Профлідери	 вже	 вкотре	 об-
ґрунтовано	 донесли	 до	 соціаль-
них	партнерів	свою	позицію:	низ-

ку	 антинародних	 законопроєк-
тів,	які	звужують	права	 і	 гарантії	
працівників,	 необхідно	 відклика-
ти.	 Представники	 роботодавців	
її	 підтримали.	 У	 відповідь	 на	 це	
Олександр	 Рябко	 запропонував	
проводити	 зустрічі	 для	 обгово-
рення	таких	питань	на	регулярній	
основі	–	у	межах	тристороннього	
соціального	партнерства.

Можновладці	ж	пообіцяли	най-
ближчим	часом	провести	спільне	
засідання	 з	 метою	 формування	
консолідованих	 компромісних	 рі-
шень	щодо	подальших	шляхів	ре-
формування	законодавства,	яким	
регулюються	соціально-економіч-
ні	 та	 трудові	 права	 працівників.	
Також	зазначимо,	що	гостра	тема	
доопрацювання	 законопроєктів	
щодо	 соціально-трудових	 гаран-
тій	 трудящих	 внесена	 профспіл-
ковою	стороною	у	порядок	денний	
роботи	 Національної	 тристорон-
ньої	 соціально-економічної	 ради	
при	Президентові	України.

Фото учасників акціїФото учасників акції
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У	сучасних	реаліях,	коли	законодавчу	базу	від-
чутно	 «хитає»	 від	 неадекватних	 реформ	 діючої	
влади,	 головною	опорою	для	 трударів	 стають	 ко-
лективні	договори	підприємств,	на	яких	вони	пра-
цюють.	Тож	якість	цих	документів,	соціальна	скла-
дова	їхнього	наповнення	та	сумлінність	виконання	
їхніх	 норм	 –	 ті	 речі,	 які	 мають	 особливо	 цікавити	
членів	трудових	колективів.

Гірники	 Запорізького	 залізорудного	 комбінату 
ціну	своєму	колдоговору	знають	і	додержання	його	
норм	контролюють.	Головну	роль	у	цьому	процесі,	
як	і	годиться,	бере	на	себе	профком	їхньої	первин-
ки	ПМГУ.	Так,	у	вересні	він	провів,	спільно	з	адмі-
ністрацією,	чергове	розширене	засідання,	присвя-
чене	 підсумкам	 виконання	 колективного	 договору	
ЗЗРК	за	перше	півріччя	2021	року.

Першим	перед	його	учасниками	виступив	голо-
ва	правління	ПрАТ	«ЗЗРК»	Дмитро	Колєсніков.	Він	
поінформував	 присутніх	 про	 виробничу	 ситуацію,	
хід	капітального	будівництва,	освоєння	інвестицій.	
Зазначив,	 що	 трудові	 відносини	 на	 підприємстві	
відбувалися	у	повній	відповідності	до	діючого	Ко-
дексу	законів	про	працю.

Облікова	чисельність	трудового	колективу	ком-
бінату	 складала	 5040	 осіб.	 Коефіцієнт	 плинності	
кадрів	був	низьким	(1%	при	нормі	5%).	Велася	під-
готовка	та	перепідготовка	фахівців:	за	звітний	пері-
од	у	відділі	розвитку	персоналу	пройшли	навчання	
622	працівника	(планувалося	577	працівників,	але	
через	велику	кількість	заявок	від	структурних	під-
розділів	набір	бажаючих	розширили).	Також	на	ком-
бінаті	стажувалися	та	проходили	оплачувану	прак-
тику	128	студентів	навчальних	закладів.

Середньомісячна	 заробітна	 плата	 працівників	
підприємства	 складала	 20990	 гривень	 (за	 той	же	
період	2020	року	 –	 19594	 гривні).	 Загалом	у	 2021	
році	вона	зросла	на	7,1%.	Заборгованості	з	виплати	
заробітної	плати	в	2020	році	не	було.

На	виконання	заходів	щодо	поліпшення	та	за-
безпечення	 безпечних	 умов	 праці	 в	 структурних	
підрозділах	комбінату	було	спрямовано	19,5	міль-
йона	 гривень.	 У	 2019	 році	 на	 ЗЗРК	 почалася,	 а	 в	
липні	 2021	 року	 завершилася	 чергова	 кампанія	 з	
атестації	робочих	місць:	у	її	межах	на	підприємстві	
вперше	атестовано	кожне	робоче	місце.

За	період	з	2019	по	2021	рік	укладено	і	заповне-
но	687	карт	умов	праці.	Згідно	з	Переліком	робочих	
місць	 підтверджено	 право	 трудящих	 на	 пенсійне	
забезпечення	за	Списком	№1,	Списком	№2	і	за	ви-
слугою	років	(587	робочих	місць),	а	також	право	на	
одержання	додаткової	відпустки	за	роботу	в	шкід-
ливих	 та	 важких	 умовах	 праці	 (1052	 робочих	міс-
ця).	Атестовано	247	робочих	місць,	де	працівникам	
встановлені	доплати	за	умови	праці.

Загальна	сума	витрат	на	соціальну	сферу	скла-
ла	 6,408	 мільйона	 гривень.	 Крім	 того,	 на	 переве-
зення	працівників	на	роботу	і	з	роботи	залізничним	

транспортом	 спрямували	 5,166	 мільйона	 гривень,	
на	святкування	пам’ятних	дат	–	1,727	мільйона.	Та-
кож	кошти	виділялися	на	грошові	виплати:	цільові	
по	 колдоговору	 (793	 тисячі),	 допомогу	 при	 наро-
дженні	 дитини	 (136	 тисяч),	 разову	 фінансову	 до-
помогу	при	вступі	в	шлюб	(52	тисячі),	матеріальну	
допомогу	дітям	з	інвалідністю	(47	тисяч),	відшкоду-
вання	послуг	дитячого	садка	(5,6	тисячі).

Завершуючи	 свій	 виступ,	 керівник	 підкреслив,	
що	колективний	договір	ЗЗРК	–	реально	працюю-
чий	документ,	до	виконання	розділів	і	пунктів	якого	
доклали	зусиль	 і	правління,	 і	профспілковий	комі-
тет,	і	трудовий	колектив.	Цей	факт	підтвердив	і	го-
лова	первинної	організації	ПМГУ	комбінату	Мико-
ла	Пастушенко.	Подякувавши	гірникам	за	сумлінну	
працю,	 яка	 навіть	 у	 складних	 умовах	 сьогодення	
спрямована	 на	 повне	 і	 вчасне	 виконання	 вироб-
ничих	завдань,	він	розповів	про	подальшу	роботу	
над	наповненням	колдоговору.	Зокрема,	повідомив	
про	те,	що	в	першому	півріччі	поточного	року	було	
проведено	 три	 засідання	 робочої	 комісії	 з	 питань	
підготовки	проєкту	колективного	договору,	в	ме	жах	
яких	 сторони	 домовилися	 про	 підвищення	 низки	
соціальних	гарантій.

Стосовно	роботи	профкому	в	звітному	періоді,	
одним	з	центральних	її	пріоритетів	було	підвищен-
ня	оплати	праці	робітників.	У	лютому	2021	року	тру-
дящим	ЗЗРК	виплатили	виробничу	премію	за	під-
сумками	роботи	за	рік,	передбачену	пунктом	7.3.6	
колективного	договору.	З	першого	червня	заробіт-
ну	плату	по	підприємству	підвищили	на	5%.

Також	в	центрі	уваги	залишалися	різні	аспекти	
охорони	праці,	здійснення	громадського	контролю	
в	 цій	 сфері:	 цехові	 комітети	 спільно	 з	 адміністра-
цією	 цехів	 продовжували	 опікуватися	 питаннями	
профілактики,	слідкували	за	дотриманням	лікарня-
ного	режиму	працівниками.

Попри	 всі	 труднощі,	 був	 успішно	 проведений	
оздоровчий	сезон:	приймала	гостей	база	відпочин-
ку	 «Гірник»	 (загалом	 тут	 побувала	591	особа).	 За	
сприяння	правління	профком	знайшов	можливість	
пропонувати	 працівникам	 та	 членам	 їхніх	 родин	
поїздки	 до	 санаторіїв	Приморська	 і	 Кирилівки	 (80	
путівок	на	суму	948,5	тисяч	гривень).

Колдоговір ЗЗРК у першому півріччі  Колдоговір ЗЗРК у першому півріччі  
2021 року виконано2021 року виконано
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Солідарність	 –	 головна	 зброя	 профспілок.	 І	 її	
обов’язково	 треба	 використовувати	 проти	 неспра-
ведливості!	Так	вважають	у	Харківській	обласній	ор-
ганізації	 ПМГУ	 –	 і	 не	 обмежуються	 тільки	 теорією.	
Щоб	реалізувати	цей	постулат	на	практиці,	обласна	
рада	Профспілки	металургів	і	гірників	згуртувалася	з	
колегами	з	Профспілки	працівників	хімічних	та	наф-
тохімічних	галузей	промисловості	України,	провівши	
спільне	засідання	активу	з	нагоди	Всесвітнього	дня	
дій	за	гідну	працю	(7	жовтня).

Започаткований	у	2008	році	з	ініціативи	Міжна-
родної	конфедерації	профспілок,	цей	день	відзна-
чають	у	більшості	європейських	країн.	Тобто	навіть	
там,	де	 існують	жорсткі	 стандарти	 захисту	 трудо-
вих	 прав,	 він	 все	 одно	 доречний:	 адже	 зберегти	
вже	досягнутий	рівень	гарантій	іноді	буває	важче,	
ніж	вибороти	його.

На	жаль,	Україні	до	високих	соціально-трудових	
стандартів	розвинених	країн	далеко.	Та	ми	маємо	
прагнути	кращого!	Гідна	праця	має	займати	цент-
ральне	 місце	 в	 пріоритетах	 Уряду,	 її	 принципи	
мають	враховуватися	при	реалізації	заходів	з	від-
новлення	економічного	зростання.

Загалом	у	новій	 глобальній	економіці,	побудо-
ви	якої	вимагає	сьогодення,	на	першому	місці	по-
винна	стояти	людина.	Саме	люди	своєю	сумлінною	
працею,	знаннями,	енергією	та	творчою	наснагою	
створюють	матеріальні	 блага.	 Вони	 заслуговують	
на	 справедливий	 заробіток,	 безпеку	 на	 робочих	
місцях,	 соціальний	 захист	для	них	 та	членів	 їхніх	
родин,	наявність	можливостей	для	соціальної	інте-
грації,	право	вільно	висловлювати	свої	погляди,	а	
також	 –	 об’єднуватися	 у	 профспілки.	 Адже	 тільки	
так,	гуртом,	люди	праці	здатні	реально	впливати	на	
рішення,	які	стосуються	їхнього	життя!

Про	 те,	 якими	шляхами	 варто	 рухатися	Украї-
ні,	щоб	досягти	всього	переліченого,	та	про	засо-
би	 впливу,	 доступні	 національним	 профспілкам,	
активно	 говорили	 учасники	 спільного	 засідання	
профактиву.	На	їхню	думку,	наразі	вектор	розвитку	
нашої	держави	–	хибний.	Лібертаріанська	модель,	
яку	 обрали	 наші	 керманичі,	 вже	 довела	 свою	 не-
ефективність.	Реформи,	що	проводяться	 задля	 її	
реалізації,	–	небезпечні	та	антинародні.

Йдеться	 про	 цілу	 низку	 (близько	 25)	 докумен-
тів,	 зокрема	 –	 скандальні	 проєкти	 №5371	 («Про	
внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	щодо	
спрощення	регулювання	трудових	відносин	у	сфері	
малого	і	середнього	підприємництва	та	зменшення	
адміністративного	навантаження	на	підприємниць-
ку	 діяльність»)	 та	№5388	 («Про	 внесення	 змін	 до	
деяких	законодавчих	актів	Украї	ни	щодо	дерегуля-
ції	трудових	відносин»).	Їхні	положення	супере	чать	
Конституції	України,	Конвенціям	МОП.

Маючи	на	меті	висловити	свою	незгоду	зі	згуб-
ними	 змінами	 у	 законодавчій	 базі,	 а	ще	 –	 підтри-
мати	флешмоб,	запущений	молоддю	ПМГУ,	пред-
ставники	 двох	 профспілок	 зробили	 спільне	фото.	
Також	вони	вирішили	звернутися	до	голови	Верхов-
ної	Ради	 з	 вимогою	 повернути	 проєкти	№5371	 та	
№5388	на	розгляд	Національної	тристоронньої	со-
ціально-економічної	ради	при	Президентові	Украї-
ни.	Цей	орган,	в	якому	працюють	експерти	всіх	сто-
рін	соціального	діалогу,	має	ретельно	проаналізу-
вати	ці	документи	–	і	вимагати	або	їхнього	зняття	з	
порядку	денного,	або	ґрунтовного	доопрацювання	
задля	 того,	щоб	 забезпечити	досягнення	 суспіль-
ної	злагоди	та	максимального	результату	на	благо	
людини	праці	та	України.

Лариса ПОДАТЬ

З профспілковою солідарністю – за гідну працюЗ профспілковою солідарністю – за гідну працю

За	рахунок	коштів	профспілкового	бюджету	про-
водилися	 спортивні	 заходи,	 поїздки	 на	 екскурсії	 та	
концерти,	вшанування	ювілярів,	жінок	до	8	Березня,	
заохочення	учасників	афганських	подій,	преміюван-
ня	профактиву.	750	осіб	отримали	фінансову	допо-
могу	(на	ці	ціли	витрачено	642	тисячі	гривень).

На	 завершення	 своєї	 промови	 профлідер	 за-
значив,	що	 в	 колективу	 є	 всі	 підстави	дивитися	 в	
майбутнє	 з	 оптимізмом,	 адже	 сумлінна	 праця	 на	
ЗЗРК	 винагороджується	 стабільною	 заробітною	

платою	 та	 додатковими	 соціальними	 гарантіями,	
право	на	які	закріплено	у	колдоговорі.

За	підсумками	розширеного	спільного	засідан-
ня	профкому	та	адміністрації	було	прийнято	поста-
нову,	якою	робота	соціальних	партнерів	щодо	ви-
конання	пунктів	і	розділів	колективного	договору	в	
першій	 половині	 2021	 року	 визнана	 задовільною,	
про	що	затверджено	відповідний	акт.

Олена МАШТАЛЯР, фото автора
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«За нас це ніхто не зробить»«За нас це ніхто не зробить»

Засідання	 профспілкових	
комітетів	 –	 той	 тип	 заходів,	 що	
звичайно	 проходять	 у	 вузькому	
колі.	 Але	 ж	 такий	 формат	 –	 не	
обов’язковий.	 Якщо	 є	 бажання	
і	 потреба,	 то	 на	 них	 можна	 кли-
кати	 гостей	 –	 і,	 цілком	 імовірно,	
з	 ними	 обговорення	 актуальних	
питань	 профспілкової	 роботи	 бу-
де	 особливо	 цікавим!	 Наприкінці	
вересня	 цю	 теорію	 перевірили	 в	
первинці	 ПМГУ	 ПВП	 «Кривбас-
вибухпром»	 (голова	 Ірина	Білик),	
запросивши	на	чергове	засідання	
профкому	 представників	 Криво-
різької	міської	ради	Профспілки.

Завідуюча	 організаційно-ін-
формаційним	 відділом	Марія	 За-
гребельна	 і	 головний	 фахівець	
з	 інформаційної	 роботи	 Оксана	
Шахмоть	радо	приїхали	поспілку-
ватися	 з	 профактивом	 підприєм-
ства	і	провели	для	нього	навчання	
в	рамках	Виїзної	школи	профспіл-
кового	активу	(діє	при	міській	раді	
вже	четвертий	рік).

Марія	 Загребельна	 озна-
йомила	 членів	 профкому	 зі	 змі-
нами	 в	 головному	 документі	
Профспілки	 –	 Статуті.	 «Сьомим 
З’їздом ПМГУ 17 вересня 2020 
року ухвалена нова редакція 
Статуту. Змін не так багато, 
але слід звернути увагу на деякі 
нововведення,	 –	 наголосила	во-
на.	 –	 Оскільки цей документ 
регламентує діяльність ПМГУ, 
дуже важливо, щоб з ним були 
ознайомлені не тільки керівники 
первинних організацій, а й 
профспілковий актив».

Усі	 присутні	 (Ірина	 Білик,	
Світлана	Голуб,	Олексій	Шевчук,	
Світлана	 Іващенко,	 Олександр	
Деньгуб,	Ольга	Павленко,	Тетяна	
Родіонова)	 отримали	 по	 примір-
нику	нового	Статуту	ПМГУ.	Також	
вони	 дізналися,	 що	 за	 необхід-
ності	всі	бажаючі	можуть	ознайо-
митися	з	його	електронною	вер-
сією	на	сайтах	ПМГУ	та	Міністер-
ства	юстиції	України.

Оксана	Шахмоть	зосередила	
увагу	 профактивістів	 на	 важли-
вості	 формування	 та	 укріплен-
ня	 іміджу	 ПМГУ:	 «Профспілку 
металургів і гірників України 
треба рекламувати. І за нас це 
ніхто не зробить! Приміром, 
будьякий інформаційний привід 
(приїзд до первинки фахівців 
міської ради, профспілкова акція, 
колективний тур вихідного дня, 
Робітнича спартакіада ПМГУ 
тощо) – це слушний момент 
зробити допис з кількох речень 
на власній сторінці в соцмережі. 
Для цього не треба бути 
журналістом. Якщо кожен член 

ПМГУ відчуватиме дотичність 
до всього, що відбувається в 
рідній Профспілці, ї ї авторитет 
зміцнюватиметься».

Наразі	 тривають	 конкурси	
Центральної	ради	ПМГУ,	деталь-
ні	 умови	 яких	 є	 на	 сайті	 ПМГУ:	
відеороликів	 (тут	прийом	робіт	
вже	 завершено,	 скоро	 будуть	
підбиті	підсумки)	та	інформацій-
них	постів	у	Фейсбуці	(розгляда-
тимуться	пуб	лікації,	здійснені	до	
1	грудня).	Приємно	було	дізнати-
ся,	що	Ірина	Білик	не	просто	про	
них	знає,	а	і	взяла	участь.

Цього	дня	профкому	також	бу-
ло	 надано	 практичну	 допомогу	 з	
питань	 діловодства.	 Спілкування	
з	активістами	залишило	позитив-
ні	враження.	У	первинці	вочевидь	
працює	команда	однодумців.	Доб-
розичливі,	дружні,	допитливі	–	та-
кими	є	члени	профкому	«Кривбас-
вибухпрому»	на	чолі	з	енергійною	
та	гостинною	Іриною	Білик.

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора
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У	 вересні	 трудовий	 колектив	 киснево-конвер-
терного	цеху	Дніпровського	металургійного	заводу	
(ДМЗ,	 чи,	 як	ми	 «по	 старій	 пам’яті»	 називаємо	це	
підприємство,	Петровки)	перебував	у	піднесеному	
настрої.	Для	цього	був	цілком	вагомий	привід,	адже	
підрозділ	відзначав	день	народження	–	65	років	з	
дня	введення	в	експлуатацію.

У	 50-ті	 роки	 минулого	 століття	 на	 металургій-
них	 підприємствах	 країни	 активно	 впроваджува-
лися	 технології,	 пов’язані	 з	 застосуванням	 кисню.	
ДМЗ	 першому	 довірили	 опанувати	 новий	 техпро-
цес	 продувки	 чавуну	 в	 конвертері	 чистим	 киснем	
зверху.	 Проєкт	 реалізували	 на	 базі	 реконструйо-
ваного	 бессемерівського	 (застарілий	 спосіб	 пе-
реділу	рідкого	чавуну	до	сталі,	названий	на	честь	
британсь	кого	винахідника	Генрі	Бессемера)	цеху	та	
новопобудованого	кисневого	цеху.	Перша	продув-
ка	 плавки	 відбулася	21	 вересня	1956	року.	А	 вже	

дуже	скоро	фахівців	Петровки	стали	запрошувати	
для	того,	щоб	вони	налагодили	аналогічні	процеси	
на	інших	заводах.

З	тієї	пори	багато	води	утекло.	За	роки	роботи	
в	 киснево-конвертерному	 цеху	 неодноразово	 від-
бувалися	масштабні	модернізації,	 застосовували-
ся	 численні	 прогресивні	 нововведення.	 Зокрема,	
за	 останні	 5	 років	 тут	 була	 реконструйована	 сис-
тема	газоочищення	конвертерів,	проводилися	різ-

номанітні	експерименти	щодо	технології.	Сталь	те-
пер	розливають	у	виливниці	власного	виробництва	
(налагодив	фасонно-ливарний	цех).	Величезну	ро-
боту	виконав	колектив	підрозділу	під	час	підготов-
ки	та	запуску	обладнання	після	призупинки	вироб-
ництва	у	2020	році.

Всі	 на	 Дніпровському	 металургійному	 заводі	
знають:	сталевари	на	чолі	з	начальником	цеху	Ро-
маном	Русаковим	–	 потужна	 команда,	 яка	 прагне	
підвищувати	 ефективність	 виробництва	 та	 покра-
щувати	якість	продукції,	але	 і	про	дозвілля	не	за-

буває.	Працівники	підрозділу	вміють	веселитися	–	
разом	відзначають	свята,	вітають	ювілярів,	полюб-
ляють	спорт	та	активний	відпочинок.

А	ще	–	тут	міцна	профспілкова	організація,	що	
має	свої	добрі	традиції	та	представників,	якими	мо-
же	пишатися.	В	їхньому	числі	–	вогнетривник	Мико-
ла	Олійник,	 профгрупорг	 четвертої	 бригади,	 член	
профкому	ДМЗ	та	Дніпропетровської	обласної	ра-
ди	ПМГУ.	Цього	року,	на	честь	Дня	металурга	і	гір-
ника,	 він	 був	 заслужено	нагороджений	нагрудним	
Знаком	«За	активну	роботу	в	Профспілці	металур-
гів	 і	 гірників	України».	Ще	один	талановитий	акти-
віст,	якого	виховав	киснево-конвертерний,	–	голо-
ва	 цехової	 організації	 Профспілки	 Іван	 Подобєд.	
Окрім	того,	що	він	є	лідером,	якому	довіряють,	не	
так	 давно	 його	 обрали	 головою	 комісії	 з	 охорони	
праці	профкому	заводу.

Одним	 словом,	 до	 65-го	 дня	 народження	 це-
ху	 його	 колектив	 підійшов	 з	 вагомими	 здобутка-
ми.	І	не	збирається	ними	обмежуватися:	у	праців-
ників	підрозділу	багато	нових	 ідей	–	 і	виробничої,	
і	профспілкової	спрямованості.	Тож	побажаємо	 їм	
здоров’я,	наснаги	та	успіху	в	усіх	їхніх	починаннях!

Оксана ЧЕРНЕНКО
Фото автора

Сталеве серце  Сталеве серце  
ПетровкиПетровки
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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
Тарас БІЛОКОНЕНКО, бригадир слюсарів цеху прокату №3 «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
профактивіст, чемпіон 52-ї робітничої спартакіади підприємства з футзалу

Фото Віктора БІЛИКА

Велич деяких справ полягає не стількиВелич деяких справ полягає не стільки
в їхніх розмірах, скільки в їхній своєчасності.в їхніх розмірах, скільки в їхній своєчасності.

Луцій Анней СенекаЛуцій Анней Сенека



11Ваша довіра № 10 (2021 г.)
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Підготовлені та обізнані  Підготовлені та обізнані  
в питаннях охорони праців питаннях охорони праці

Здійснення	 громадського	 контролю	 за	 дотри-
манням	 роботодавцем	 зобов’язань	 перед	 трудя-
щими	 стосовно	 створення	 адекватних,	 безпечних	
та	нешкідливих	 умов	праці	 –	один	 з	 пріоритетних	
напрямків	 діяльності	 профспілкової	 організації	
ПМГУ	Металургійного	комбінату	«Азовсталь».	І	ду-
же	важливо,	щоб	цим	контролем	опікувалися	люди	
підготовлені,	обізнані	в	питаннях	охорони	праці	на	
виробництві.	Саме	з	цією	метою	профком	підпри-
ємства	на	чолі	з	головою	первинки	Ю.Дорошенком	
регулярно	 проводить	 навчання	 громадських	 ін-
спекторів	з	охорони	праці	з	різних	структурних	під-
розділів.

От	і	в	середині	вересня	представників	згаданої	
категорії	 активу	 запросили	 на	 черговий	 семінар-
тренінг	–	цього	разу	у	виїзному	форматі,	на	базі	са-
наторію	 «Курорт	 Орловщина»	 (Дніпропетровська	
область).	 В	 якості	 лекторів	 у	межах	 навчання	 ви-
ступили	фахівці	апарату	ПМГУ:	головний	технічний	
інспектор	 праці	 В.Білик,	 правовий	 інспектор	 пра-
ці	 Г.Просяник	 та	 провідний	 фахівець	 з	 діяльності	
профспілок	Р.Тарасенко.

Першим	 з	 колегами	 у	 працеохоронній	 справі	
поспілкувався	 В.Білик.	 Озвучивши	 актуальні	 дані	
щодо	травматизму	та	професійної	захворюваності	
серед	металургів	 і	 гірників,	він	підкреслив	важли-
вість	аналітичної	оцінки	цих	показників	на	підпри-
ємствах	 ГМК	України	–	 адже	 саме	вона	дає	мож-
ливість	 робити	 висновки	 і	 відповідно	 до	 них	 роз-
робляти	ефективні	профілактичні	заходи.

Також	головний	технічний	інспектор	Профспіл-
ки	 говорив	 про	 особливості	 роботи	 громадських	
інспекторів.	 Нерідко	 від	 їхніх	 дій	 залежить	 життя	
і	 здоров’я	 працівників,	 тому	 їхня	 справа	 вимагає	
особливого	хисту	та	наявності	в	особи,	яка	за	неї	
береться,	рідкісних	рис	характеру	–	таких,	як	людя-
ність	і	небайдужість.

На	завершення	свого	виступу	В.Білик	запропо-
нував	учасникам	навчання	разом	подивитися	низ-

ку	відеоматеріалів,	присвячених	питанням	охорони	
праці.

Наступне	 заняття	 –	 щодо	 актуальних	 наразі	
тем	 пенсійного	 страхування	 та	 переведення	 тру-
дових	 книжок	 в	 електронний	 вигляд	 –	 провела	
Г.Просяник.	 Вона	 розповіла	 про	 новації	 у	 законо-
давстві,	 які	 зумовили	відповідні	 зміни,	 та	про	під-
водні	 камені,	 що	 виникають	 у	 процесі	 їхнього	 за-
провадження.	 Оскільки	 аудиторія	 виявилася	 обі-
знаною	 та	 зацікавленою,	 відбулася	 пізнавальна	
дискусія	 стосовно	 реформ,	 які	 провадить	 діюча	
влада,	 та	 їхнього	 згубного	 впливу	 на	 різні	 сфери	
життя	трударів	–	від	охорони	праці	до	перспектив	
пенсійного	забезпечення.

Виступ	 Р.Тарасенка	 був	 присвячений	 викорис-
танню	 сучасних	 інформаційних	 технологій.	 Маю-
чи	на	меті	допомогти	профспілковим	активістам	у	
справі	 інформування	членів	ПМГУ,	лектор	наочно	
показав	 популярні	 безкоштовні	 Інтернет-сервіси,	
коротко	 ознайомив	 з	 їхнім	 основним	 функціона-
лом.	 І	 на	 завершення	 закликав	 учасників	 навчан-
ня	брати	на	озброєння	нові	формати	віддаленого	
спілкування.	У	сучасному	світі	без	них	не	обійтися,	
та	й	загалом	розвиток	профспілкового	руху	вима-
гає	створення	для	працівників	повноцінного	досту-
пу	до	всіх	опцій	через	Інтернет	–	ця	ідея	давно	на	
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Міжнародна профспілкова майстер-школа: Міжнародна профспілкова майстер-школа: 
тільки те, що орієнтовано на практикутільки те, що орієнтовано на практику

порядку	денному	 і	отримала	назву	«профспілка	в	
смартфоні».

Викладаючи	матеріал	 з	 актуальних	 профспіл-
кових	тем,	фахівці	апарату	ПМГУ	завжди	прагнуть	
зробити	 інформацію	 максимально	 зрозумілою	 та	
наближеною	до	практики.	Тому	в	спілкуванні	з	на-
вчальними	 групами	вони	 завжди	просять	 їх	 зада-
вати	питання	та	озвучувати	ті	конкретні	проблеми,	
з	якими	активісти	стикаються	в	своїй	роботі.	Такий	
заклик	почули	від	запрошених	лекторів	і	азовсталь-
ці.	 І	 не	 стали	 соромитися:	 охоче	розповідали	про	
свої	повсякденні	реалії,	брали	участь	в	обговорен-
ні	різних	нюансів	профспілкової	роботи,	залишив-
ши	по	собі	дуже	позитивне	враження	–	як	«група,	
що	 налаштована	 на	 серйозну	 роботу	 та	 реальне	
поглиблення	своїх	знань».

Фото Романа ТАРАСЕНКА

У	ПМГУ	–	багато	талановитих	активістів,	здат-
них	 створювати	 цілком	 гідні	 інформаційні	 ма-
теріали.	 Однак	 далеко	 не	 всі	 реалізують	 свої	
журналістсь	кі	здібності	на	практиці.	Що	і	зрозуміло:	
виробниче	 навантаження,	 профспілкові	 доручен-
ня,	громадська	активність	–	все	це	зовсім	не	лишає	
часу	на	те,	щоб	посидіти	та	порозмірковувати	над	
змістовним	постом	у	соціальні	мережі	чи	статтею	в	
журнал	«Ваша	довіра».	Але	іноді	відбувається	та-
ке,	про	що	просто	не	можна	промовчати.	От,	напри-
клад,	 третя	 Міжнародна	 профспілкова	 майстер-
школа,	яка	пройшла	в	середині	вересня	в	Києві.

Ініційований	зацікавленими	в	розвитку	профак-
тивістами,	цей	форум	не	має	централізованого	фі-
нансування	та	постійного	партнера.	Наразі	до	ви-
рішення	деяких	питань	його	організації	долучилися	
Olof	Palme	International	Center	(Королівство	Швеція)	
та	Solidarity	Center	(США).	Їхні	представники	працю-
вали	у	межах	майстер-школи	разом	з	учасниками	
з	України,	Грузії,	Швеції,	Киргизстану	та	Білорусі.	У	
програмі	 тут	–	 тільки	 те,	що	орієнтовано	на	прак-
тику:	майстер-класи	досвідчених	профлідерів	що-
до	конкретних	інструментів	і	технологій	дій,	розбір	

конкретних	проблемних	ситуацій	(кейсів),	дискусії,	
експертні	висновки	з	фокусом	уваги	на	рівень	«пер-
винок»	та	роботу	з	працівниками.

Тож	цей	надзвичайно	цікавий,	надзвичайно	ди-
намічний	 захід	 у	 незвичному	 форматі	 буквально	
змусив	інженера-програміста	відділу	інформаційних	
технологій	 ПАТ	 «Запорізький	 залізорудний	 комбі-
нат»,	члена	профкому	ПМГУ	підприємства	Світлану	
Ніколіну	розповісти	про	нього	широкому	загалу:

–	Організатори	майстер-школи-2021	примудри-
лися	на	два	дні	зібрати	під	одним	дахом	справжніх	
профспілкових	«бойових	командирів»	–	різного	рів-
ня,	віку	та	досвіду,	з	різних	країн	та	різних	галузей,	
з	різним	підходом	до	розуміння	та	вирішення	зав-
дань,	що	стоять	перед	ними.	Але	чи	варто	дивува-
тися,	що	всі	учасники	заходу	говорили	однією	мо-
вою	–	мовою	фахівців	своєї	справи?	Справи,	якій	
вони	присвятили	життя,	якою	вони	горять	–	справи	
захисту	прав	та	свобод	людини	праці.

Дивовижно	 відчувати,	 коли	 заїжджене	 слово	
«солідарність»	 у	 маленькій	 студії	 згущається	 та	
набуває	майже	матеріальної	щільності	та	ваги.	От	
ти	стоїш	поруч	з	ватажком	страйків	на	заводах	та	
морщиш	лоба,	намагаючись	у	півгодинній	дискусій	
зрозуміти:	 як	 все	ж	 таки	розпалити	в	людях	 іскру	
власної	гідності,	рішучість	гуртуватися	та	захища-
ти	свої	права?

От	–	зазираєш	у	майбутнє,	яке	вже	майже	на-
стало,	де	термінали	в	тролейбусах,	роботи	та	каси	
самообслуговування	 замінюють	 людину,	 з	 її	 що-
денною	працею	та	заробітком.	От	чуєш	від	голови	
первинки	те,	про	що	трударі	обурено	розмовляють	
у	місцях	для	паління,	але	майже	ніколи	не	виносять	
на	 офіційні	 збори	 та	 конференції.	От	 –	 розумієш,	
що,	якщо	не	знати	про	межі,	встановлені	багаторіч-
ними	традиціями	в	звичних	нам	профспілках,	вели-
ку	кількість	питань	можна	вирішити	легко	та	креа-
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тивно.	І	дивуєшся,	що	профспілки	можуть	реально	
впливати	на	політичне	життя	країни.	А	ще	більше	
–	 тому,	як	маленькі	 за	чисельністю	організації,	 за	
умови	фахового	та	натхненного	керівництва,	 здо-
бувають	великі	перемоги.

Не	дивно,	що	захід	задуманий	дуже	кулуарним,	
адже	це	–	досвід	та	ідеї,	які	мають	бути	враховані,	
перетравлені	 та	спрямовані	на	 зміни	 (хотіла	було	
написати	 «на	 покращення»,	 але	 ні,	 профспілкам	
необхідно	змінюватися	системно).

Серед	 тем,	 які	 обговорювали-
ся	на	третій	майстер-школі,	–	робота	
профспілкової	 організації	 в	 трансна-
ціональних	 корпораціях	 на	 прикладі	
«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»;	бороть-
ба	 за	 трудові	 права	 та	 відновлення	
профспілок	 у	 Грузії;	 досвід	 польської	
«Солідарності»	40	років	потому;	 кейс	
Профспілки	 «Нової	 Пошти»,	 як	 орга-
нізації	 сучасного	типу;	впровадження	
технік	 профспілкового	 органайзингу	
(на	 прикладі	 створення	 «Профспілки	
кранівників»);	досвід	співпраці	профе-
сійних	спілок	та	соціал-демократів	у	Швеції;	робота	
громадського	сектору	Білорусі	в	умовах	репресій;	
ресурси	громадських	коаліцій	для	профспілок,	або	
«креативні	методи	профспілкової	боротьби»;	місце	
профспілок	в	сегменті	GIG-економіки;	перспективи	
розвитку	профспілок	в	умовах	реформ	у	молодих	
державах	Європи	та	Азії.

Бурхливу	 реакцію	 всіх	 присутніх	 (крім	 пред-
ставників	 Профспілки	 «Нової	 Пошти»,	 лави	 якої	
повністю	 складаються	 з	молоді)	 викликало	 також	
питання	молодіжної	політики,	не	дарма	залишене	
модераторами	Едуардом	Вохміним	 (Школа	трудо-

вих	 практик)	 та	 Віталієм	 Копишем	
(Центр	 освіти	 дорослих	 «Перспек-
тива»	Чернігівського	 зонального	 на-
вчально-методичного	 центру	 проф-
спілок,	Інститут	громадянської	освіти	
та	праці)	на	завершення	першого	дня	
дискусій.

З	тієї	величезної	кількості	нової	ін-
формації,	 яка	 була	 озвучена	 учасни-
ками	майстер-школи,	висновки	можна	
генерувати	довго	–	і	різні.	Однак	най-
важливіший,	як	на	мене,	такий:	проф-
спілки	і	профспілковці	застосовують	у	
роботі	ті	методи,	які	підказують	їм	ви-

ховання,	переконання	й	обставини.	 Іноді	–	це	про-
світницька	діяльність,	як	у	шведів,	іноді	–	підпільна	
боротьба,	як	у	білорусів,	 іноді	–	боротьба	за	вижи-
вання,	як	у	грузинів	та	киргизів.	У	нас	в	Україні	най-
частіше	–	боротьба	з	державною	бюрократією,	олі-
гархатом,	і,	на	жаль,	з	самими	собою.

І	от	ще	яка	мене	спіткала	думка:	живе	собі	пра-
цівник,	ні	про	що	не	думає.	А	профспілка	женеть-
ся	за	ним,	хоче	наздогнати,	залучити	до	своїх	лав,	

ощасливити,	 захистити,	 застрахувати	 та	 видати	
путівку.	Приблизно	так	виглядають	зі	сторони	від-
носини	 працівників	 і	 профспілки.	 При	 цьому	 не	
важливо,	 що	 саме	 роблять	 профлідери:	 влашто-
вують	 забастовку	 –	 люди	 лякаються	 наслідків	 та	
виходять	зі	складу	профспілки,	сідають	за	стіл	пе-
реговорів	–	люди	втрачають	до	них	довіру,	ствер-
джують,	 що	 вони	 продалися	 роботодавцю	 і	 знов	
виходять	 зі	 складу	 профспілки,	 переформатову-
ють	профспілку	за	принципами	сервісної	організа-
ції	–	і	втрачається	сама	суть	профспілкового	руху.

Структура	«профспілка»	сьогодні	існує	на	тон-
кій	 межі	 між	 бізнес-процесом,	 вирішен-
ням	життєвих	проблем	людей	та	ідеоло-
гією,	у	підґрунті	якої	лежать	такі	цінності,	
як	 гідність	 та	 свобода.	 Зможуть	 проф-
спілкові	 лідери	 з	 палкими	 серцями	 зна-
йти	правильну	модель	розвитку	за	наяв-
них	умов	–	бути	профспілці	сильною	та	
ефективною.	А	не	здужають	–	так	і	ганя-
тимемось	з	путівками	та	«матеріалками»	
за	 профспілковим	 членством	 аж	 доти,	
доки	саме	слово	«профспілка»	не	стане	
архаїзмом.

Фото учасників заходу
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Бути	фахівцем	з	інформації	в	профспілці	–	ро-
бота	не	з	легких.	Тут	одного	тільки	журналістського	
хисту	замало.	Потрібні	ще	ґрунтовні	знання	з	усіх	
напрямків	профспілкової	діяльності,	чіткі	моральні	
орієнтири,	а	також	професійна	інтуїція,	що	підкаже,	
якими	 саме	жанрами-стилями-сюжетами-словами	
можна	достукатися	до	людей	праці,	закликаючи	їх	
до	єдності	у	відстоюванні	власних	прав.

Здавалося	б,	за	таких	стартових	умов	і	навчати	
профспілкових	інформаційників	мало	б	бути	склад-
но.	Але	насправді	це	не	так.	Професіоналів,	які	за	за-
мовчанням	«собаку	з’їли»	на	комунікації,	достатньо	
лише	зібрати	разом	–	і	вони	одразу	ж	включаться	в	
процес:	допоможуть	викладачам	обрати	для	обгово-
рення	найбільш	актуальні	питання,	охоче	поділять-
ся	 своїми	 напрацюваннями	 та	 обов’язково	 скорис-
таються	можливістю	неформально	поспілкуватися.

Саме	так	загалом	виглядав	семінар-тренінг	з	ін-
формаційної	роботи,	який	відбувся	у	вересні	в	Киє-
ві.	Організований	Федерацією	профспілок	України	
в	межах	міжнародного	проєкту	«Інклюзивний	ринок	
праці	 для	 створення	 робочих	 місць	 в	 Україні»	 за	
підтримки	Міжнародної	 організації	 праці	 та	Мініс-
терства	закордонних	справ	Данії,	він	зібрав	більше	
20	 фахівців,	 що	 займаються	 інформаційними	 пи-
таннями	у	 галузевих	профспілках	та	територіаль-
них	профоб’єднаннях.	ПМГУ	на	заході	представля-
ли	 троє	 учасників:	 Гліб	 Гончаров	 (первинка	ПМГУ	
Металургійного	комбінату	«Запоріжсталь»),	Оксана	
Шахмоть	(Криворізька	міська	рада	ПМГУ),	та	Вар-
вара	Смірнова	(апарат	Профспілки).

Програма	занять	була	досить	насиченою.	Про	
інформаційну	 політику	 ФПУ	 сьогодні	 та	 плани	 її	
розвитку	в	найближчій	перспективі	розповів	керів-
ник	прес-центру	Федерації	Юрій	Работа.	Питанням	
внутрішньої	та	зовнішньої	комунікації	профспілок,	
а	також	теорії	та	практиці	створення	сайтів	приді-
лила	увагу	провідний	спеціаліст	апарату	ФПУ,	тре-
нерка	з	IT	технологій	Анна	Пугачева.	Із	тонкощами	
проведення	профспілкових	адвокаційних	кампаній	
присутнім	 допомогла	 розібратися	 менеджерка	 з	
публічних	комунікацій,	журналістка	Марія	Домансь-
ка.	Про	діяльність	Національної	спілки	журналістів	
України	 та	 різні	 аспекти	 співробітництва	 преси	 і	
профспілок	говорив	голова	НСЖУ	Сергій	Томилен-
ко.	Представник	 компанії	 Jenesis	Денис	Седлець-
кий	поділився	з	інформаційниками	деякими	техніч-
ними	 деталями	 процесу	 розробки	 та	 експлуатації	
електронних	ресурсів.	У	вирішенні	всіх	організацій-
них	 питань	 навчальній	 групі	 допомагав	 заступник	
керівника	 департаменту	 з	 міжнародних	 відносин	
апарату	ФПУ	Роман	Кравчик.

Окрім	 пізнавальних	 теоретичних	 блоків,	 важ-
ливою	частиною	семінару-тренінгу	було	виконання	
практичних	завдань	у	малих	групах,	а	також	багато	
живого	спілкування,	яке	дозволило	профспілковим	
фахівцям	 обмінятися	 досвідом	 роботи	 та	 обгово-
рити	 способи	 вирішення	 нагальних	 проблем,	 що	
виникають	в	їхній	щоденній	діяльності.

Фото Інни ЖУРАВЕЛЬ

Інформація Інформація 
як інструмент як інструмент 
профспілкової  профспілкової  

роботироботи
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Кажуть,	що	час	у	нашому	Всесвіті	потроху	при-
скорюється.	Не	знаємо,	чи	це	справді	так,	але	одну	
тенденцію,	яка	підтверджує	цю	теорію	помічаємо:	
йдеться	про	швидкість	застарівання	знань.	Раніше	
фахівцям	 Профспілки,	 що	 опікуються	 питаннями	
охорони	 праці	 на	 виробництві,	 доводилося	 один	
раз	 ретельно	 вивчити	 законодавчу	 базу	 –	 і	 потім	
можна	 було	 багато	 років	 працювати,	 спираючись	
на	неї	в	практиці.	Тепер	же	все	інакше:	зміни	в	за-
кони	вносяться	ледь	не	кожен	місяць,	на	їхній	ба-
зі	 переглядаються	 інші	документи,	 і	 виходить,	що	
правила,	які	діяли	вчора,	сьогодні	вже	не	актуаль-
ні.	Через	це	навчання	згаданої	категорії	активу	(як,	
загалом,	 і	 всіх	 інших)	 перетворюється	 на	 процес,	
який	не	має	кінця.

Але	не	варто	дивитися	на	це,	як	на	проблему,	
вважають	 у	 Донецькій	 облраді	 ПМГУ.	 Краще	 роз-
глядати	необхідність	регулярного	підвищення	ква-
ліфікації	 активістів	 як	 об’єктивну	 потребу	 сього-
дення	та	можливість	для	додаткового	спілкування.	
Реа	лізуючи	такий	підхід	на	практиці,	обласна	орга-
нізація	провела	наприкінці	вересня	в	Краматорську	
черговий	семінар	для	 громадських	 і	 старших	 гро-
мадських	інспекторів,	а	також	голів	і	членів	комісій	
з	охорони	праці.	У	ньому	взяли	участь	більше	ніж	
півсотні	 представників	 трудових	 колективів	 вісім-
надцяти	підприємств	ГМК	регіону.

До	навчального	процесу	долучилися	експерти:	
начальник	відділу	гігієни	праці	та	атестації	робочих	
місць	 за	 умовами	 праці	 східного	 міжрегіонально-
го	Управління	державної	служби	в	питаннях	праці	
Руслан	Максименко,	заступник	начальника	відділу	
північно-західного	напрямку	Управління	промисло-
вої	 безпеки	 та	 на	 об’єктах	 підвищеної	 небезпеки	
східного	 міжрегіонального	 Управління	 державної	
служби	з	питань	праці	Сергій	Гошко,	головні	фахів-
ці	Бахмутського	міського	відділення	управління	ви-
конавчої	дирекції	Фонду	 соціального	 страхування	
України	в	Донецькій	області	Оксана	Ромах	та	Сер-
гій	 Манойло,	 головний	 технічний	 інспектор	 праці	
Профспілки	 металургів	 і	 гірників	 України	 Володи-
мир	Білик.

Відкрила	 семінар	 голова	 Донецької	 обласної	
організації	ПМГУ	Любов	Кобзева.	Привітавши	учас-
ників,	вона	поінформувала	їх	про	рівень	виробни-
чого	травматизму	на	підприємствах	ГМК	області	в	

2020	році	та	за	перше	півріччя	2021	року,	 і	акцен-
тувала	увагу	на	завданнях,	які	стоять	перед	проф-
спілковим	активом	в	питаннях	охорони	праці.

Володимир	 Білик	 розповів	 колегам	 про	 дії	
Профспілки	металургів	 і	 гірників	України,	 спрямо-
вані	на	захист	права	трударів	на	безпечні	та	здоро-
ві	умови	праці,	про	участь	профспілкових	фахівців	
в	обробці	урядового	проєкту	Закону	України	«Про	
безпеку	та	здоров’я	працівників	на	роботі»	 (ПМГУ	
наполягає:	у	наявній	редакції	цей	документ	є	абсо-
лютно	неприйнятним!).

Сергій	Гошко	поділився	з	профспілковцями	ана-
лізом	 виробничого	 травматизму	 в	 металургійній	
промисловості	Донецької	області,	а	потім	детально	
зупинився	на	застосуванні	в	роботі	«Порядку	роз-
слідування	та	обліку	нещасних	випадків	на	вироб-
ництві…»	№337	 (від	 17.04.2019	 року)	 та	 «Порядку	
проведення	 огляду,	 випробування	 та	 експертного	
обстеження	машин	 і	механізмів,	устаткування	під-
вищеної	 небезпеки»	 №687	 (від	 26.05.2004	 року),	
наголошуючи	на	праві	профспілок	вносити	робото-
давцям	приписи	в	питаннях	охорони	праці.

Руслан	Максименко	говорив	про	порядок	та	ме-
тодику	проведення	атестації	робочих	місць	за	умо-
вами	праці	та	порядок	проведення	медичних	огля-
дів.	Оксана	Ромах	 та	Сергій	Манойло	в	 ефектив-
ному	тандемі	висвітлили	теми	надання	матеріаль-
ного	забезпечення	та	страхових	виплат	за	рахунок	
коштів	Фонду	соціального	страхування	України	при	
настанні	 страхового	 випадку,	 організації	 і	 поряд-
ку	роботи	комісії	соціального	страхування	підпри-
ємств.	Вони	також	охоче	відповіли	на	конкретні	за-
питання	учасників	семінару	–	їх	було	задано	біль-
ше	двох	десятків.

На	завершення	навчання	фахівці	Донецької	об-
ласної	 організації	 ПМГУ	 закликали	 представників	
первинок	 брати	 участь	 у	 запланованому	 на	 най-
ближчу	 перспективу	 вебінарі	 на	 тему	 «Навчання	
та	інструктажі	з	охорони	праці:	від	формалізму	до	
ефективності»,	 і	 передали	 їм	 спеціально	 підгото-
вані	 для	 них	матеріали:	 «Методичні	 рекомендації	
профспілковому	активу	по	здійсненню	громадсько-
го	контролю	в	питаннях	охорони	праці»,	«Про	дії	по-
терпілого	в	разі	отримання	травми	на	виробництві,	
а	також	як	отримати	компенсацію	за	травму	на	ви-
робництві»,	методичні	рекомендації	«Практика	роз-
слідування	та	обліку	нещасних	випадків	на	вироб-
ництві».

Завершився	захід	напутнім	словом	від	Любові	
Кобзевої	 та	побажанням	плідної	 роботи	 і	 подаль-
шої	співпраці	від	начальника	Бахмутського	місько-
го	відділення	Управління	виконавчої	дирекції	Фон-
ду	 соціального	 страхування	 України	 в	 Донецькій	
області	Ольги	Мельникової.

За інформацією
Донецької обласної організації ПМГУ
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– Ірино Миколаївно, то коли 
і як профспілкова доля обрала 
саме Вас?

–	 Було	 два	 поворотних	 мо-
менти.	 Перший	 –	 у	 жовтні	 1984	
року	–	тоді	я	прийшла	працювати	
на	МГЗ.	І	другий	–	у	2005	році,	ко-
ли	мене	вперше	обрали	головою	
профспілкового	 комітету	 нашої	
дирекції.	 От	 відтоді	 і	 йду	 проф-
спілковим	шляхом.

– Це було Ваше рішення – 
«хочу очолити профорганіза-
цію підрозділу», чи бажання 
колективу, якому Ви не змогли 
відмовити?

–	Я	нічого	не	вирішувала.	Все	
сталося	 само	 собою.	 Мені	 вия-
вили	довіру,	я	не	могла	 її	не	ви-
правдати.	Для	мене	тут	ключове	
слово	–	«товариші».	Всі,	 з	 ким	я	
працюю,	 –	 мої	 друзі	 і	 товариші.	
Бачити	 моїх	 друзів,	 колег	 задо-
воленими	 і	щасливими	–	це	моя	
мета	і	моє	найбільше	натхнення.

– Чи таке ставлення взаєм-
не? Чи прагнуть Ваші колеги 
так само допомагати Вам?

–	Так,	авжеж,	я	допомагаю	їм,	
вони	–	мені!	 І	це	дуже	цінно.	За-
галом	за	багато	років	роботи	на	
МГЗ	я	співпрацювала	з	багатьма	
хорошими	 людьми.	 Деякі	 з	 них	
вже	на	пенсії,	а	дехто,	на	преве-
ликий	жаль,	пішов	з	цього	світу.

– Чи є людина, яку Ви мог-
ли б назвати своїм вчителем у 
профспілковій сфері?

–	 Отримати	 перший	 досвід	
організаційної	 та	 профспілко-
вої	роботи	мені	дуже	допоміг	ко-
лишній	 голова	 профспілкового	
комітету	 Олександр	 Васильович	
Чередніченко.	 Але	 я	 в	 кожного	
члена	 профспілки	 вчилася	 роз-
різняти	добре	й	 погане.	 І	 те,	що	
сприяє	добру,	я	залишала	в	своє-
му	 досвіді.	 Я	 доповнюю	цей	 до-
свід	і	користуюся	ним	завжди.	

– Важко бути профспілко-
вим лідером у сучасних умо-
вах?

–	 Так,	 нелегко.	 Та	 я,	 на	 мою	
думку,	сильна	людина,	адже	вмію	
долати	перешкоди.	І	я	не	сама:	зі	

мною	 завжди	 мої	 друзі,	 колеги,	
керівництво	цеху.

– Минулий рік, з його епіде-
мічними реаліями, докорінно 
змінив життя багатьох людей. 
Як він вплинув на діяльність 
голови профорганізації ди-
рекції по забезпеченню вироб-
ництва?

–	 Довелося	 пристосовува-
тись	працювати	в	умовах	каран-
тину,	 але	 ця	 пандемія	 нас	 ще	
більше	згуртувала.	Вважаю,	най-
більший	 успіх	 цього	 важкого	 пе-
ріоду	полягає	в	тому,	що	я	змогла	
залишитися	оптимістом,	подола-
ти	всі	складнощі,	і	працювати,	як	
завжди,	на	повну	силу.	Своєю	ро-
ботою	я	задоволена.

– Чим Ви пишаєтесь у житті?
–	Стосовно	професії,	я,	в	пер-

шу	чергу,	пишаюся	тим,	що	пра-
цюю	на	одному	з	найсучасніших	
підприємств	 металургійної	 про-
мисловості.

– У Вас є «фірмовий» ре-
цепт щастя? Можете поділити-
ся?

–	Щастя	–	це	шлях,	а	не	пункт	
призначення.	 Немає	 іншого	 ча-
су,	щоб	бути	щасливим,	окрім	як	
зараз.	 Попри	 будь-які	 складно-
щі,	потрібно	жити	та	насолоджу-
ватися	 моментом.	 Щиро	 бажаю	
цього	всім	металургам	і	гірникам,	
всім	членам	ПМГУ!

Спілкувалася 
Олена ТОЛКАЧОВА

Фото автора

Ірина Корбун:Ірина Корбун: «Ключове  «Ключове 
слово – "товариші"»слово – "товариші"»

Бути профспілковим лідером – це одночасно і доля, 
і особистий вибір – з тих, що доводиться робити кожен день. 
Так вважає наша сьогоднішня героїня – 
лаборант хімічного аналізу п’ятого розряду дільниці 
хімводопідготовки лабораторії теплоелектроцентралі 
дирекції по забезпеченню виробництва Миколаївського 
глиноземного заводу, голова цехової профспілкової організації 
ПМГУ Ірина Корбун.І.КорбунІ.Корбун
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Рекомендуючи	в	якості	 героя	для	 інтерв’ю	про-
хідника	шахти	«Ювілейна»	Андрія	Горбунова,	голо-
ва	первинної	організації	ПМГУ	ПрАТ	«Суха	Балка»	
Віктор	 Счастливий	 зазначив:	 «Це – представник 
шахтарської династії, сумлінний і дуже відповідаль-
ний працівник, активний член нашої Профспілки».

На	дзвінок	Андрій	Миколайович	відгукнувся	од-
разу,	попри	те,	що	на	той	час	перебував	у	відпустці.	
Зустрітися	домовилися	 у	 приміщенні	 Криворізької	
міської	 ради	 Профспілки,	 а	 потім	 прогулятися	 та	
пофотографуватися	в	парку,	що	знаходиться	за	од-
ним	з	символів	Кривбасу	–	Квітковим	годинником.	
З	 огляду	 на	 такий	 план	 профактивіст	 приїхав	 на	
інтерв’ю	з	сім’єю	–	мовляв,	вони	з	дружиною	Анною	
планували	екскурсію	цим	парком	разом	з	синами	–	
Єгором	і	Кирилом.

Наше	знайомство	з	родиною	Горбунових	відбу-
лося	13	серпня,	у	п’ятницю.	Така	специфічна	дата	і	
стала	темою	першого	запитання.

– Андрію Миколайовичу, Ви забобонна лю-
дина? Як ставитеся до п’ятниці 13-го?

–	 Спокійно.	 Більше	 того,	 число	 13	 для	 нашої	
сім’ї	щасливе.	У	старшого	сина	–	Кирила	–	день	на-
родження	13	вересня.	Я	не	вірю	в	різні	прикмети.

– Голова профкому «Сухої Балки» зазначив, 
що Ви – представник шахтарської династії. Тож, 
мабуть, трудовий шлях обирали за порадою 
батька?

–	Саме	так.	Мій	батько	працював	на	шахті	«Юві-
лейна»	з	1981	року,	прохідником,	гірником	очисного	
вибою.	Загалом	29	літ.	У	2006	році	до	цього	підрозді-
лу,	тільки	на	дільницю	№2,	гірничим	робітником	пра-
цевлаштувався	і	я.	2006-й	для	нашої	сім’ї	пам’ятний	
двічі,	бо	ми	з	Анею	одружилися.	Коли	почав	працю-
вати	 в	шахті,	 з’явилася	 впевненість,	що	 зможу	 за-
безпечити	сім’ю.

– Як Вас зустріли в шахтарському колективі?
–	Новачків	 завжди	 зустрічають	 тепло.	Спочат-

ку	 придивляються,	 доручають	 нескладну	 роботу,	
а	 вже	 потім	 у	 колег	 складається	 відповідне	 вра-
ження.	 Моїми	 наставниками	 були	 досвідчені	 про-
хідники:	Віталій	Луговий,	Олександр	Зайков,	Анд-
рій	Маліков	(на	жаль,	нещодавно	його	не	стало).	У	
кожного	з	них	чомусь	навчився.	Також	вдячний	за	
настанови	і	підказки	своєму	батькові,	з	ним	теж	по-
щастило	певний	час	разом	трудитися.

– За роки, що минули, щось змінилося у Ва-
шому ставленні до роботи?

–	 Коли	 я	 прийшов	 на	 шахту,	 наша	 дільниця	
працювала	 на	 горизонті	 1100	 метра.	 Зараз	 уже	 –	
1420	метра.	Роботу	знаю	досконало,	і	можу	сказа-
ти,	що	 вона	мені	 подобається.	Хоча	 страшнувато	
було	спочатку.	Бо	все	нове…	Такі	емоції	викликав	
власне	 забій.	 Сирість,	 темінь,	 зміна	 геологічних	
умов	 після	 кожного	 метра	 проходки.	 Але	 людина	
до	всього	звикає.

– Що головне в роботі шахтаря?
–	Головне	–	 завжди	пам’ятати	про	небезпеку	 і	

бути	максимально	обережним.
–	Знаючи,	яку	небезпеку	таїть	шахта,	я	завжди	

переживаю	 за	 Андрія,	 –	 долучилася	 до	 розмови	
Анна	Горбунова.	–	Щозміни	його	чекаю,	як	 з	поля	
бою.	Якщо	чоловік	затримується	на	дві-три	години,	
починаю	бити	на	сполох...

– Андрію Миколайовичу, а коли Ви познайо-
милися з нашою Профспілкою?

–	З	ПМГУ	я	познайомився	ще	будучи	студентом	
Гірничо-електромеханічного	технікуму.	Членом	пер-
винки	ПМГУ	«Сухої	Балки»	став	з	першого	дня	ро-
боти	на	шахті.	Бо	вважаю,	що	Профспілка	–	це	наш	
колективний	імунітет,	захист.	З	усіх	проблемних	пи-
тань	одразу	ж	 іду	до	цехової	організації	 та	 її	 голо-
ви	Анатолія	Тарана.	Він	реагує	на	наші	звернення,	
після	його	втручання,	зазвичай,	ситуація	міняється.

– Цього року Україна відзначає 30 років своєї 
незалежності. Що особисто Ви та Ваша сім’я ро-
бите для рідної країни?

–	Працюємо	з	дружиною	(на	совість,	бо	інакше	
не	вміємо)	в	Україні,	нікуди	не	виїжджаємо	і	не	пла-
нуємо,	 сплачуємо	всі	 податки.	Це	наш	посильний	
внесок.	Тут	народили	синів,	яких	виховуємо	в	лю-
бові	до	України.	Старший	мріє	працювати	в	право-
охоронних	органах.	Хіба	цього	мало?

– Чи є у вас сімейні традиції?
–	Так.	Приміром,	 усі	 свята	 відзначати	 разом	 з	

батьками.	Вони	живуть	недалеко	від	нас.	Інша	тра-
диція	–	щороку	їздити	на	море.	Цього	літа	відпочи-
вали	за	профспілковою	путівкою	в	Коблевому.	Спо-
добалося.	До	2014	року	постійно	їздили	до	улюбле-
ного	Криму.	Весь	об’їздили.	Найпам’ятніші	місця	–	
Місхор,	Гурзуф.	Звісно,	ностальгуємо.

– Андрію Миколайовичу, що для Вас особис-
то щастя?

–	На	мій	погляд,	щастя	існує	лише	тоді,	коли	є	з	
ким	його	розділити.	Особисто	я	почуваюся	щасли-
вим.	Міцна	сім’я,	здорові	діти,	радісні	батьки,	друзі,	
надійний	шахтарський	колектив,	стабільна	робота	
–	усе	це	складові	щастя.

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора

На інтерв’ю  На інтерв’ю  
прийшли сім’єюприйшли сім’єю
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Як нам здобути перемогу?Як нам здобути перемогу?

У	 середині	 вересня	 протягом	 двох	 днів	 деле-
гати	 від	 Профспілки	 металургів	 і	 гірників	 Украї-
ни	 брали	 участь	 у	 ІІІ	 Конгресі	 Глобального	 союзу 
IndustriALL.	Від	початку	захід	мав	проходити	в	Кейп-
тауні	(Південноафриканська	Республіка),	однак	че-
рез	пандемію	трансформувався	в	онлайн-форум	з	
модерацією	з	телевізійної	студії	в	Женеві	(Швейца-
рія).	Але	це	не	завадило	більше	ніж	3	тисячам	учас-
ників	 –	 представників	 профспілок	 та	 профцентрів	
з	 понад	 100	 країн	 світу	 –	 обговорити	 важливі	 пи-
тання,	обрати	нове	керівництво	союзу	та	ухвалити	
план	дій	на	наступні	4	роки.

Авжеж,	в	першу	чергу	йшлося	про	світову	тен-
денцію	 наступу	 великого	 капіталу	 на	 права	 тру-
дящих.	 В	 умовах	 економічної	 кризи	 та	 епідемії	
Covid-19	 вона	 проявляється	 особливо	 яскраво.	
Профспілки,	що	стоять	на	заваді	укріпленню	пов-
ної	 влади	 роботодавців,	 стикаються	 з	 цілою	 низ-
кою	системних	проблем,	головна	з	яких	–	значний	
вплив	 корпорацій	 на	 уряди	 країн.	 Наслідком	 пла-
номірного	зниження	уваги	до	соціального	захисту	
громадян	з	боку	державної	влади	повсюдно	стають	
антилюдські	 реформи,	 поглиблення	 нерівності,	
знищення	робочих	місць,	поповнення	армій	безро-
бітних	та	тих,	що	виживають	за	межею	бідності.

В	таких	умовах	працівникам	як	ніколи	потрібні	
міцні	профспілкові	організації,	які	зможуть	подбати	
про	те,	щоб	вони	не	лишилися	з	випробуваннями	
сам	на	сам.	Ця	думка	проходила	наскрізною	лінією	
через	виступи	більшості	ораторів,	що	піднімалися	
на	«віртуальну	трибуну»	Конгресу,	зокрема	–	про-
зоро	 читалася	 в	 прощальній	 промові	 Вальтера	
Санчеса,	який	пішов	з	посади	генерального	секре-
таря	IndustriALL.

Його	 наступником	 обрали	 представника	 нор-
везького	 профруху	Атлє	Хойє,	 до	 того	 він	був	 за-
ступником	генерального	секретаря.	Його	помічни-
ками	в	наступні	роки	будуть	профлідер	з	Туреччи-
ни	 Кемаль	Озкан,	 голова	 сектору	 IndustriALL	 з	 пи-
тань	 інформаційних	технологій,	електротехніки	 та	
елект	роніки,	 суднобудування	 та	 утилізації	 суден	
Кан	Мацузакі	 та	міжнародний	 секретар	Південно-
африканської	профспілки	металістів	NUMSA	Кріс-
тін	 Олів’є.	 Президентом	 Глобального	 союзу	 зали-
шився	Йорг	Хофманн,	лідер	німецької	профспілки	

металістів	 IG	Metall.	 Також	 призначені	шість	 віце-
президентів	у	регіонах.

Вперше	 звертаючись	 до	 колег	 у	 статусі	 гене-
рального	секретаря,	Атлє	Хойє	одразу	ж	порушив	
тему	 подальших	 планів	 профцентру.	 Він	 сказав:	
«Права працівників наразі порушуються щоденно. 
Ті права, що визнані Організацією економічного 
співробітництва та розвитку, органами Органі-
зації об’єднаних націй, урядами країн! У нас є повне 
право очікувати, що їх будуть додержуватися. 
Ми – організована сила, яка стоїть між трансна-
ціональними корпораціями та безмежною владою 
над людьми праці. Як нам здобути перемогу?»

Відповідь	 на	 це	 питання,	 схоже,	 є	 в	 Крістін	
Олів’є.	 Виступаючи	 на	 Конгресі,	 вона	 зазначила,	
що	єдиний	шлях	до	успіху	лежить	через	посилення	
профспілкового	 впливу:	«Нам необхідно поверну-
тися до базових принципів профспілкового руху, 
побудувати на їхній основі демократичні проф-
спілки, які реально контролюватимуться ро-
бітниками. Вони домагатимуться забезпечення 
якісної і гарантованої зайнятості, відстоюючи ї ї 
в тому числі на рівні глобальних угод, що повинні 
мати юридичну силу».	Аналогічну	думку	висловив	
і	Кан	Мацузакі.	Він	впевнений,	що	профспілкам	по-
трібні	більш	потужні	міжнародні	 інструменти,	щоб	
вони	могли	притягувати	транснаціональні	компанії	
до	юридичної	відповідальності,	а	не	тільки	просити	
їх	поважати	головні	права	трудящих.

Також	у	програмі	Конгресу	була	ціла	низка	ви-
ступів	 делегатів.	 Деякі	 з	 них	 поінформували	 про	
ситуацію	 в	 профспілковому	 русі	 своїх	 країн,	 поді-
лилися	досвідом	вирішення	тих	чи	інших	проблем	
людей	праці	на	національному	рівні,	інші	–	говори-
ли	про	своє	бачення	ключових	питань	сьогодення.

Так,	Кемаль	Озкан	зупинився	на	ролі	профспі-
лок	у	процесах,	пов’язаних	зі	зміною	клімату,	циф-
ровізацією	та	розгортанням	індустрії	4.0.	Представ-
ниця	 Австралійської	 спілки	 працівників	 обробної	
промисловості	 AMWU	 Емі	 Брейсгьодл	 звернула	
увагу	колег	на	те,	що	за	статистикою	від	порушень	
трудових	 прав	 найбільше	 страждає	молодь,	 тому	
одним	 з	 пріоритетів	 профспілкової	 роботи	 наразі	
має	бути	розширення	представництва	в	профспіл-
ках	 молодих	 робітників.	 Активістка	 Бразильської	
конфедерації	профспілок	CNTM	Моніка	Велозу	на-
голосила	 на	 необхідності	 подбати	 про	 підтримку	
жінок,	адже	пандемія	погіршила	їхнє	і	без	того	хит-
ке	положення.

Після	 тривалих	 обговорень	 було	 сформова-
но	 головні	 вектори,	що	дозволять	 вирішувати	 по-
ставлені	 перед	 Глобальним	 союзом	 завдання	 на	
практиці.	Саме	вони	лягли	в	основу	плану	роботи	
IndustriALL	на	наступні	4	роки.	Окрім	цього,	Конгрес	
ухвалив	кілька	резолюцій,	спрямованих	на	захист	
прав	працівників	в	Алжирі,	Білорусі,	Кореї,	Есватіні,	
Індонезії	та	М’янмі.

За інформацією www.industriall-union.org
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Глобальний індекс  Глобальний індекс  

прав профспілок – 2021прав профспілок – 2021

Міжнародна	 конфедерація	 профспілок	 (МКП)	
щорічно	 випускає	 надзвичайно	 цікавий	 аналітич-
ний	документ:	Глобальний	індекс	прав	профспілок.	
Він	 дає	 всім	 зацікавленим	 можливість	 дізнатися,	
як	ідуть	справи	у	профспілкових	організацій	різних	
країн	світу.	Однак	висновки,	що	роблять	автори	ін-
дексу,	не	надто	радують.	Адже	тиск	на	профспілко-
вий	рух	посилюється,	прецедентів	порушення	прав	
професійних	спілок	стає	більше	–	і,	що	найсумніше,	
тепер	вони	час	від	часу	фіксуються	навіть	там,	де	
раніше	існувало	розвинене	громадянське	суспіль-
ство	і	був	наявний	соціальний	діалог.

У	2021	році	МКП	оцінювало	ситуацію	у	149	краї-
нах	(вперше	до	аналізу	було	включено	дані	з	Вірме-
нії,	Габону,	Гвінеї,	Киргизстану	та	Нігеру).	Найчасті-
ше	 порушувалися	 наступні	 права	 громадян:	 право	
на	страйк	(у	87%	країн),	право	на	ведення	колектив-
них	переговорів	(у	79%),	право	на	створення	проф-
спілок	та	вступ	до	них	(у	74%).	Перешкоди	для	реє-
страції	профспілок	створювалися	у	109	країнах	(ми-
нулого	року	–	у	89).	Гірше	стало	зі	свободою	слова:	
її	обмежували	у	64	країнах	(минулого	року	–	у	56).

Працівники	 не	 мали	 повноцінного	 доступу	 до	
правосуддя	в	65%	країн.	У	68	 країнах	 їх	довільно	
затримували	 та	 заарештовували,	 у	 45	 –	 вчиняли	
проти	них	насильницькі	дії.	У	6	країнах	–	Бразилії,	
Колумбії,	Гватемалі,	М’янмі,	Нігерії	та	Філіппінах	–	
були	вбиті	профспілкові	активісти.

Окрім	цього,	у	Глобальному	індексі	МКП	зазна-
чено,	що	уряди	і	роботодавці	широко	використову-
вали	пандемію	Covid-19	як	привід	для	погіршення	
умов	праці,	примусового	відправлення	людей	у	не-
оплачувані	відпустки,	порушення	права	на	ведення	
колективних	переговорів,	розширення	практики	ві-
деоспостереження	за	трудящими	на	їхніх	робочих	
місцях,	обмеження	свободи	слова	і	зібрань.	Непо-
одинокими	 були	 випадки	 звільнення	 працівників,	
які	оприлюднювали	інформацію	про	поширення	ко-
ронавірусу	в	трудових	колективах.

Загалом	з	прийняттям	менш	суворих	з	точки	зо-
ру	державного	контролю	законів	та	посиленням	об-

межень	 на	 профспілкову	 діяльність	 робочі	 місця	 у	
всьому	світі	стають	менш	безпечними.	Особливо	ви-
разно	ця	тенденція	проявилася	в	Білорусі,	Колумбії,	
Камбоджі	та	М’янмі,	однак	негативні	зрушення	мали	
місце	і	в	інших	кранах.	Зокрема,	через	них	знизили-
ся	рейтинги	Бельгії,	Канади,	Сальвадору,	Гаїті,	Угор-
щини,	Йорданії,	Малайзії	та	Словаччини.

Найнебезпечнішим	регіоном	для	трудящих	за-
лишається	Близький	Схід	і	Північна	Африка.	Лівія,	
Палестина,	Сирія	та	Ємен	все	ще	охоплені	конфлік-
тами,	тому	основні	свободи	і	права	в	цих	країнах	не	
забезпечені	 в	 принципі.	 До	 десятки	 найнесприят-
ливіших	для	трудящих	країн	світу	увійшли	М’янма	
(вперше)	 та	 Білорусь	 (вже	 була	 в	 антирейтингу	 в	
2015	та	2016	роках	і	знов	у	нього	повернулася).	Те-
пер	перелік	гірших	виглядає	так:	Бангладеш,	Біло-
русь,	Бразилія,	Колумбія,	Єгипет,	Гондурас,	М’янма,	
Філіппіни,	Туреччина	і	Зімбабве.

Україна	наразі	продовжує	перебувати	в	списку	
найгірших	в	Європі.	Серед	країн,	які,	навпаки,	по-
кращили	свої	рейтинги	–	Болівія,	Боснія	і	Герцего-
вина,	Греція,	Мексика,	Північна	Македонія,	Панама,	
Судан	і	Того.

Паралельно	 із	 загальнонаціональними	 тенден-
ціями	аналітики	МКП	також	оцінювали	вплив	робото-
давців.	У	число	компаній,	що	регулярно	пору	шують	
права	 трудящих	та	профспілок,	а	 також	ведуть	ак-
тивні	кампанії,	спрямовані	на	зниження	профспілко-
вого	 впливу	 в	 регіонах	 їхньої	 присутності,	 увійшли	
такі	 крупні	 гравці	 як	 Nestlé,	 IKEA,	 Amazon,	 Uber,	
Volkswagen,	Samsung,	Facebook,	Google	та	інші.

Також	 в	 індексі	 є	 розділ	 з	 висновками	 стосовно	
перспектив	розвитку	суспільства	з	урахуванням	наяв-
них	тенденцій.	Вони	очікувано	не	надто	оптимістичні.	
Зокрема,	 йдеться	 про	 кризу	 демократій	 та	 поступо-
вий	 демонтаж	 демократичних	 цінностей	 –	 таких,	 як	
свобода	слова	 та	недоторканість	особистого	життя.	
Велику	 небезпеку	 несе	 в	 собі	 практика	 прийняття	
урядами	регресивних	законопроєктів,	які	погіршують	
становище	працівників,	–	особливо	помітний	її	вплив	
на	суспільства	в	Індії,	Індонезії	та	Україні.

А	от	у	США	–	країні,	яка	раніше	не	була	поблаж-
лива	до	профспілок,	відбуваються	певні	позитивні	
зміни,	–	зазначають	автори	документу.	Йдеться	про	
ухвалений	 Палатою	 представників	 Закон	 про	 за-
хист	права	на	створення	та	об’єднання	у	профспіл-
ки	(PRO),	дія	якого	спрямована,	в	першу	чергу,	на	
обмеження	 свавілля	 компаній	 GIG-економіки.	 Зо-
крема,	PRO	визначає	критерії	категорії	«найманий	
працівник»	таким	чином,	щоб	під	це	визначення	по-
трапили	і	особи,	зайняті	у	платформенній	економі-
ці,	законодавчо	фіксує	право	трударів	на	ведення	
колективних	переговорів,	а	також	передбачає	санк-
ції	 за	 перешкоджання	 створенню	 профспілкових	
організацій	(штрафи	у	розмірі	до	50	тисяч	доларів).



20

У К РА Ї Н А  І  С В І ТУ К РА Ї Н А  І  С В І Т
Вбивці профспілокВбивці профспілок

Як працює бізнес із запобігання об’єднанню працівників у СШАЯк працює бізнес із запобігання об’єднанню працівників у США

За	 даними	 вашингтонського	 Інституту	 еконо-
мічної	 політики,	 американський	 працівник,	 чий	
конт	ракт	 захищений	 профспілковими	 угодами,	 у	
середньому	заробляє	на	13,2%	більше	за	колегу	з	
такою	самою	освітою,	на	тій	самій	посаді,	з	таким	
самим	досвідом	у	тому	ж	секторі,	але	без	профспіл-
кової	підтримки.	Крім	того,	охоплені	профспілковим	
членством	 можуть	 розраховувати	 на	 оплачувані	
відпустки	з	догляду	за	дитиною,	лікарняні,	нерідко	
–	харчування	в	робочий	час,	інші	пільги	за	рахунок	
роботодавців.	Це	означає,	що	витрати	бізнесу	там,	
де	є	профспілка,	значно	вищі,	ніж	там,	де	її	нема.

У	 прагненні	 скоротити	 ці	 витрати	 компанії	мо-
жуть	піти	двома	шляхами.	Перший	–	давити	проф-
спілкову	активність	співробітників	у	зачатку,	нама-
гаючись	унеможливити	виникнення	неформальних	
відносин	у	 колективі	 і	 його	об’єднання.	Для	цього	
роботодавці	використовують	різноманітні	правила	
і	регламенти.	Сучасні	 технічні	 засоби	дозволяють	
їм	 відстежувати	 прояви	 профспілкового	 органай-
зингу	в	електронній	переписці	і	навіть	в	особистій	
комунікації.	Другий	–	більш	витратний,	але	й	значно	
ефективніший.	Він	передбачає	звернення	до	про-
фесіоналів	–	антипрофспілкових	консультантів.

Попит	на	таких	фахівців	у	США	виник	після	Дру-
гої	світової	війні.	Ще	у	1935	році	Національний	за-
кон	про	трудові	відносини	закріпив	право	на	орга-
нізацію,	а	розвиток	 інфраструктури	тилу,	яка	була	
вкрай	 необхідна	 в	 ході	 світового	 конфлікту,	 ство-
рив	умови	для	зміцнення	промислових	профспілок.	
Тож	виник	попит	на	тих,	хто	міг	би	їм	протистояти.

Першою	широко	відомою	консалтинговою	фір-
мою	 з	 антипрофспілковим	 профілем	 стала	 ство-
рена	у	1939	році	компанія	Labour	Relations	Agency	
(LRA)	 Натана	Шефермана.	 Її	 офіси	 розташовува-
лися	 в	 крупних	 економічних	 центрах	 країни	 –	Чи-
каго,	 Детройті	 та	 Нью-Йорку,	 щорічний	 прибуток	
складав	близько	1	мільйона	доларів	(наразі	еквіва-
лентно	11	мільйонам).	Однак	діяльність	LRA	багато	
в	чому	була	поза	законом:	її	«експерти»	не	гребу-
вали	 хабарами,	 рекетом	 та	шантажем.	Це	 врешті	
призвело	до	кількох	судових	процесів	і	у	1957	році	
фірму	було	закрито.

Та	 її	 «вихованці»	 –	 Луїс	 Джексон	 і	 Роберт	
Льюіс	–	заснували	одне	з	трьох	найкрупніших	анти-
профспілкових	консалтингових	агентств	сьогоден-
ня	 Jackson	 Lewis	 (інші	 два	 сучасні	 лідери	 –	 Littler	
Mendelson	та	Ogletree	–	зайшли	у	сферу	пізніше).	За	
їхнім	зразком	почали	діяти	юридичні	фірми	Modern	
management	methods	(3M),	John	Sheridan	&	partners	
та	інші.	У	60-ті	роки	в	США	працювало	близько	ста	
подібних	компаній,	але	обсяги	послуг,	які	вони	на-
давали,	були	не	надто	великі.

У	наступному	десятилітті	профспілки	укріпили	
свої	позиції.	З	одного	боку,	це	дозволило	їм	знач-
ною	 мірою	 покращити	 становище	 найманих	 пра-
цівників	 (що	 закономірно	 змусило	 роботодавців	
витрачати	на	персонал	більше),	 з	 іншого	ж	–	ста-
ло	 причиною	 ослаблення	 профспілкового	 руху,	
бо	 в	 ньому	 розвернулася	 внутрішня	 конкурентна	
боротьба.	 І	 власники	 підприємств	 скористалися	
можливістю	переломити	ситуацію:	запитаність	ан-
типрофспілкових	 консультантів	 почала	 зростати.	
Але	справжній	бум	їхньої	популярності	прийшовся	
на	80-ті,	коли	Білий	Дім	зайняли	республіканці.	До	
1990	року	юніонбастер-індустрія	 (англ.	unionbuster	
–	той,	хто	протистоїть	профспілкам)	перетворилася	
на	багатомільйонний	бізнес.

Зростання	 галузі	 призвело	 до	 посилення	 спе-
ціа	лізації	 (за	 напрямками	 –	 охорона	 здоров’я,	 го-
тельно-ресторанна	 справа,	 видавництво,	 мета-
лургія,	 чи	 за	 групами	співробітників	–	латиноаме-
риканці,	афроамериканці,	жінки),	до	того	ж	компанії	
поділилися	на	великі	(федерального	та	міжнарод-
ного	рівня)	 і	малі	 (локальні).	Серед	клієнтів	одно-
го	з	найбільших	агентств	The	Burke	Group	 (TBG)	
у	 90-ті	 роки	 були	 такі	 всесвітньо	 відомі	 гіганти	 як	
Coca-Cola,	 Mazda,	 General	 Electric,	 Bellagio	 –	 Las	
Vegas,	Ceasar’s	Palace,	Mars	та	інші.

У	 1998	 році	 приватний	 шпиталь	 Catholic	
Healthcare	West	 (CHW),	 найбільша	 приватна	 орга-
нізація	охорони	здоров’я	в	Каліфорнії,	перерахував	
TBG	 2,6	мільйона	 доларів	 (еквівалентно	 4,1	міль-
йона	доларів	 сьогодні)	 за	 кампанію	 проти	Service	
Employees	 International	 Union	 (SEIU,	 Міжнародна	
профспілка	 обслуговуючого	 персоналу).	 Прибор-
кати	 профактивістів	 агентству	 вдалося,	 але	 зага-
лом	наслідки	цього	успіху	були	для	юніонбастерів	
не	надто	сприятливі:	оскільки	лікарня	отримувала	
держфінансування,	після	розгляду	її	щорічного	зві-
ту	штат	ухвалив	закон	про	заборону	використову-
вати	 державні	 кошти	 на	 антипрофспілкову	 діяль-
ність.

У	період	з	1994	по	2000	рік	енергетична	компа-
нія	 Baltimore	 Gas&Electric	 заплатила	 TBG	 більше	
50	 мільйонів	 доларів	 за	 перешкоджання	 голосу-
ванню	 щодо	 створення	 профспілкової	 організації	
International	Brotherhood	of	Electrical	Workers	(IBEW,	
Міжнародне	 братство	 електротехніків).	 За	 амери-
канськими	 законами,	 для	 легітимної	 присутності	
профспілки	на	підприємстві	за	це	мають	вислови-
тися	30%	працівників.	Через	втручання	TBG	орга-
найзери	 IBEW	не	могли	досягти	 такого	показника	
тричі.

Занепокоєна	великою	кількістю	подібних	випад-
ків	The	American	Federation	of	Labor	and	Congress	of	
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Industrial	Organizations	(AFL-CIO,	Американська	фе-
дерація	 праці	 –	 Конгрес	 виробничих	 профспілок)	
звернулася	 до	 президента	 Білла	 Клінтона	 з	 про-
ханням	ввести	суворі	правила	фінансової	звітності	
для	консультаційних	агентств.	 І	це	було	зроблено	
–	але	вже	у	2001	році	адміністрація	Джорджа	Буша	
–	молодшого	їх	відмінила.	Тож	наразі	юніонбастери	
працюють	цілком	вільно.

Серед	їхніх	співробітників	–	фахівці	різного	про-
філю:	юристи,	спеціалісти	з	кадрів	та	вертикально-
го	 менеджменту,	 піарники,	 соціологи,	 психологи.	
Перші	шукають	«слабкі	місця»	у	 законодавчій	ба-
зі	і	профспілкових	угодах,	другі	–	допомагають	ро-
ботодавцям	 так	 вибудувати	 структуру	 організації,	
щоб	у	ній	було	якнайскладніше	вести	органайзинг,	
треті	проводять	 інформаційні	атаки	з	дискредита-
ції	профспілок,	четверті	проробляють	загальні	тен-
денції	розвитку	трудових	колективів,	останні	ж	зай-
маються	 складанням	 психологічних	 профілів	 не-
формальних	лідерів,	шукають	методи	відсіювання	
потенційних	активістів.

Одним	 з	 найвідоміших	 психологів,	 що	 зроби-
ли	собі	 ім’я	на	боротьбі	з	профспілками,	є	Чарльз	
Х’юз.	Його	книга	–	рекомендації	щодо	запобігання	
об’єднанню	трудящих	«Making	unions	unnecessary»	
(«Роблячи	профспілки	непотрібними»)	–	була	опуб-
лікована	у	1976	році	і	розійшлася	накладом	понад	
140	тисяч	копій.	Ще	й	досі	вона	користується	попи-
том	–	перевидання	1990	року	можна	придбати	на	
Amazon	за	60	доларів.

І	 в	 минуле	 вона	 не	 відійде,	 оскільки	 в	 сучас-
них	 умовах	 профспілки	 отримали	 новий	 імпульс	
для	 розвитку.	 В	 останні	 роки	 досить	 бурхливо	
йдуть	процеси	органайзингу	в	сферах,	які	раніше	
не	були	охоплені	 профспілковим	членством	в	 си-
лу	специфічного	режиму	зайнятості	чи	належності	
до	неформального	сектору.	З	великими	трудноща-
ми,	 але	 все	ж	 розпочинають	 солідаруватися	 пра-
цівники	онлайн-сервісів	доставки	Deliveroo,	Glovo,	
UberEats,	 глобальних	 торгівельних	 компаній	 на	
кшталт	вже	згаданої	Amazon.

Потроху	 засвоюються	 ідеї	 колективного	 об-
стоювання	своїх	трудових	прав	серед	представ-
ників	 сфери	 інформаційних	 технологій.	 Останні	
півтора	десятиліття	вони	були	цілком	задоволе-
ні	 як	 зарплатами,	 так	 і	 умовами	 праці.	 Та	 тепер	
їх	вже	значно	менше	принаджують	просторі	офі-
си	зі	спортзалами	та	басейнами,	оскільки	подіб-
ні	бонуси	ніяким	чином	не	можуть	компенсувати	
повної	 відсутності	 захисту	 від	 форс-мажорів	 та	
раптових	звільнень.

Із	процесами	об’єднання	зіштовхнулися	навіть	
у	суперкреативному	Google.	Щоб	запобігти	виник-
ненню	 профспілки,	 керівництво	 технологічного	 гі-
ганту	залучило	консалтингову	фірму	IRI	Consultans,	
відому	 своїми	 антипрофспілковими	 кампаніями.	
Факт	співробітництва	з	нею	викрив	активіст	Лоренс	
Берланд.	Він	та	ще	одна	його	колега	Кетрін	Спірс	

були	звільнені	з	Google	з	офіційним	формулювання	
«за	неодноразове	порушення	політики	безпеки	да-
них»,	а	насправді	–	за	ведення	агітації	щодо	орга-
нізації	представницького	органу	працівників.	Після	
майже	 річного	 розслідування	 Федеральне	 агент-
ство	з	праці	визнало	це	рішення	роботодавця	по-
рушенням	трудового	законодавства.

Щодо	самого	ж	залучення	юніонбастерів	жод-
ного	покарання	закон	не	передбачає,	справа	мо-
же	бути	порушена	тільки	стосовно	окремих	мето-
дів,	 якими	 користуються	 такі	 консультанти.	 Але	
зазвичай	 вони	 не	 є	 повною	мірою	 незаконними,	
лише	аморальними.	Зокрема,	йдеться	про	залу-
чення	 в	 процес	 колишніх	 (здебільшого	 розчаро-
ваних	і	ображених	на	систему)	профспілкових	ор-
ганайзерів	і	активістів.	Знаючи,	що	і	як	говорити,	
розмовляючи	мовою	найманих	працівників,	вони	
легко	 доносять	 до	 людей	 необхідну	 роботодав-
цям	«правду».

Ще	один	улюблений	інструмент	антипрофспіл-
кових	агентств	–	так	званий	«чорний	піар».	Наприк-
лад,	відомо,	що	вже	згадана	фірма	IRI	Consultants,	
під	час	надання	послуг	приватній	Йєльскій	універ-
ситетській	лікарні	у	Нью	Хевені	(штат	Конектикут),	
підготувала	 для	 роботодавців	 тридцятисторінко-
вий	посібник	на	тему,	як	виставити	профспілку	у	не-
гативному	світлі.	В	одному	уривку	з	нього,	справж-
ність	 якого	 в	 подальшому	 підтвердив	 офіційний	
представник	медзакладу,	містилася	порада	розпо-
відати	про	вплив	мафії	на	профспілки.

Маніпуляції	 зі	 свідомістю	 використовуються	 і	
у	піарі	самих	юніонбастерів.	Їхні	назви	нерідко	по-
кликані	створити	враження,	ніби	вони	мають	на	ме-
ті	захист	трудових	ресурсів	чи	дослідження	сфери	
праці	(серед	яскравих	прикладів	–	Labour	Relations	
Agency	 (LRA,	Агентство	трудових	відносин),	Labor	
Relations	Institute	(LRI,	Інститут	трудових	відносин)).	
У	їхній	рекламі	задіяні	слогани	типу	«працівники	на	
першому	 місці»,	 «допомагаємо	 побудувати	 відно-
сини	з	роботодавцями	без	посередників»,	«важли-
вість	збереження	прямого	контакту»,	«профспілки	
з’являються,	коли	щось	іде	не	так»	та	подібні.	Вони	
дозволяють	приховати	підступ	від	працівників	і	при	
цьому	дати	роботодавцям	 зрозуміти,	що	 тут	 змо-
жуть	вирішити	їхні	«делікатні	питання».

За	 статистикою	2019	року	 41,5%	роботодавців	
США	 хоча	 б	 один	 раз	 обвинувачувалися	 в	 пору-
шенні	 трудового	 законодавства	під	час	профспіл-
кового	 голосування.	 У	 кожному	 п’ятому	 випадку	
проведення	 профспілкових	 виборів	 мало	 місце	
звинувачення	 в	 незаконному	 звільненні	 працівни-
ка	за	профспілкову	активність.	Близько	75%	робо-
тодавців	 США	 зверталися	 до	 антипрофспілкових	
фірм.	Сукупні	витрати	на	оплату	їхніх	послуг	оціню-
валися	на	рівні	430	мільйонів	доларів	на	рік.	

За матеріалом Каміля АЙСИНА
www.solidarnost.org
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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

Ми не здатні змінити напрямок вітру,Ми не здатні змінити напрямок вітру,
але здатні підлаштувати під нього свої вітрила.але здатні підлаштувати під нього свої вітрила.

Доллі ПартонДоллі Партон

Ірина ЛАПШОВА, голова цехової організації ПМГУ цеху експлуатації Управління залізнич-
ного транспорту Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча

Фото Наталії УСЕНКО
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Н А  З А К О Н Н И Х  З А С А Д А ХН А  З А К О Н Н И Х  З А С А Д А Х
Олег, м. Дніпрорудне

Чи зможу я взяти відпустку по догляду за сином до трьох років, якщо мати вийде на роботу?

Згідно	зі	статтею	18	Закону	України	«Про	відпустки»	після	закінчення	відпустки	у	зв’язку	з	вагітністю	
та	пологами	за	бажанням	жінки	їй	надається	відпустка	для	догляду	за	дитиною	до	досягнення	нею	три-
річного	віку.	Ця	відпустка	може	бути	використана	повністю	або	частинами	також	батьком	дитини,	бабою,	
дідом	чи	іншими	родичами,	які	фактично	доглядають	за	дитиною.

Відпустка	надається	на	підставі	довідки	з	місця	роботи	(навчання,	служби)	матері	дитини	про	те,	що	
вона	вийшла	на	роботу	до	закінчення	терміну	цієї	відпустки.

Отже,	якщо	мати	дитини	вийде	на	роботу,	Ви	зможете	оформити	відпустку	по	догляду	за	сином.

Кирило, м. Кам’янське
Після реконструкції цеху змінилася технологія виробництва. Чи повинен роботодавець поза-
чергово провести атестацію робочих місць?

Відповідно	до	законодавства	роботодавці	зобов’язані	створювати	безпечні	умови	праці	на	робочих	
місцях.	З	цією	метою	впроваджуються	прогресивні	технології,	досягнення	науки	і	техніки,	засоби	механі-
зації	та	автоматизації	виробництва,	вимоги	ергономіки,	позитивний	досвід	з	охорони	праці	тощо.

Віднесення	робочих	місць	до	категорії	робочих	місць	зі	шкідливими	і	важкими	умовами	праці	та	ви-
значення	права	працівників	на	пільги	і	компенсації	за	роботу	в	цих	умовах	відбувається	на	підставі	ре-
зультатів	атестації	робочих	місць	за	умовами	праці.	Атестація	передбачає	встановлення	факторів	і	при-
чин	виникнення	несприятливих	умов	праці	та	їхнє	санітарно-гігієнічне	дослідження	на	робочому	місці.

Згідно	з	Порядком	проведення	атестації	робочих	місць	за	умовами	праці,	затвердженим	постановою	
Кабінету	Міністрів	України	від	01.08.1992	р.	№442,	атестація	робочих	місць	за	умовами	праці	проводить-
ся	на	підприємствах	незалежно	від	форм	власності	й	господарювання,	де	технологічний	процес,	вико-
ристовуване	обладнання,	сировина	та	матеріали	є	потенційними	джерелами	шкідливих	 і	небезпечних	
виробничих	факторів,	що	можуть	несприятливо	впливати	на	стан	здоров’я	працюючих,	а	також	на	їхніх	
нащадків,	як	тепер,	так	і	в	майбутньому.

Під	час	атестації	проводиться	гігієнічна	оцінка	умов	та	характеру	праці	на	робочому	місці,	з	урахуван-
ням	впливу	на	працівників	всіх	факторів	виробничого	середовища	і	трудового	процесу,	факторів	техніч-
ного	і	організаційного	рівня	умов	праці,	ступеня	ризику	пошкодження	здоров’я,	передбачених	Гігієнічною	
класифікацією	праці	за	показниками	шкідливості	та	небезпечності	факторів	виробничого	середовища,	
важкості	та	напруженості	трудового	процесу,	затвердженою	наказом	МОЗ	України	від	08.04.2014	р.	№248.

За	статтею	7	Закону	України	«Про	охорону	праці»	працівники,	зайняті	на	роботах	зі	шкідливими	та	
важкими	умовами	праці,	 безоплатно	 забезпечуються	лікувально-профілактичним	харчуванням,	моло-
ком	або	рівноцінними	харчовими	продуктами,	 газованою	солоною	водою,	мають	право	на	оплачувані	
перерви	санітарно-оздоровчого	призначення,	 скорочену	тривалість	робочого	часу,	щорічну	додаткову	
оплачувану	відпустку,	пільгову	пенсію,	оплату	праці	в	підвищеному	розмірі	та	інші	пільги	і	компенсації,	що	
надаються	в	порядку,	визначеному	законодавством.

Атестація	проводиться	атестаційною	комісією,	склад	і	повноваження	якої	визначаються	наказом	по	
підприємству	в	строки,	передбачені	колективним	договором,	але	не	рідше	ніж	один	раз	на	п’ять	років.	
Відповідальність	за	своєчасне	та	якісне	проведення	атестації	покладається	на	керівника	підприємства.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи 
роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів 
Держпраці.

Отже,	якщо	з	часу	проведення	атестації	робочих	місць	ще	не	пройшло	п’ять	років,	то	її	результати		
будуть	діяти	протягом	п’яти	років	з	дня	її	проведення	або	до	проведення	позачергової	атестації.

Якщо	нові	технології	та	засоби	автоматизації	виробництва	призводять	до	усунення	шкідливих	фак-
торів	на	робочих	місцях	та	покращення	умов	праці	працівників,	то	в	таких	випадках	роботодавець	заці-
кавлений	у	проведенні	позачергової	атестації	робочих	місць	з	тим,	щоб	зняти	додаткове	навантаження	
з	підприємства	щодо	оплати	пільг	та	гарантій	працівникам,	які	після	впровадження	нових	змін	працюють	
в	безпечних	умовах	праці.

Якщо після зміни технології виробництва умови праці не змінилися або навпаки погіршилися, 
а роботодавець не проводить чергову чи позачергову атестацію, то ініціатором проведення атес-
тації робочих місць може бути профспілковий комітет.

Тож	пропонуємо	Вам	звернутися	до	профкому	первинної	організації	Профспілки	з	цим	питанням.
Контроль	за	якістю	проведення	атестації	робочих	місць	за	умовами	праці,	правильністю	застосуван-

ня	Списків	виробництв,	робіт,	професій,	посад	і	показників,	зайнятість	в	яких	дає	право	на	пенсію	за	віком	
на	пільгових	умовах,	покладено	на	Держпраці.

Консультувала Галина ПРОСЯНИК, правовий інспектор праці ПМГУ
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Н О В Е  П О К О Л І Н Н Я:  М О Л О Д ЬН О В Е  П О К О Л І Н Н Я:  М О Л О Д Ь
Під сузір’ям  Під сузір’ям  

молодімолоді

Якщо	зазирнути	у	Вікіпедію,	дізнаємось,	що	фо-
рум	–	це	майдан	у	Стародавньому	Римі,	де	зосе-
реджувалося	все	громадське	життя	міста.	Активна	
молодь	ПМГУ	Запорізького	краю,	прагнучи	поспіл-
куватися	 на	 важливі	 теми,	 авжеж,	 обійшлася	 без	
майдану	як	локації.	Замість	нього	було	узбережжя	
Азовського	 моря	 –	 саме	 там	 на	 початку	 вересня	
відбувся	профспілковий	молодіжний	форум,	орга-
нізований	Запорізькою	обласною	радою	ПМГУ.

У	 заході,	 якому	 дали	 поетичну	 назву	 «Сузір’я	
молоді»,	 взяли	 участь	 представники	 первинних	
профорганізацій	 підприємств	 регіону:	 «Запоріж-
сталі»,	 Запорізького	 титано-магнієвого	 та	 залізо-
рудного	 комбінатів,	 заводу	феросплавів,	 «Дніпро-
спецсталі»,	 «Запоріжкоксу»,	 «Запоріжвогнетриву»	
та	 Запорізької	 комунальної	 спеціалізованої	 воєні-
зованої	аварійно-рятувальної	служби	«Кобра».

На	урочистому	відкритті	форуму	молодих	проф-
активістів	вітали	заступник	голови	Запорізької	об-
ласної	організації	ПМГУ	Юрій	Шапчіц	та	заступник	
голови	 ПМГУ	 Богдан	 Оверковський.	 У	 своїх	 про-
мовах	вони	обидва	підкреслили	роль	молоді	в	бо-
ротьбі	за	права	людей	праці	та	формуванні	гідного	
іміджу	нашої	Профспілки.	А	також	–	нагадали	про	
найголовніший	 біль	 сьогодення:	 нові	 антитрудові	
законопроекти,	що	форсовано	просуває	діюча	вла-
да.	Ці	документи	руйнують	систему	законодавчого	
захисту	 українських	 трудівників	 та	 унеможливлю-
ють	подальшу	ефективну	роботу	профспілок.	Тож	
всім	нам	необхідно	згуртуватися	та	завадити	їхньо-
му	прийняттю.

Розуміючи	серйозність	проблеми,	хлопці	та	дів-
чата	обіцяли	підтримати	всі	ініціативи	Центральної	
ради,	спрямовані	на	боротьбу	проти	антитрудових	
реформ,	 і	 вирішили	 одразу	ж,	 не	 відкладаючи	 на	
потім,	оприлюднити	свою	позицію.	Для	цього	вони	
запустили	 в	 соцмережі	 флешмоб	 «Молодь	 ПМГУ	
проти	законопроєктів	№5371	і	№5388».

Після	 цього	 прийшов	 час	 розпочинати	 запла-
новане	в	межах	форуму	навчання.	Перше	заняття,	
присвячене	управлінню	конфліктами,	для	учасни-
ків	провела	запрошена	викладачка	–	бізнес-тренер	
Олена	Набокова.	Вона	розповіла	про	те,	як	 заро-
джується	 та	 розвивається	 конфлікт,	 чому	 він	 за-
звичай	 пов’язаний	 з	 негативом	 та	 агресією,	 пояс-
нила,	 як	діяти	 учаснику	 конфліктної	 ситуації,	щоб	

обійти	«гострі	кути»,	звернула	увагу	слухачів	на	те,	
як	важливо	намагатися	зрозуміти	позицію	та	вра-
хувати	потреби	опонента.

Ці	 знання,	 без	 сумніву,	 стануть	 профспілковій	
молоді	 в	 нагоді,	 адже	 суперечки	 трапляються	 і	 у	
виробничих	стосунках,	 і	тим	більше	у	громадській	
роботі.	Що	 тут	 казати,	 найчастіше	людина	прихо-
дить	до	профлідера	не	з	радістю,	а	з	проблемою,	
вона	знервована	і	напружена,	а	часом	і	неврівнова-
жена.	Тож	вміння	запобігати	конфліктам	–	навичка	
з	переліку	корисних.

Щоб	відпрацювати	її	в	умовах,	наближених	до	
реальних,	тренерка	розділила	учасників	на	коман-
ди	(у	підсумку	швидкісного	неймінгу	вони	отримали	
назви	 «Петрушки»,	 «Акули»,	 «Аси»,	 «Сітро»,	 «Ліс-
ний	 двіж»	 і	 «Пекучі-колючі»)	 та	 запропонувала	 їм	
виконати	 практичне	 завдання.	 У	 процесі	 ділової	
гри	активісти	не	лише	закріпили	пройдений	мате-
ріал,	 але	 й	 легко	 подолали	 незручності	 першого	
знайомства	між	собою,	і	під	кінець	відведеного	ча-
су	вже	невимушено	спілкувалися.

Об’єднання	 в	 групи	 представників	 різних	 під-
приємств	вирішили	зробити	«фішкою»	форуму,	тож	
в	 подальшій	 його	 програмі	 команди	 боролися	 за	
першість	у	різних	конкурсах	у	такому	самому	скла-
ді.	Чудовою	можливістю	«станцюватися»	став	для	
них	вечірній	денс-батл	під	девізом	«Танцюй	так,	ні-
би	ніхто	не	дивиться».	Його	ведучим	виступив	мо-
лодіжний	активіст	Запорізького	залізорудного	ком-
бінату	 Дмитро	 Цибульський.	 Переможцем	 за	 під-
сумком	трьох	захопливих	турів	стали	«Петрушки».

Ранок	наступного	дня	молодь	зустріла	на	бере-
зі	моря	–	роблячи	зарядку	під	керівництвом	пред-
ставниці	 Запорізького	 титано-магнієвого	 комбіна-
ту	Олени	Рочевої.	Потім,	з	новими	силами	на	нові	
звершення,	вона	перемістилася	до	конференц-за-
ли,	щоб	порушити	нагальні	профспілкові	теми.

Розпочав	 розмову	 провідний	фахівець	 відділу	
організаційної	та	профспілкової	роботи	апарату	ЦР	
ПМГУ	Роман	Тарасенко.	Він	нагадав	колегам,	у	чо-
му	полягає	суть	Профспілки,	допоміг	систематизу-
вати	знання	щодо	її	мети,	завдань,	головних	пріо-
ритетів	та	методів	роботи.	Досить	багато	часу	ви-
кладач	 присвятив	 висвітленню	надважливої	 теми	
мотивації	профчленства.	Оскільки	всі	присутні	так	
чи	інакше	стикалися	з	проблемою	мотивації	в	своїх	
первинках,	кожному	було	що	сказати	–	тож	заняття	
набуло	семінарського	формату.

Логічним	продовженням	обговорення	ключових	
напрямків	профспілкової	діяльності	стало	заглиб-
лення	у	питання	охорони	праці.	Завдяки	 головно-
му	технічному	інспектору	праці	Запорізької	облас-
ної	ради	ПМГУ	Ігорю	Скороходову	молоді	активіс-
ти	оцінили	загальну	картину	щодо	травматизму	та	
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професійної	захворюваності	в	галузі,	на	живих	при-
кладах	проаналізували	випадки	порушення	правил	
безпеки	та	їхні	наслідки,	згадали	ситуації	з	власної	
практики	та	ще	раз	замислилися	про	свою	поведін-
ку	на	робочому	місці.

Після	напруженої	розумової	роботи	організато-
ри	запропонували	учасникам	в	черговий	раз	пере-
ключитися	на	фізичну	активність	–	дуже	незвичну,	
і	тому	особливо	цікаву:	водне	поло.	Треба	відзна-
чити,	що	 такі	 змагання	мабуть	 вперше	проходять	
в	ПМГУ.	Змагання	з	цього	виду	спорту,	ареною	для	
яких	став	наявний	на	локації	великий	басейн,	про-
вів	Юрій	Шапчіц.	Переможцем	була	визнана	коман-
да	«Сітро».

Ще	одним	яскравим	моментом	форуму,	безпе-
речно,	став	міні-турнір	з	КВК	на	тему	«Профспілки	
різних	 країн»	 (Індії,	 Ізраїлю,	 Німеччини,	 Японії	 та	
країн	 Африки).	 Лідера	 визначили	 за	 сумою	 балів	
у	 двох	 конкурсах:	 «Домашнє	 завдання»	 (яке,	 на-
справді,	було	не	зовсім	домашнім,	адже	його	роз-
дали	командам	тільки	зранку)	та	«Розминка».	Смі-
ливі	та	кмітливі,	представники	молодіжного	проф-
активу	взялися	жартувати	на	повну.	Тому	віддати	
перше	 місце	 комусь	 одному	 виявилось	 занадто	
складно.	Його	розділили	найдотепніші	суперники	–	
«Петрушки»	та	«Пекучі-колючі».

Якщо	ми	вже	згадали	Стародавній	Рим,	то	зга-
даємо	і	Грецію.	Відомий	філософ	Демокрит	говорив:	
«Мало	мати	 добрий	 розум,	 головне	 –	 добре	 його	
застосовувати».	Цілком	 погоджуючись	 з	 цим	 пра-
вилом,	профспілкова	молодь	полюбляє	«розім’яти	
мозок»,	 беручи	 участь	 в	 інтелектуальних	 іграх.	 У	
межах	форуму	ерудит-гру	Quiz	провела	для	това-
ришів	ще	одна	чарівна	дівчина	з	Запорізького	тита-
но-магнієвого	 комбінату	 –	 Тетяна	Дідик.	 Питання,	
які	вона	підготувала,	були	неочікувано	складними,	

але	дуже	цікавими.	З	деякими	впоратися	зміг	не	ко-
жен.	Однак	останнє	завдання-ребус	виконали	всі:	
адже	в	ньому	було	зашифроване	важливе	для	цієї	
спільноти	слово	«Профспілка».

Найрозумнішими	 за	 підсумками	 інтелектуаль-
них	 змагань	 стали	 «Аси».	 У	 «загальному	 заліку»	
всіх	конкурсів	форуму	найбільшу	кількість	балів	на-
брала	команда	«Сітро».	Однак,	коли	прийшов	час	
оголошувати	переможця,	хлопцям	і	дівчатам	було	
вже	все	одно,	хто	яке	місце	зайняв.	З	кількох	при-
чин:	 по-перше,	 організатори	 підготували	 пам’ятні	
статуетки	–	для	всіх,	без	винятку,	учасників,	та	при-
ємні	подарунки	для	членів	команди	переможців.	А	
по-друге,	попереду	майоріла	перспектива	прощан-
ня.	 Тож,	 забувши	 про	 конкуренцію,	 молодь	 обій-
малася,	обмінювалася	телефонами	та	обіцянками	
завітати	 в	 гості,	 а	 також	 обов’язково	 приїхати	 на	
наступний	форум	«Сузір’я	молоді».	У	тому,	що	він	
безперечно	буде,	вони	не	сумніваються!

Олена РОЧЕВА
Фото учасників заходу
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Комісія	 по	 роботі	 з	 молоддю	 при	 профкомі	
ПМГУ	Іршанського	гірничо-збагачувального	комбі-
нату	з	промовистим	ім’я	«Мolodь.сom»	–	ще	зовсім	
«юна»,	 їй	 тільки	 півроку.	 «Молодіжка»	 первинки	
Вільногірського	 гірничо-металургійного	 комбінату	
–	одна	з	найдосвідченіших	у	Профспілці,	вона	існує	
вже	восьмий	рік.	Однак	у	них	багато	спільного:	пра-
цюють	на	споріднених	підприємствах	–	двох	філіях	
АТ	«ОГХК»,	опікуються	тими	самими	питаннями,	а	
головне	–	складаються	з	активних,	творчих,	небай-
дужих	людей.

Тож	 знайомство	 їхніх	 представників	 відбулося	
дуже	швидко,	 правда,	 спілкування	 проходило	 ви-
ключно	віддалено.	 І	 от,	на	початку	вересня	хлоп-
цям	і	дівчатам	нарешті	вдалося	побачитися	вживу!	
Користуючись	 тимчасовим	 покращенням	 епіде-
мічної	 ситуації,	 вони	 запланували,	 підготували	 та	
провели	 довгоочікувану	 зустріч,	 яка	 відбулася	 на	
іршанській	землі.

Господарі	гостинно	зустріли	вільногірський	«де-
сант»,	подбали	про	комфорт	його	розміщення.	За	
два	коротких	дні	«молодіжкам»	вдалося	встигнути	
дуже	багато.	Відвідати	виробничий	майданчик	ГЗК	
у	супроводі	фахового	екскурсовода	–	головного	гір-
ника	 виробничо-технічного	 відділу	 Дмитра	 Голов-
ні,	зокрема	–	подивитися	на	один	з	його	величних	
кар’єрів.	Сфотографуватися	на	згадку	біля	однієї	з	
візитівок	Іршанська	–	дамби	з	мальовничим	водо-

спадом.	Завітати	до	Музею	коштовного	каміння,	що	
знаходиться	в	місті	Хорошеві.	А	також	надзвичайно	
ефективно	попрацювати	в	межах	круглого	столу	з	
обміну	досвідом.

Спілкування	 на	 актуальні	 теми	 проходило	 на	
базі	 Палацу	 культури	 та	 спорту	 «Титан».	 Розпо-
чалося	 воно	 змістовними	 виступами	 голів	 комісій	
–	 Ірини	 Рафальської	 (Іршанський	 ГЗК)	 та	 Андрія	
Пипи	 (Вільногірський	ГМК).	Обговоривши	різні	ас-
пекти	роботи	з	молоддю,	успішні	практики	та	пла-
ни	на	майбутнє,	учасники	переглянули	спеціально	
підготовлені	 для	 зустрічі	 відеопрезентації,	 послу-
хали	 виступ	 члена	 Молодіжної	 ради	 ПМГУ	 Івана	
Посунька	(представник	ВГМК),	присвячений	діяль-
ності	ради.

Окрім	 збагачення	новими	знаннями,	результа-
том	круглого	столу	стало	створення	групи	для	спіл-
кування	 двох	 «молодіжок»	 у	 соціальній	мережі,	 а	
також	домовленість	про	реалізацію	спільного	про-
єкту	ZOOM-конференції	(яка,	можливо,	надалі	ста-
не	 традиційною).	 Одним	 словом,	 зустріч	 вийшла	
дуже	плідною.	От	що	кажуть	про	неї	її	учасники.

Ірина Рафальська, голова комісії по роботі з 
молоддю при профкомі ПМГУ Іршанського ГЗК:

–	Відбулось	перше	особисте	знайомство	та	та-
кий	 важливий	 обмін	 досвідом.	 Тепер	 ми	 можемо	
вчитись	 один	 в	 одного,	 отримувати	 підтримку,	 ге-
нерувати	вдвічі	більше	нових	ідей.	Ця	зустріч	дала	
нам	набагато	більше,	ніж	ми	усі	сподівались	–	нові	

Об’єднані молодістюОб’єднані молодістю
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знайомства,	нових	друзів,	товаришів	по	«цеху»,	і	я	
сподіваюсь,	 що	 синергетичний	 ефект	 нашої	 спів-
праці	можна	буде	спостерігати	вже	дуже	скоро.

Андрій Пипа, голова комісії по роботі з мо-
лоддю при профкомі ПМГУ ВГМК:

–	 Суперова	 зустріч	 з	 молодою	 командою!	 Ір-
шанці	зустріли	нас	як	старих	друзів,	хоча	ми	тільки	
познайомилися.	 Дуже	 класні,	 енергійні,	 позитивні	
хлопці	і	дівчата!	Впевнений,	вони	зможуть	зробити	
все	заплановане.

Іван Посунько, член комісії по роботі з мо-
лоддю при профкомі ПМГУ ВГМК:

–	Три	роки	тому,	перебуваючи	у	відрядженні	на	
Іршанському	ГЗК,	я	зустрічався	з	тодішнім	головою	
профкому	 і	 ми	 обговорювали	молодіжну	 політику	
на	 їхньому	підприємстві.	Вже	тоді	в	мене	зароди-
лася	ідея	зустрічі	та	обміну	досвідом	між	молоддю	
наших	підприємств.	Але	на	той	час	молодіжна	ро-
бота	у	профкомі	фактично	не	велася,	«молодіжки»,	
як	 такої,	 не	 існувало.	 Тепер	 все	 змінилося,	 і	 моя	
мрія	здійснилася!	Ми	зустрілися	з	новоствореною,	
але	вже	реально	працюючою	командою,	поділили-
ся	своїми	напрацюваннями	та	перейняли	позитивні	

моменти	їхньої	роботи.	Сподіваюся,	що	такі	зустрі-
чі	будуть	відбуватися	на	постійній	основі.

Руслана Примасюк, голова первинки ПМГУ 
Іршанського ГЗК:

–	Ця	зустріч	точно	увійде	в	 історію	як	початок	
великої	дружби.	Знаю,	що	на	молодь	наших	підпри-
ємств	чекає	безліч	нових	спільних	проєктів.	Пиша-
юсь	 кожним	 членом	 комісій	 по	 роботі	 з	 молоддю	
ІГЗК	та	ВГМК.	Вони	–	найкращі!

Катерина ДРОЗД та Ірина РАФАЛЬСЬКА
Фото Катерини ДРОЗД

Дорослі	 колеги	 не	 збираються	 нікого	 лякати.	
Однак	хлопці	і	дівчата,	що	планують	пов’язати	свої	
долі	з	промисловими	підприємствами,	мають	розу-
міти,	які	труднощі	їх	чекатимуть,	та	знати	ефективні	
способи	їхнього	подолання.	Тому	фактично	кожна	
лекція	 в	 межах	 так	 званого	 «профспілкового	 фа-
культативу»	(нагадаємо,	що	реалізація	цього	освіт-
нього	 проєкту,	 орієнтованого	 на	 першокурсників	
профільних	 навчальних	 закладів,	 була	 розпочата	

Молодіжною	радою	в	2017	році)	починається	з	ко-
роткого	огляду	того,	що	зараз	роблять	профспілки.

Крім	того,	юнацтво	 інформують	про	діяльність	
ПМГУ,	її	основні	завдання,	про	проблеми,	які	дозво-
ляє	 вирішити	 активне	 профчленство;	 про	 історію	
профспілкового	 руху	 та	 його	 роль	 у	 виборюванні	
ключових	трудових	прав	найманих	працівників;	про	
роботу	первинок,	що	функціонують	на	заводах	та	
комбінатах,	куди	випускники	будуть	працевлашто-

У профспілковому контекстіУ профспілковому контексті
Кожного року у вересні студенти навчальних закладів, що готують кадри для ГМК, 

сідають за парти. А члени Молодіжної ради ПМГУ піднімаються на трибуни (метафо-
ричні, певна річ, оскільки молодь – проти офіціозу), щоб розповісти майбутнім мета-
лургам і гірникам про перспективи роботи в галузі та про Профспілку. Адже активісти 
МР впевнені: не можна приховувати від представників молодого покоління інформацію, 
яка напряму стосується їхнього подальшого життя.
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вуватися	після	отримання	дипломів;	про	додаткові	
опції	від	Профспілки,	якими	студенти	можуть	ско-
ристатися	вже	зараз;	а	також	про	організації	ПМГУ,	
що	 діють	 в	 їхніх	 навчальних	 закладах	 –	 і	 завжди	
готові	допомогти	 їм	у	скруті	та	посприяти	 їхньому	
всебічному	розвитку.

Такий	самий	сценарій	лежав	в	основі	профспіл-
кових	занять,	що	відбулися	цієї	осені	в	Маріупольсь-
кому	 вищому	 професійному	 металургійному	 учи-
лищі	(МВМПУ,	місто	Маріуполь),	Придніпровському	
державному	металургійному	коледжі	(ПДМК,	місто	
Кам’янське)	 та	 Дніпровському	 транспортно-еконо-
мічному	фаховому	коледжі	(ДТрЕФК,	місто	Дніпро).

З	 першокурсниками	 МВМПУ,	 за	 домовленіс-
тю	з	очільницею	первинки	училища	Оленою	Гур-
ко,	приїхала	поспілкуватися	голова	комісії	по	ро-
боті	 з	 молоддю	 профкому	 ПМГУ	Маріупольсько-
го	 металургійного	 комбінату	 імені	 Ілліча	 Оксана	
Кошелєва.	«Новому	набору»	студентів	ПДМК	про	
профспілкові	 справи	 розповідали	 провідний	 фа-
хівець	 відділу	 організаційної	 та	 профспілкової	
роботи	 апарату	 ПМГУ	 Роман	 Тарасенко,	 голова	
профкому	 студентів	ДТрЕФК	Женя	 Зейналова	 та	
член	профспілкового	комітету	первинної	організа-
ції	ПМГУ	Дніпровського	металургійного	комбінату	
Андрій	 Слюсаренко.	 У	 ДТрЕФК	Роман	 Тарасенко	
та	Женя	Зейналова	 вже	 традиційно	 впоралися	 з	
завданням	самостійно.

Не	 будемо	 обманювати	 себе:	 вчорашні	 шко-
лярі,	 першокурсники	 слухали	 старших	 товаришів	
не	надто	уважно.	Що	 і	 зрозуміло:	 всі	 ті	 реалії	до-
рослого	життя,	про	які	йшлося,	від	них	ще	досить	
далекі.	Але	головне	вони	все	ж	чули	–	адже,	коли	
розмова	повертала	до	реально	цікавих	їм	питань,	
одразу	оживлялися.	Зокрема,	вже	традиційно	роз-
питували	про	можливість	брати	участь	у	профспіл-
ковому	 огляді-конкурсі	 художньої	 самодіяльності	
«Студентська	весна»,	 у	Всеукраїнській	 студентсь-
кій	спартакіаді	ПМГУ,	про	перспективу	виграти	гро-
шові	 призи	 в	 конкурсі	 відеороликів	 «Профспілка	
очима	молоді»,	що	проводиться	 за	 ініціативи	Мо-
лодіжної	ради	ПМГУ.

Авжеж,	проводячи	«лікнеп»	для	наймолодших	
членів	ПМГУ,	 члени	Молодіжної	 ради	 не	 сподіва-
ються	 на	 якесь	феєричне	 пожвавлення	 їхньої	 ак-
тивності.	 Вони	 ставлять	 перед	 собою	 іншу	 мету:	
зробити	так,	щоб	майбутні	металурги	і	гірники	вже	
на	 студентській	 лаві	 звикали	 до	 профспілкового	
контексту.	Профспілкове	членство	та	профспілко-
ва	 діяльність	 мають	 стати	 невід’ємною	 частиною	
їхнього	життя	–	тоді	в	майбутньому	їм	буде	легше	
адаптуватися	на	підприємствах	ГМК	і,	за	бажання,	
увійти	до	складу	дієвого	загону	профактиву.

За інформацією Оксани КОШЕЛЄВОЇ,
Андрія СЛЮСАРЕНКА та Романа ТАРАСЕНКА

Н О В Е  П О К О Л І Н Н Я:  М О Л О Д ЬН О В Е  П О К О Л І Н Н Я:  М О Л О Д Ь
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Владислав Стриженко: «Мрії мають збува-
тися!»

Другокурсник	 Криворізького	 професійного	 гір-
ничо-електромеханічного	 ліцею	 Владислав	 Стри-
женко	 розповів,	 що	 вчиться	 на	 зварювальника	 і,	
якщо	 доведеться	 працювати	 за	 спеціальністю,	 то	
бажав	 би	 –	 на	 такому	 великому	 підприємстві,	 як	
«АрселорМіттал	Кривий	Ріг».

Однак	Владислав	припускає,	що	доля	може	по-
вернути	інакше.	А	причина	–	його	захоплення	баль-
ними	танцями,	якими	він,	завдяки	мамі,	займається	
в	Палаці	культури	«Мистецький»	уже	11-й	рік	(тре-
нери	Євген	 і	Юлія	Шумило).	Маючи	мрію	–	у	май-
бутньому	поступити	вчитися	на	хореографа	(а,	як	
відомо,	мрії	мають	 збуватися!),	 Владислав	 не	 ви-
ключає,	що	міг	би	стати	хорошим	викладачем	тан-
ців.	До	речі,	саме	тренування,	виступи	на	змаган-
нях	різного	рівня,	перемоги	допомогли	юнаку	стати	
цілеспрямованим	і	наполегливим.

З	колективом	бальників	він	об’їздив	майже	всю	
нашу	країну.	Говорить,	що	в	нас	дуже	багато	краси-
вих	місць.	Жити	і	будувати	професійну	кар’єру	ба-
жає	в	Україні.	А	ось	нові	перемоги	нехай	уже	будуть	
на	чемпіонатах	Європи.

Тимур Галагута: «Бачу своє майбутнє в Україні»
Життєлюб	 Тимур	 Галагута	 обрав	 професію	 по-

мічника	машиніста	електровоза	за	порадою	мами-за-
лізничниці.	Зараз	навчається	на	четвертому	курсі	По-
літехнічного	фахового	 коледжу	 Криворізького	 націо-
нального	університету	(КНУ),	а	тому	вже	скоро	–	з	но-
вого	року	–	матиме	можливість	зануритися	у	справж-
нє	виробниче	життя	під	час	проходження	практики	на	
Південному	гірничо-збагачувальному	комбінаті.

Голова	первинки	студентів	ПМГУ	коледжу	Вла-
дислав	Святецький	задоволений	роботою	Тимура	
як	 профгрупорга.	 Говорить,	 що	 хлопець	 власним	
прикладом	 демонструє	 одногрупникам	 активну	

життєву	позицію,	необхідність	гуртуватися	для	ви-
рішення	спільних	питань.	Бере	участь	у	всіх	захо-
дах,	що	проводять	профспілкова	первинна	органі-
зація	і	адміністрація	навчального	закладу,	технічно	
допомагає	 створювати	 профорієнтаційні	 відеоро-
лики	(разом	з	викладачами	спецдисциплін	Катери-
ною	Васильченко,	Надією	Олянюк).	Словом,	надій-
ний	та	перспективний!

На	запитання	журналіста	про	мрію	Тимур,	тро-
хи	подумавши,	сказав:	«Хочу, щоб до мого 30річчя 
(а мені 27 вересня виповнилося 19) Україна стала 
комфортною для проживання державою, у якій 
шанують Закон, і де не гинуть люди через війну. 
Особисто я бачу своє майбутнє в Україні».

Вадим Хемій: «Я завжди – за справедливість!»
Четвертокурсник	Автотранспортного	фахового	

коледжу	КНУ	Вадим	Хемій	став	опановувати	спеці-
альність	електромеханіка	за	порадою	і	прикладом	
батька,	який	працює	механіком	у	компанії	«Цеппе-
лін	Україна».

«Коли на першому курсі голова профкому 
студентів Микола Дутко агітував вступати до 
Профспілки металургів і гірників України, я не 
вагався,	–	згадує	студент.	–	Для мене Профспілка 
– це захист прав та інтересів людей. А я завжди 
– за справедливість! До речі, батьки теж тоді 
зраділи, що я став членом Профспілки, тому що 
колективно легше добиватися правди».

У	найближчих	планах	Вадима	–	працевлашту-
ватися	на	завод	(хоче,	щоб	були	стабільна	зарпла-
та,	соцгарантії,	діяла	Профспілка)	і	служба	в	армії.

Відзнака	 Дипломом	 стипендіата	 для	 нього	
стала	 несподіванкою:	 «Коли я, як профспілковий 
активіст, виконував якусь роботу, то не думав 
про нагороди. Приємно, що в ПМГУ помічають 
активну молодь».

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора

Різні, але в дечому схожіРізні, але в дечому схожі
Владислав Стриженко, Тимур Галагута і Вадим Хемій – здобувачі освіти з різних навчальних 

закладів Кривбасу, юні профактивісти. У вересні вони отримали іменні стипендії від Криворізької 
міської ради ПМГУ. За характером хлопці – дуже різні, але їх об’єднують активна життєва 
позиція, бажання допомагати ближньому та любов до України. Ними пишаються наставники, 
цінує їх і ПМГУ, бо саме з такою молоддю розвиватиметься наша організація.
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Дорога одна – на комбінат!Дорога одна – на комбінат!

– Тож Ваш трудовий стаж на 
підприємстві – вже 25 років?

–	Трішки	більше,	–	посміхаєть-
ся	 Володимир	 Олександрович.	
–	Насправді	ми	 із	«Запоріжстал-
лю»	познайомилися	значно	рані-
ше.	Ще	 під	 час	 навчання	 у	шко-
лі	я	підробляв	тут	у	цеху	товарів	
широкого	 вжитку,	 де	 працювала	
моя	мама,	–	тоді	таке	дозволяло-
ся.	Був	 зайнятий	 неповний	день	
на	дільниці	полірування,	потім	на	
дільниці	пофарбування	іграшок.

Після	училища	мене	прийня-
ли	у	цех	виливниць	–	оператором	
гідрокамер	 (у	 них	 відбувалася	
відмивка	виливниць	від	залишків	
формувальних	сумішей).	Але	че-
рез	п’ять	років	доля	знов	приве-
ла	в	цех	товарів	широкого	вжит-
ку:	спочатку	зварювальником	на	
трубному	 стані,	 потім	 операто-
ром	 лінії	 мийок.	 На	 жаль,	 через	
деякий	час	цей	підрозділ	став	за-
непадати.	Тоді	я	вирішив	піти	на	
спецкурси	 –	 отримати	 професію	
слюсаря-ремонтника.	І	вже	з	нею	
перейшов	на	Запорізький	ливар-
но-механічний	завод,	працював	у	
механослужбі.

– А коли у Ваше життя уві-
йшла профспілкова робота?

–	 Тоді	 ж	 і	 увійшла.	 До	 меха-
нослужби	 я	 був	 просто	 членом	
Профспілки,	не	байдужим,	але	й	
не	 надто	 активним.	 А	 там	 якось	
так	 сталося,	 що	 включився	 в	
профспілкові	 справи.	 Товариші	
вперше	 обрали	 мене	 профгруп-
оргом	 –	 і	 я	 з	 усією	 відповідаль-
ністю	взявся	за	нову	справу.	Да-

валася	 вона	 мені	 досить	 легко	
–	вже	через	рік	я	очолив	цехову	
організацію.

От	то	вже	були	не	жарти.	Го-
лові	цехкому	доводиться	вирішу-
вати	дуже	багато	питань.	Трудо-
ва	дисципліна,	охорона	праці,	до-
помога	людям	у	скрутних	ситуа-
ціях,	 оздоровлення	 працівників	
і	 членів	 їхніх	 сімей,	 організація	
літнього	 відпочинку,	 проведення	
культурно-масових	 і	 спортивних	
заходів,	 робота	 з	молоддю	 і	 ве-
теранами...	 Самому	 впоратися	
нереально,	потрібна	команда.

– Напевно ж, вона у Вас є? 
Розкажіть, будь ласка, про сво-
їх помічників.

–	 У	 нашому	 колективі	 –	 254	
особи.	Вони	об’єднані	у	10	проф-
груп,	 у	 кожній	обрано	профгруп-
орга,	 а	 також	 є	 ще	 3-5	 моїх	 по-
мічників.	Це	активісти,	на	яких	я	
завжди	можу	покластися,	всі	во-
ни	знають	свої	зони	відповідаль-
ності.	 Велику	 роботу	 виконують	
заступник	голови	цехової	органі-
зації	Сергій	Горбенко,	кранові	ма-
шиністи	Христина	Федорченко	та	
Євген	Ягодін,	слюсар	Артем	Бла-
щук,	 профгрупорги.	 Якщо	 люди-
на	 звертається	 по	 допомогу,	 до	
того,	 як	 вирішувати	 її	 проблему,	
щось	 радити,	 необхідно	 досте-
менно	 розібратися	 в	 ситуації.	 У	
цій	справі	мені,	окрім	профакти-
ву,	 дуже	 допомагають	 керівники	
і	 цеху,	 і	 служби.	 Вони	 ніколи	 не	
відмовляються	обговорювати	по-
рушувані	цехкомом	питання.

– Чи стає Вам якось у нагоді 
те, що Ви – представник трудо-
вої династії?

–	О,	так!	Окрім	активного	тру-
дового	 і	 профспілкового	 життя,	
в	 мене	 також	 велика	 і	 активна	
сім’я.	В	 ній	 і	 мої	 родичі,	 і	 родичі	
моєї	 дружини	 Тетяни	 –	 побіль-
шості	металурги.	Тож	з	ними	зав-

жди	можна	порадитися	з	важли-
вих	для	мене	і	мого	колективу	пи-
тань.	Навіть	коли	ми	збираємося	
за	святковим	столом	–	і	тоді	роз-
мови	йдуть	про	«Запоріжсталь»,	
про	 життя	 трудове.	 Кожному	 є	
чим	поділитися,	про	що	згадати.	
У	 нас	 у	 родині	 з	 пошаною	 став-
ляться	до	здобутків	старшого	по-
коління.	 Як	 на	 мене,	 це	 надзви-
чайно	почесно	–	бути	нащадками	
людей,	які	своєю	працею	розбудо-
вували	 сучасне,	 потужне,	 ефек-
тивне	 підприємство	 ГМК,	 і	 про-
довжувати	їхню	славну	справу.

Таке	 ставлення	 до	 свого	 ро-
бітничого	 коріння	 сьогодні,	 ска-
жемо	 прямо,	 зустрічається	 не	
часто.	 Але	 ми	 з	 позицією	 Воло-
димира	 Олександровича	 цілком	
згодні.	 І	хочемо	коротко	розпові-
сти	 нашим	 читачам	 про	 людей,	
родинними	 зв’язками	 з	 котрими	
пишається	наш	герой.

Дідусь: Іван Тимофійович 
Балабанов	народився	у	1925	ро-
ці.	 Коли	 розпочалася	Велика	 віт-
чизняна	 війна,	 йому	 було	 всього	
16	 років,	 але	 й	 у	 такому	 юному	
віці	 він	 самовіддано	 боровся	 з	
ворогом	 у	 складі	 партизансько-
го	 загону.	Потім,	 у	 1943	 році,	 йо-
го	призвали	до	армії,	 в	одному	 з	
боїв	 він	 отримав	 поранення.	 Се-
ред	нагород	Івана	Тимофійовича,	
зокрема,	 –	 орден	 Червоної	 Зірки	
та	 медаль	 «За	 бойові	 заслуги».	
На	 «Запоріжсталь»	 він	 прийшов	
у	 1949	 році,	 працював	 майстром	
ремонтно-будівельного	цеху	біль-
ше	4	десятиліть.

Бабуся:	Поліна Іванівна Ба-
лабанова	–	також	учасниця	війни.	
Зовсім	ще	дівчинка,	вона	підноси-
ла	снаряди	бійцям	у	складі	однієї	
з	фронтових	 артилерійських	 час-
тин.	Понад	 30	 років	 свого	 трудо-
вого	 життя	 віддала	 «Запоріжста-

Ще малим Володя Гізбрехт знав: він буде працювати на 
«Запоріжсталі». А як може бути інакше, коли вся твоя родина 
– металурги? Дід і бабуся, мати, брат, інші родичі –  
всі запоріжсталівці. Така визначеність – річ цілком непогана, 
немає важкої проблеми вибору – куди в житті прямувати. Тож 
у 1993 році юний Володимир свідомо і рішуче вступив  
до СПТУ №35, опанував там професію газоелектрозварника, 
і, отримавши у 1996 році диплом, прийшов на комбінат.

В.ГізбрехтВ.Гізбрехт
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лі»:	 працювала	 спочатку	 в	 цеху	
товарів	широкого	 вжитку,	 а	 потім	
у	теплоелектроцеху.

Мати:	 Валентина Іванівна 
Гізбрехт	 має	 40	 років	 стажу	 на	
підприємстві.	З	1967	по	2005	рік	
працювала	 копіювальницею,	 об-
ліковцем	 на	 складі	 готової	 про-
дукції,	 технологом,	 майстром	 у	
цеху	товарів	широкого	вжитку.

Брат:	Сергій Олександрович 
Гізбрехт	з	1990	року	працював	у	
службі	 охорони	 комбінату,	 після	
служби	 в	 армії	 перейшов	 у	 цех	
товарів	 широкого	 вжитку,	 де	 був	
слюсарем,	 майстром,	 механіком	
цеху.	Зараз	–	провідний	інженер	з	
технічної	 діагностики	 управління	
надійності	обладнання.

Дідусь	 дружини:	 Афанасій 
Васильович Милосердов	 при-
йшов	 на	 «Запоріжсталь»	 аж	 у	
1937	році.	Спочатку	в	обтискний	
цех,	вальцювальником,	потім	був	
старшим	 вальцювальником	 ста-
ну	в	цеху	гарячої	прокатки	тонко-
го	листа.	У	1941	році	брав	участь	
в	 евакуації	 обладнання	 цеху	 на	
схід.	 До	 1947-го	 –	 працював	 на	
металургійному	заводі	в	Новоси-

бірську,	а	після	повернення	в	За-
поріжжя	відроджував	рідний	цех.	
Нагороджений	орденом	Трудово-
го	 Червоного	 Прапора,	 медаля-
ми	«За	 трудову	доблесть»	 та	 за	
відновлення	«Запоріжсталі».

Бабуся	 дружини:	 Варвара 
Олександрівна Милосердова 
також	 розпочала	 свій	 трудовий	
шлях	 на	 комбінаті	 у	 1937	 році	 –	
наждачницею	 в	 термічному	 цеху.	
Тут	 і	 познайомилася	 з	майбутнім	
чоловіком.	Була	з	ним	у	евакуації,	
з	ним	і	повернулася.	З	1953	року	
і	до	самої	пенсії	працювала	конт-
ролером	 відділу	 технічного	 конт-
ролю	цеху	холодної	прокатки	№1.

Батько	 дружини:	Юрій Афа-
насійович Милосердов	 вивчав	
секрети	прокатного	виробництва	
в	 Металургійному	 технікумі,	 піс-
ля	нього	10	років	працював	опе-
ратором	поста	управління	тонко-
листовим	 станом	 у	 цеху	 гарячої	
прокатки	 тонкого	 листа.	 Брав	
активну	 участь	 у	 громадському	
житті	цеху	і	комбінату.	З	1979	ро-
ку	 навчав	 молодих	 металургів,	
виконуючи	 обов’язки	 заступника	
директора	з	виробничого	навчан-
ня	у	своєму	рідному	технікумі.

І	 це	 –	 представники	 тільки	
двох	 ліній	 славної	 трудової	 ди-
настії!	 Скільки	 ще	 родичів	 Гіз-
брехт-Милосердових	 вкладали	
свої	сили	та	професійні	навички	
у	створення	запорізького	металу	
можна	сказати	точно,	тільки	гли-
боко	занурившись	в	архіви	(і	ви-
діливши	для	висвітлення	резуль-
татів	пошуків	цілий	номер	журна-
лу	 «Ваша	довіра»).	 Але	 за	 дуже	
приблизним	підрахунком	загаль-
ний	стаж	цієї	видатної	родини	на	
«Запоріжсталі»	 складає	 близько	
500	років.

Підготував 
Олександр ЧЕХАРІН

С.ГізбрехтС.Гізбрехт

В.МилосердоваВ.МилосердоваА.МилосердовА.МилосердовП.БалабановаП.БалабановаІ.БалабановІ.Балабанов

Ю.МилосердовЮ.МилосердовВ.Гізбрехт зі своєю бригадою (крайня справа)В.Гізбрехт зі своєю бригадою (крайня справа)
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В одній командіВ одній команді

Колектив	–	то	не	просто	група	людей,	колектив	
–	 то	 складна	система,	 сформована	внаслідок	по-
стійної	взаємодії,	 в	якій	народжуються	відносини,	
традиції,	виникає	своя	унікальна	атмосфера.	Особ-
ливо	 це	 кидається	 в	 око,	 коли	 йдеться	 про	 неве-
личкі	 виробничі	 команди	–	 такі,	 як	екіпаж	крокую-
чого	екскаватора	№120	Олександрівського	кар’єру	
Покровського	 гірничо-збагачувального	 комбінату.	
Чому	згадуємо	тут	саме	його?	А	тому,	що	приклад	
зразково-показовий.

В	першу	чергу,	з	точки	зору	виробничих	резуль-
татів.	Ефективність	команди	на	чолі	з	досвідченим	
фахівцем,	що	має	45-річний	досвід	 гірничої	 спра-
ви,	Василем	Дроженко	–	дуже	висока.	Вона	завжди	
робить	великий	внесок	 у	 виконання	плану	вироб-
ництва	 (так,	 у	 липні	 2021	 року	 видала	 на-гора	 20	
тисяч	тонн	марганцевої	руди).

По-друге,	у	світлі	досконалого	виконання	вимог	
охорони	праці.	За	підсумками	останньої	перевірки	
крокуючий	екскаватор	№120	–	найкращий	у	підроз-
ділі.	Чистота	і	лад	у	кабіні	та	машинному	залі,	чітке	
ведення	документації,	доступність	первинних	засо-
бів	 пожежогасіння,	 наявність	 та	 нормальний	 стан	
всіх	огороджень	для	безпечного	пересування	ма-
шиною	 –	 от	 складові	 безпечної	 роботи.	Цього	 лі-
та	її	відзначили	на	рівні	керівництва	підприємства:	
наказом	 голови	 правління	Сергія	Шуваєва	 членів	
екіпажу	було	премійовано.

І	по-третє,	вже	згадана	атмосфера.	Вона	відчу-
вається	на	робочих	місцях:	у	кабіні	затишно	і	ком-
фортно,	в	інтер’єр	чудово	вписуються	холодильник	
та	 кондиціонер,	 придбані	 підприємством	 у	 межах	
програми	 з	 підвищення	 культури	 виробництва.	 Її	
ілюструють	злагоджені	дії	під	час	виробничого	про-
цесу.	Але	найкращий	спосіб	зрозуміти,	що	саме	пе-

ретворює	 групу	працівників	на	справжній	колектив,	
–	це	послухати	їхнього	бригадира	Василя	Дроженка.

«Запорукою безперебійної роботи екскава-
тора, безперечно, є його технічний стан,	–	роз-
повідає	 Василь	 Іванович.	 –	 Тому ми обов’язково 
вчасно проводимо обслуговування головних вуз-
лів, слідкуємо за забезпеченням машини якісними 
зап частинами та мастилами (у цьому питанні, 
на щастя, можемо розраховувати на заступника 
начальника кар’єру з обладнання Сергія Нагорно-
го, який нас завжди чує). Однак не тільки в техніці 
справа. Ще й у людях – відповідальних, високопро-
фесійних, щирих і вірних справі.

Виробничі успіхи нашого екіпажу – заслуга 
кожного з його членів: машиністів Андрія Швеця, 
Олександра Зеленкова, Володимира Дашковсько-
го, Олександра Ткаченка, помічників – Олександ
ра Глуха, Олександра Самойлова, Сергія Швеця і 
Дмитра Коновалова. Хлопці знають свою справу, 
вони ніколи не підведуть. Ми завжди разом – і у 
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праці, і на профспілкових заходах, і на відпочинку».

Авжеж,	складаючи	уявлення	про	команду	кро-
куючого	екскаватора	№120,	ми	не	могли	обійтися	
без	 думки	 профлідера	 Олександрівського	 кар’єру	
Сергія	 Нагорного.	 Як	 зазначив	 В.Дроженко,	 пра-
цівники	часто	перетинаються	з	ним	«по	виробничій	
частині».	Але	це	далеко	не	єдиний	привід	для	взає-
модії.

«Як заступник керівника, я дбаю про підтри-
мання функціональності машин, а як голова цех-
кому ПМГУ – про збереження здоров’я та покра-
щення умов праці співробітників. Тож з екіпажа-
ми спілкуюся часто,	 –	 каже	Сергій	Миколайович.	
–	Серед них немає "поганих" – такі в кар’єрі не за-
тримуються, бо робота в нас важка, виснажлива, 
виконання ї ї відбувається в умовах підвищеної не-
безпеки, з багатьма завданнями можна впорати-
ся тільки гуртом. Але машина №120 – то окрема 
справа. На ній працює надзвичайно професійний 
та дружний колектив. Чоловіки завжди підтри

мують один одного, і Василь Іванович стоїть за 
них горою. Він взагалі один з моїх надійних по-
мічників, оскільки ми з ним керуємося однаковим 
принципом: діяти та допомагати людям».

Наталія ЧЕПЕЦЬ

Актив	Ради	ветеранів	«Інтерпайп	Нижньодніпровського	трубопрокатного	заводу»	від	імені	адміністра-
ції	та	профкому	ПМГУ	підприємства	привітав	заслужену	працівницю,	людину	з	активною	громадською	
позицією	та	просто	красиву	жінку	Лідію	Андріївну	Шибко	з	90-річним	ювілеєм.	Під	час	душевної	зустрічі	
гості	багато	 говорили	про	рідний	завод	та	 колектив,	 згадували	значущі	для	трубників	події	 та	добрих	
друзів,	дарували	героїні	дня	квіти	та	творчі	подарунки,	а	також	щиро	зичили	їй	міцного	здоров’я	та	щастя.	
Вона	ж,	в	свою	чергу,	з	теплом	у	серці	дякувала	молодшим	товаришам	і	соціальним	партнерам	НТЗ	за	
те,	що	не	забувають	тих,	хто	присвятив	багато	років	сумлінній	праці	на	підприємстві.

За інформацією Надії ДЕРКАЧ

З теплом у серціЗ теплом у серці

С.НагорнийС.Нагорний



34

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

Якщо люди не навчаться допомагатиЯкщо люди не навчаться допомагати
один одному, то рід людський зникне.один одному, то рід людський зникне.

Вальтер СкоттВальтер Скотт

Дмитро ТКАЧЕНКО, електрик плавильного цеху №2 Запорізького заводу феросплавів, 
голова цехової організації ПМГУ

Кирило БЄЛИЙ
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Нові часи – оновлені традиціїНові часи – оновлені традиції
Тридцята	 Всеукраїнська	 робітнича	 спартакіа-

да	металургів	і	гірників	України,	яка	розпочалася	у	
вересні	в	місті	Нікополі,	–	не	тільки	ювілейна,	але	
й	дуже	неординарна.	По-перше,	через	карантинні	
обмеження	 її	 довелося	перенести	 з	2020	на	2021	
рік,	та	й	цього	разу	терміни	проведення	двох	етапів	
було	зсунуто.	По-друге,	вона	стартувала	змагання-
ми	з	тих	видів	спорту,	які	зазвичай	проходили	на	за-
вершення.	 І	по-третє,	до	традиційних	дев’яти	дис-
циплін	додалася	нова,	десята	–	дартс.	Але	пере-
лічені	зміни	ніяким	чином	не	означають	порушення	
традицій:	їх	просто	оновлено.	Головна	ж	характер-
на	прикмета	профспілкової	робітничої	спартакіади	
лишається	недоторканою:	це	особливий	дух	супер-
ництва	і	дружби!

Він	 повною	 мірою	 відчувався	 протягом	 трьох	
осінніх	 днів,	 які	 робітничі	 спортсмени,	 учасники	
першого	етапу	фінальних	ігор	спартакіади,	прове-
ли	в	спортивному	комплексі	СК	«Електрометалург»	
Нікопольського	 заводу	 феросплавів.	 За	 цей	 час	
команди	16	підприємств	ГМК	(у	загальному	складі	

більш	ніж	250	осіб),	 розділившись	на	дві	 підгрупи	
залежно	від	кількості	працюючих,	встигли	поміря-
тися	 силами	 та	 визначили	 лідерів	 у	шахах,	шаш-
ках,	баскетболі	та	дартсі.

Розпочали,	 як	 і	 годиться,	 з	 проходження	ман-
датної	 комісії.	 Потім	 перший	 заступник	 голови	
ПМГУ,	 очільник	 ЦФСК	 «Металург»	 В.Гавриленко	
відкрив	 організаційне	 засідання.	 Початок	 його	
був	 проникнутий	 смутком:	 спортактивісти	 вшану-
вали	 хвилиною	 мовчання	 пам’ять	 колег,	 що	 піш-
ли	 з	 життя	 –	 С.Рохкіна	 (СК	 «Електрометалург»),	
В.Олефіренка	 (СК	 «Іллічовець»),	 В.Дуплія	 (багато	
років	він	був	беззмінним	головним	суддею	робітни-
чої	спартакіади).

На	більш	мажорний	лад	учасників	налаштува-
ла	 інформація	 про	 успіхи	 збірної	ПМГУ	 на	 черго-
вій	Міжгалузевій	 спартакіаді	 промислової	 сфери	 і	
транспорту	(наші	знов	–	найкращі!)	та	оголошені	ві-
тання	з	цього	приводу	від	Національного	олімпійсь-
кого	комітету	та	Федерації	профспілок	України.	Та-

кож	на	оргзасіданні	обговорили	заходи	з	додержан-
ня	епідемічної	безпеки	під	час	змагань.

Після	жеребкування	команди	з	шахів,	шашок	та	
баскетболу	вирушили	на	ігрові	майданчики.

Найшвидше	 переможці	 визначилися	 серед	ша-
хістів	 (головний	 суддя	 С.Цираковський).	 Зустрі-
чі	 проводилися	 в	 міському	 шаховому	 клубі,	 у	 них	
брали	 участь	 38	 осіб	 (13	 команд).	 За	 підсумками	
команд	ні	 результати	 виглядали	 наступним	 чином.	
У	першій	підгрупі	лідерами	стали	представники	Ма-
ріупольського	металургійного	комбінату	імені	Ілліча	
(ММКІ),	 на	другому	місці	 розташувалися	спортсме-
ни	Північного	гірничо-збагачувального	комбінату,	на	
третьому	–	«Запоріжсталі».	У	другій	підгрупі	«золо-
то»	 забрали	 на	 Запорізький	 залізорудний	 комбінат	
(ЗЗРК),	«срібло»	дісталося	«Інтерпайп	Ніко	Тьюб»,	
а	бронза	–	їхнім	землякам	з	Нікопольського	заводу	
феросплавів.

Динамічні	 шашечні	 баталії	 зібрали	 45	 осіб	 (15	
команд).	 У	 цьому	 виді	 спорту	 (головний	 суддя	
В.Фесенко)	 не	 обійшлося	 без	 сюрпризів.	 У	 першій	
підгрупі	гравцям	з	ММКІ,	які	поступилися	своїм	«тра-
диційним»	першим	місцем	конкурентам	із	«Запоріж-
сталі»,	довелося	задовольнитися	«сріблом».	«Брон-
зу»	 ж	 вибороли	 шашисти	 «АрселорМіттал	 Кривий	
Ріг».	Другу	підгрупу	цілком	очікувано	вкотре	очолила	
команда	ЗЗРК,	другими	стали	гірники	Криворізького	
залізорудного	комбінату	(КЗРК),	а	от	третю	позицію	
в	турнірній	таблиці	достатньо	несподівано	вибороли	
представники	«Запоріжвогнетриву».
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Змагання	 з	 дартсу	 (головний	 суддя	 О.Чумак)	
цього	року	проводилися	в	«тестовому	режимі»,	тоб-
то	їхні	результати	в	загальний	залік	спартакіади	не	
ввійдуть.	Однак,	попри	це,	вони	викликали	велику	
цікавість.	У	числі	учасників	були	й	ті,	хто	давно	за-
хоплюється	метанням	дротиків,	і	новачки.	І	всі	вони	
отримували	щире	задоволення,	адже	для	успіху	в	
цьому	виді	спорту	не	потрібно	ані	особливих	фізич-
них	даних,	ані	виснажливих	тренувань	–	на	резуль-
тати	найбільше	впливають	уважність,	вміння	зосе-
редитися,	а	також	фортуна.

За	результатами	одноденного	турніру	в	першій	
підгрупі	 чемпіонами	 стали	 спортсмени	 «Арселор-
Міттал	Кривий	Ріг»,	друге	місце	–	за	«Азовсталлю»,	
третє	–	у	Південного	гірничо-збагачувального	ком-
бінату.	 Найвлучнішими	 в	 другій	 підгрупі	 визнали	

представників	 Інгулецького	 гірничо-збагачуваль-
ного	комбінату,	на	друге	місце	вийшла	команда	Ав-
діївського	 коксохімічного	 заводу,	на	 третє	–	Цент-
рального	гірничо-збагачувального	комбінату.

Найзапеклішими	були	баталії	з	баскетболу	(го-
ловний	 суддя	 С.Івчатов).	 У	 першій	 підгрупі	 в	 бо-
ротьбі	за	«золото»	збірна	«Запоріжсталі»	обіграла	
представників	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	(остан-
ні,	 відповідно,	 забрали	 «срібло»).	 Глядачів	 до	 са-
мого	 фіналу	 тримало	 в	 напруженні	 протистояння	
суперників	 з	 Південного	 ГЗК	 та	 «Азовсталі»	 (за	
рахунок	 вольових	 якостей	 та	 бойового	 характеру	
гравців	 перемогу	–	 і	 «бронзу»	–	 вдалося	вирвати	
металургам).

У	другій	підгрупі	всього	на	два	очка	(що	також	
традиційно)	 розійшлися	 в	 рахунку	 постійні	 конку-
ренти	–	команди	Інгулецького	та	Центрального	гір-
ничо-збагачувальних	комбінатів.	Більш	витримани-
ми,	 і	 через	 це	 успішнішими,	 виявилися	 баскетбо-
лісти	Інгулецького	ГЗК.	«Бронзу»	забрали	з	собою	
коксохіміки	з	Авдіївки.

За підсумками всіх змагань (з урахуванням 
видів спорту, що йдуть у загальний залік) попе-
редні результати фінальних ігор першого ета-
пу тридцятої Всеукраїнської робітничої спарта-
кіади металургів і гірників наступні. Перша під-
група: перше місце – Металургійний комбінат 
«Запоріжсталь», друге місце – Маріупольський 
металургійний комбінат імені Ілліча, третє – 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». Друга підгрупа: 
перше місце – Запорізький залізорудний ком-
бінат, друге і третє місце поділили між собою 
«Інтерпайп Ніко Тьюб» та Криворізький залізо-
рудний комбінат.

Роман ТАРАСЕНКО
Фото автора
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Знов найкращі!Знов найкращі!

Відчуття	перемоги	–	одне	з	найсильніших,	найза-
хопливіших	відчуттів	у	світі.	Той,	хто	спробував	його	
хоч	один	раз,	прагне	ставати	першим	знов	і	знов.	Ро-
бітничим	спортсменам	ПМГУ	солодкий	смак	тріумфу	
добре	знайомий.	Вони	багато	разів	поспіль	виборю-
вали	перше	місце	у	щорічній	Всеукраїнській	міжга-
лузевій	 спартакіаді	 трудящих	 промислової	 сфери	 і	
транспорту,	 що	 проводиться	 Центральною	 радою	
Всеукраїнського	 фізкультурно-спортивного	 това-
риства	«Україна»	за	підтримки	Міністерства	молоді	
та	 спорту,	Федерації	 профспілок	 та	 всеукраїнських	
галузевих	профспілок.	І	цього	року	не	зрадили	доб-
рій	традиції.	Хоча	наразі	правила	турніру	змінилися	
–	переможець	у	загальному	заліку	більше	не	визна-
чається,	 за	 кількістю	 перших	місць	 у	 видах	 спорту	
збірна	нашої	Профспілки	знов	найкраща!

Підтвердити	своє	лідерство	було	не	так	вже	і	лег-
ко.	Протягом	чотирьох	вересневих	днів	на	спортив-
них	спорудах	бази	відпочинку	«Парадіз»	(с.	Коблеве	
Миколаївської	 області)	 тривала	 реально	 жорстка	 і	
запекла	 боротьба.	 Авжеж,	 їй	 передувало	 урочисте	
відкриття	фінальних	ігор	ХХVІ	Міжгалузевої	спарта-
кіади.	З	напутніми	словами	до	учасників	звернулися	
голова	ФПУ	Г.Осовий,	очільниця	ГО	ВФСТ	«Україна»	
Н.Омельчук,	лідери	профспілок:	О.Рябко	(Профспіл-
ка	 металургів	 і	 гірників),	 Я.Жугаєвич	 (Профспілка	
працівників	 авіабудування	 та	 машинобудування),	
О.Давиденко	 (Профспілка	 працівників	 енергетики	
та	 електротехнічної	 промисловості).	 Також	 на	 їхню	
адресу	надійшли	привітання	від	міністра	молоді	 та	
спорту	України	В.Гутцайта	та	президента	Національ-
ного	олімпійського	комітету	України	С.Бубки.

Загалом	у	змаганнях	з	7	дисциплін	(армрестлінг,	
волейбол,	гирьовий	спорт,	настільний	теніс,	футзал,	
шахи	та	шашки)	взяли	участь	10	команд:	від	Проф-
спілок	 трудящих	 металургійної	 і	 гірничодобувної	
промисловості,	працівників	авіабудування	та	маши-
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«Щоб	вдосконалюватися,	 конкуруй	 з	 тими,	 хто	 сильніший»	–	ця	фраза	могла	б	 стати	девізом	для	
футбольної	команди	«ПМГУ-Метінвест-Промсервіс».	Представники	робітничого	спорту,	які	виступають	
за	підтримки	профкому	первинки	ПМГУ	Дніпровського	металургійного	комбінату,	не	бояться	серйозних	
викликів	–	з	гідністю	грають	проти	значно	досвідченіших	суперників	у	чемпіонаті	міста	Кам’янського.

І	цілком	вдало!	За	підсумками	футбольного	сезону	2020-2021	на	відкритому	полі,	які	було	підбито	у	
вересні,	команда	«ПМГУ-Метінвест-Промсервіс»	стала	переможцем	у	лізі	«В».	Як	«Найкращий	гравець	
команди»	був	відзначений	Віталій	Андрієнко.	Вітаємо	хлопців	із	заслуженими	нагородами	та	зичимо	їм	
нових	успіхів	у	спорті!

Андрій СЛЮСАРЕНКО

Конкуруй з тими, хто сильнішийКонкуруй з тими, хто сильніший

нобудування,	 енергетики	 та	 електротехнічної	 промис-
ловості,	атомної	енергетики	і	промисловості,	оборонної	
промисловості,	річкового	транспорту,	хімічних	та	нафто-
хімічних	галузей	промисловості,	лісових	галузей,	маши-
нобудівників	та	приладобудівників,	та	збірна	Профспілки	
працівників	вугільної	промисловості	і	Незалежної	проф-
спілки	гірників	України.	Загалом	в	їхньому	складі	висту-
пало	380	осіб.

Суперники	 були	 дуже	 сильними,	 але	 спортсмени	
ПМГУ,	 загартовані	 та	 цілеспрямовані,	 зробили	 все,	 щоб	
взяти	над	ними	верх.	Вони	привезли	додому	нагороди	за	
перші	місця	в	армспорті,	настільному	тенісі,	футзалі,	ша-
хах	та	шашках,	за	другі	місця	–	у	волейболі	та	гирьовому	
спорті.	Дякуємо	їм	за	наполегливість	і	наснагу,	пишаємось	
та	вітаємо	з	черговою	перемогою!

Фото надані ВФСТ «Україна»
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Планам ніщо не завадилоПланам ніщо не завадило

На	 початку	 вересня	 мешканці	 Дружківки	 (До-
нецька	 область)	 весело	 та	 дружно	 відзначали	
240-річчя	свого	міста.	У	програмі	 святкування	бу-
ло	 багато	 різноманітних	 цікавих	 заходів,	 зокрема	
–	вже	традиційні	змагання	з	водного	туризму.	«Тра-
сою»	для	них	стала	річка	Казенний	Торець.	Поча-
ток	дистанцій	«слалом»	та	«швидкість»	розташува-
ли	біля	підвісного	мосту.

Поряд	з	іншими	поціновувачами	активного	від-
починку	 на	 воді	 про	 свою	 участь	 у	 турнірі	 заяви-
ли	 п’ятеро	 молодих	 представників	 трудового	 ко-
лективу	 Дружківського	 заводу	 металевих	 виробів	
(ДЗМВ).	За	підтримки	свого	профкому	ПМГУ	(голо-
ва	 первинки	 Є.Сівко)	 вони	 мали	 намір	 виступити	
двома	 екіпажами	 –	 байдарка	 двійка	 та	 байдарка	
трійка.

І,	 на	 щастя,	 їхнім	 планам	 ніщо	 не	 завадило!	
Знаючись	на	техніці	водного	туризму	та	маючи	від-
точені	 навички	 взаємодії,	 спортсмени	ДЗМВ	 (Віктор	 та	 Ганна	 Квітко,	 Дмитро	 Зайцев,	 Артур	 Гайдук	 та	
Руслан	Закіров)	гідно	пройшли	обидві	дистанції,	виборовши	третє	місце	в	загальному	заліку.	Оскільки	
серед	їхніх	суперників,	крім	мешканців	Дружківки,	що	розглядають	плавання	на	байдарках	як	хобі,	були	й	
досвідчені	команди	промислових	підприємств	та	туристичних	клубів	міста,	це	–	хороший	результат.	Тим	
не	менше,	третьою	сходинкою	п’єдесталу	пошани	молодь	заводу	металевих	виробів	не	задоволена.	
Наступного	року	вона	збирається	«піднатиснути»	та	обов’язково	вийти	в	лідери	змагань.

За інформацією Віктора КВІТКА

Вихідні з ПрофспілкоюВихідні з Профспілкою

Так,	 у	 межах	 реалізації	 опції	 «Культур-
но-масові	 заходи	на	об’єктах	 туризму» члени	
Профспілки	«Запоріжвогнетриву»	(голова	пер-
винки	ПМГУ	Олена	Логунова),	які	полюбляють	
яскравий	активний	відпочинок	 і	 спорт	та	про-
живають	 у	 Запоріжжі,	 у	 вересні	 взяли	 участь	
у	двох	запливах	на	каяках.	Першим	став	вже	
традиційний	 осінній	 еко-тур	 вихідного	 дня	 по	
Дніпру.	Оскільки	 погода	 була	 сприятлива,	 він	
запам’ятався	всім	теплим	лагідним	сонечком	–	
а	також	веселою	компанією.

Другий	сплав	пройшов	у	форматі	екскурсії	
по	унікальній	природній	зоні	–	протоці	Жбурів-
ка	 (село	Канівське).	Його	учасники	 захоплено	
милувалися	краєвидами,	а	потім,	втомлені	до-
сить	 тривалим	 веслуванням,	 повною	 мірою	
оцінили	приготований	для	них	смачний	обід.

Первинні організації Профспілки піклуються про своїх членів цілорічно, хоч вліт-
ку, хоч взимку, і комплексно: дбають про гідні умови праці та виробничого побуту, 
ведуть перемовини про підвищення зарплат, контролюють сферу охорони праці, 
організовують оздоровчі кампанії... А також – роблять все можливе для розширення 
світогляду та підтримання гарного настрою трудівників. На підприємствах Групи 
«Метінвест» хорошим інструментом для цього є відповідні опції програми індиві-
дуальних соцпакетів «Мій вибір» (застосовується за погодженням з профкомами 
додатково до норм колдоговорів).
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Представники	трудового	колективу	кам’янського	осередку	під-
приємства	«Метінвест-Промсервіс»	(філія	№3),	завдяки	опції	«Пу-
тівка	на	заміську	базу	відпочинку	згідно	з	 графіком	 її	роботи»	та	
за	підтримки	профкому	ПМГУ	Дніпровського	металургійного	ком-
бінату	 (голова	 первинки	Сергій	 Какуша),	 чудово	 провели	 осінній	
вихідний	день	на	базі	відпочинку	«Золоті	піски»	на	березі	Дніпра	
(Дніпродзержинське	 водосховище).	 Попри	 те,	що	 вода	 була	 вже	
холодна,	 вони	 отримали	 максимум	
задоволення	від	чистого	повітря,	теп-
лих	променів	осіннього	сонця,	вдалої	
риболовлі,	 зручної	 інфраструктури,	
гарного	сервісу	та	душевного	спілку-
вання	в	дружньому	колі.

Особливим	 враженням	 від	 поїзд-
ки	став	майстер-клас	з	приготування	
справжньої	шурпи	від	директора	під-
приємства	 Сергія	 Ковальова	 та	 на-
чальника	цеху	ремонту	металургійно-
го	обладнання	Андрія	Мироненка.

Не	забув	профком	«Запоріжвогнетриву»	і	про	працівників	Сервісного	центру	підприємства,	який	зна-
ходиться	 в	місті	Маріуполі.	 Його	 представники	мали	можливість	 відвідати	 перлину	Донецького	 регіо-
ну	–	Святогірськ.	Найзеленіше	місто	України,	наразі	забарвлене	кольорами	меланхолійної	жовтогарячої	
осені,	воно	являє	собою	історичну,	культурну	та	духовну	пам’ятку,	тож	вражень	від	поїздки	тут	також	було	
надзвичайно	багато.
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На	підприємстві	«Метінвест	Бізнес	Сервіс»	програму	«Мій	вибір»	буде	запущено	з	1	січня	2022	року.	

Однак	це	не	означає,	що	в	його	співробітників	та	їхніх	дітей	немає	можливості	весело	відпочити	гуртом.	
Про	організацію	цікавих	пригод	для	членів	Профспілки	тут	дбає	профкому	ПМГУ	(голова	первинки	Ірина	
Шиян).	Так,	у	вересні	працівники	«МБС»	брали	участь	у	трьох	поїздках	вихідного	дня.	Дві	з	них	були	особ-
ливо	цікаві	малечі,	адже	пунктом	їхнього	призначення	стали	зоопарки.

Представники	офісів	підприємства	у	Кривому	Розі	та	Кам’янському	завітали	до	зоопарку	міста	Мико-
лаєва,	який	за	правом	вважають	одним	з	найкращих	в	Україні	та	Європі.	Територія	у	майже	19	гектарів,	
багаторічна	історія	(нещодавно	зоологічному	центру	виповнилося	120	років),	велика	кількість	екзотичних	
тварин	(зокрема,	85	видів	птахів,	66	видів	ссавців,	у	тому	числі	15	видів	приматів	та	5	видів	великих	кішок)	
–	все	це	зробило	подорож	по-справжньому	незабутньою.

Шлях	членів	ПМГУ	запорізького	осередку	«Метінвест	Бізнес	Сервісу»	лежав	до	села	Петропіль,	 у	
садибу	«АКВАЗОО».	Створена	як	сімейна	справа,	з	метою	популяризації	сільського	життя	та	єднання	з	
природою,	вона	вразила	гостей	не	лише	чудовими	умовами	утримання	тварин,	але	й	різноманітною	
розважальною	програмою	на	будь-який	смак	і	по-справжньому	родинною	атмосферою.

Третя	група	мандрівників	–	з	Маріуполя	–	навпаки,	вирушила	у	Запоріжжя:	щоб	на	власні	очі	побачити	
легендарну	Хортицю.	Цілком	 очікувано	 острів,	 з	 його	 величною	 природою,	 старовинним	 дерев’яним	
зодчеством	та	традиційними	козацькими	розвагами,	нікого	не	лишив	байдужим.

Олена ЛОГУНОВА, Андрій СЛЮСАРЕНКО, Тетяна КАРПИШ
Фото учасників пригод
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ДЛЯ ДОРОСЛИХ...

З	 огляду	 на	 складну	 епідемічну	 ситуацію,	 під-
готовчий	етап	до	сезону	був	дуже	серйозним.	Під	
час	планування	кампанії-2021	у	профактиву	неод-
норазово	виникали	 сумніви.	Але	 колективно	було	
узгоджено,	що	«з	вірусом	потрібно	вчитися	жити»,	
він	не	має	стояти	на	заваді	добрим	традиціям.	Тож,	
врахувавши	 думку	 більшості,	 у	 профкомі	 виріши-
ли	 не	 міняти	 звичні	 та	 перевірені	 локації	 морсь-
кого	 відпочинку	 гірників:	 пансіонат	 «Сокіл»	 (село	
Стрілкове,	Арабатська	стрілка)	та	базу	відпочинку	
«Феросплавник»	(місто	Приморськ,	Запорізька	об-
ласть).

У	цих	здравницях	–	зручна	сучасна	інфраструк-
тура,	комфортні	номери,	триразове	смачне	та	зба-
лансоване	харчування,	затишна	атмосфера,	наяв-
ні	розваги	для	всіх	вікових	категорій.	До	того	ж	ке-
рівництво	і	персонал	закладів	так	само,	як	і	проф-
ком	Покровського	ГЗК,	з	великою	увагою	постави-
лися	до	питань	протиепідемічної	безпеки.

Всі	ці	блага	обійшлися	профспілковому	бюдже-
ту	в	2	мільйони	гривень.	Дольова	участь	первинної	
організації	у	вартості	путівки	на	море	склала	70%,	
відповідно,	 гірники	 з	 власної	 кишені	 оплачували	
30%	та	вартість	проїзду.	Таким	чином,	поїздка	на	7	
днів	у	«Сокіл»	або	ж	на	10	днів	у	«Феросплавник»	
коштувала	в	середньому	2	тисячі	гривень,	що	ціл-
ком	прийнятно	для	родини	середньостатистичного	
працівника.

...І МАЛИХ

Якщо	про	безпеку	дорослих	під	час	відпочинку	
дбали	ретельно,	що	вже	казати	про	дітей!	З	приво-
ду	організації	дитячого	оздоровлення	побоювань	
було	ще	більше,	адже,	щоб	малі	не	нудилися,	для	
них	 обов’язкового	 треба	 влаштовувати	 яскраві	
масові	заходи.	Чи	варто	ризикувати,	і	чи	реально	
реа	лізувати	 все	 таким	 чином,	щоб	 нікому	 не	 за-
шкодити?

Вирішувати	перше	питання	самостійно	не	мож-
на,	 –	 подумали	 у	 профкомі.	 І	 провели	 опитування	
серед	 трудящих	 комбінату.	 Воно	 виявило,	 що	 діти	
скучили	за	«Чайкою»,	і	дорослі,	розуміючи	їхню	по-
требу	в	нових	враженнях,	знайомствах	та	корисному	
і	яскравому	літньому	дозвіллі,	вважають	за	доціль-
не	відкрити	табір.	Так	що	залишилася	тільки	друга	

Літо яскравих миттєвостей  Літо яскравих миттєвостей  
та незабутніх враженьта незабутніх вражень

«Оздоровчий сезон 2021 року був для нас непростим та надзвичайно відповідаль-
ним, – розповідає голова первинної організації ПМГУ Покровського гірничо-збагачу-
вального комбінату Євген Запускалов. – Попри труднощі, пов’язані з пандемією коро-
навірусу, нам вдалося організувати всі необхідні заходи безпеки і дати працівникам 
підприємства – членам Профспілки повноцінно відпочити. 534 особи з числа гірників 
та членів їхніх сімей з’їздили на узбережжя Азовського моря. Після року простою був 
відкритий Дитячий оздоровчий комплекс "Чайка" – за дві зміни він прийняв 450 юних 
відпочивальників».
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проблема:	як	убезпечити	малечу	від	хвороби.	З	ме-
тою	її	вирішення	на	засіданні	профспілкового	комі-
тету	затвердили	правила	перебування	на	території	
оздоровчого	комплексу.	Домовились	про	зменшення	
кількості	 осіб	 у	 кімнатах,	 організували	 проведення	
регулярного	температурного	скрінінгу,	обов’язкових	
вологих	прибирань	з	дезінфекцією	приміщень,	забо-
ронили	передавати	в	табір	продукти.

Авжеж,	головною	умовою	успіху	у	справі	профі-
лактики	захворюваності	на	Covid-19	є	особиста	від-
повідальність	кожного.	Тому	хлопчикам	і	дівчаткам	
ще	вдома	нагадали	про	необхідність	миття	рук,	ви-
користання	антисептиків,	додержання	дистанції.	У	

«Чайці»	ж	на	сторожі	безпеки	стояли	кваліфіковані	
представники	 педагогічного	 колективу	 та	 медики.	
Вони	примудрялися	одночасно	оберігати	дітей	від	
коронавірусу,	і	розважати	їх	так,	щоб	їхній	відпочи-
нок	став	просто	незабутнім!

Кожен	день	дітлахів	чекала	чергова	порція	вік-
торин,	 квестів,	 конкурсів,	 творчих	 та	 спортивних	
змагань,	запальних	дискотек,	різноманітних	шоу	–	
«Детективи	проти	екстрасенсів»,	«TikTok»,	«YouTube	
проти	 Instagram»,	 «Євро-2021»,	 «Покоління	 V	 VS	
Покоління	Z»,	«Happy	Party	Dream	 team	house»	та	
інших.	 А	 ще	 мешканці	 літньої	 «Чайки»	 мали	 уні-
кальну	можливість	перевтілитися	на	поліцейських	
та	 рятувальників:	 представники	 цих	 професій	 за-

вітали	до	табору,	прихопивши	з	собою	свою	фор-
му	 та	 техніку,	 та	 дали	 зацікавленим	«поганяти	 за	
злодіями»	на	машині	з	блимавкою	 і	«погасити	по-
жежу».	 Особливими	 спогадом	 для	 всіх	 став,	 без	
сумніву,	 урочистий	 захід,	 присвячення	 65-му	 дню	
народження	 дитячого	 комплексу.	 Над	 його	 підго-
товкою	і	проведенням	на	належному	рівні	активно	
працював	і	педагогічний	колектив	під	керівництвом	
директора	Маргарити	Глазкової,	 і,	власне,	юні	від-
почивальники.

У	 Покров	 діти	 працівників	 повернулися	 весе-
лими,	 сповненими	 позитивних	 емоцій,	 а	 головне	
–	 здоровими.	 Для	 профкому	 ПМГУ	 Покровського	
ГЗК	це	–	важливе	досягнення.	А	ще	–	цінний	досвід	
організації	літнього	сезону	в	умовах	пандемії,	який	
дозволить	 профактивістам	 наступного	 року	 діяти	
ще	ефективніше.

Наталія ЧЕПЕЦЬ



44

Н Е  Х Л І Б О М  О Д Н И МН Е  Х Л І Б О М  О Д Н И М

Усім	шкода,	що	вже	минули	теплі	дні.	Особливо	за	ними	
ностальгують	працівники	Криворізького	залізорудного	ком-
бінату	(КЗРК),	яким	пощастило	разом	із	родинами	відпочи-
ти	на	морі.	Дорослі	і	діти	з	захопленням	згадують	дні,	про-
ведені	у	здравницях	підприємства:	оздоровчих	комплексах	
«Червоні	вітрила»	 (місто	Скадовськ)	 та	«Криворізький	 гір-
ник»	(місто	Бердянськ),	літньому	дитячому	закладі	«Дель-
фін»	(теж	знаходиться	в	Скадовську),	і	дякують	адміністра-
ції	та	профкомам	за	те,	що,	попри	економічні	складнощі	та	
пандемію,	вони	все	ж	таки	знайшли	можливість	гідно	про-
вести	оздоровчий	сезон	2021	року.

Загалом	 на	 морське	 узбережжя	 з’їздила	 3181	 особа	
(працівники	 та	 члени	 їхніх	 сімей).	 Серед	 них	 був	 і	 Роман	
Остапенко	(шахта	Тернівська)	з	дружиною	Вітою.	Він	розпо-
відає:	«Ми поправляли здоров’я у "Криворізькому гірнику" – 
у вересні, під час останнього заїзду. Усе сподобалося: но-
мери зручні, харчування смачне, охайна територія комп-
лексу. Щодня купалися в морі, грали в теніс, виїжджали в 
центр міста, прогулювалися набережною».

Олексій	Потапенко	 (шахта	«Гвардійська»)	разом	з	дру-
жиною	Мариною	та	6-річною	донькою	Веронікою	завітали	
у	Бердянськ	на	початку	липня.	Зазвичай	вони	родиною	від-
відували	«Червоні	вітрила»,	а	цьогоріч	вирішили	побувати	
в	 «Криворізькому	 гірнику».	 Олексій	 зазначає:	 «Проживан-
ня, харчування і обслуговування чудове в обох оздоровчих 
комплексах, але, на жаль, цього року Азовське море запо-
лонили медузи. На щастя, маленьким відвідувачам немож-
ливість повноцінно купатися компенсували розвагами – у 
здравниці працювала чудова аніматорка, проводячи ігри 
й конкурси».

До	 Бердянську	 цього	 року	 вирушили	 також	 представ-
ники	шахтобудівельного	управління	(ШБУ)	Євген	Макаров	
та	Валерій	Гнатков	 і	 працівниця	шахти	«Октябрської»	На-
таля	Норенко.	Вони	розповіли,	що	відпочинок	на	узбережжі	
Азовського	моря	сподобався,	морська	атмосфера	заряди-
ла	 бадьорістю	 і	 силами	 на	 весь	 рік.	 І	 дітям	 було	 весело:	
вони	каталися	на	машинках,	 грали	в	настільний	футбол,	
теніс	і	аерохокей,	а	ввечері	разом	з	дорослими	танцювали	
на	дискотеці.

А	 от	 Ірина	 Лукіна	 (ШБУ)	 разом	 з	 близькими	 відвідала	
«Червоні	 вітрила».	 «У нас стало вже традицією їздити 
влітку в Скадовськ,	–	говорить	жінка.	–	Тут зручні умови 
для того, щоб відпочити з маленькими дітьми. Усе 
знаходиться поблизу – їдальня, майданчик для дитячого 
дозвілля, пляж».

Згодна	з	колегою	ще	одна	співробітниця	ШБУ	–	Світла-
на	Асташкевич.	Вона	разом	з	10-річним	сином	Дмитром	теж	
оздоровлювалася	на	узбережжі	Чорного	моря.	Говорить,	що	
відпустка	пройшла	вдало	 і	насичено,	а	сонячна	погода	по-
радувала.	Єдине,	чого	не	вистачало	у	«Червоних	вітрилах»	
–	аніматора	для	дітей,	щоб	урізноманітнити	їхній	відпочинок.

Задоволена	відпочинком	у	Скадовську	і	Валентина	Лесь-
ко	(шахта	«Октябрська»),	яка	приїхала	туди	з	онуками.	Жінка	
каже:	«Тут чисте повітря, водорості в морі – лікувальні, 
ідеальні умови для оздоровлення дорослих та дітей».

Діна ДОЛГОВА
Фото респондентів

З ностальгією за літніми днямиЗ ностальгією за літніми днями
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