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ЗЗРК:  ЗЗРК:  
будуємо будуємо 
своє майбутнє! своє майбутнє! 

Ефект синергії, Ефект синергії, 
або Роль або Роль 
солідарності солідарності 
у боротьбі  у боротьбі  
за трудові права за трудові права 

ВВашааша  ДОВІРАДОВІРА



З Новим роком
З Новим роком

та Рiздвом 
та Рiздвом 

Христовим!
Христовим!

Лишаймося разом у новому році!Лишаймося разом у новому році!
Щоб кожен черговий випуск журналу «Ваша довіра» був цікавим, 

пізнавальним та різноманітним, над ним працює велика кількість людей. 
В першу чергу, це наші талановиті автори – професійні журналісти та 
наділені літературним хистом аматори з числа профспілкових лідерів 
та активістів. Це фотографи – технічно підковані професіонали, з 
досконалим відчуттям кадру, та просто небайдужі свідки важливих 
подій, які ніколи не забувають зупинити миттєвість завдяки камері на 
телефоні. Це профспілкові експерти – юристи, економісти, фінансисти, 
технічні інспектори праці – завдяки їхнім глибоким знанням створюються 
докладні консультації, перевіряються на релевантність факти і цифри. 
Це редактори, що скрупульозно збирають всі матеріали докупи, красиво 
їх оформлюють, щоб сторінки журналу було приємно гортати...

Кожен з них вкладає у «Вашу довіру» частинку своєї душі. І 
сподівається, що наступного року всі наші читачі залишатимуться 
з нами. Для цього потрібно зовсім небагато: не забути передплатити 
видання на наступний період. У 2022 році, в зв’язку з пандемією 
коронавірусу, запланований вихід 10 номерів журналу. В разі, якщо 
ситуація із захворюваністю покращиться, звичну кількість випусків 
буде відновлено.

Наш індекс у каталозі «Укрпошти» – 99528. Вартість передплати 
всюди, окрім Донецької та Луганської областей, складає: на 1 місяць – 
11,26 гривні, на 3 місяці – 33,78 гривні, на 6 місяців – 67,56 гривні, на 
10 місяців – 112,60 гривні. 

У Донецькій та Луганській областях видання має інший індекс – 
46085. А вартість його передплати є пільговою, і складає, відповідно: 
на 1 місяць – 6,36 гривні, на 3 місяці – 25,05 гривні, на 6 місяців – 50,10 
гривні, на 10 місяців – 83,50 гривні.



	 ДОРОГІ	ДРУЗІ	–	СПІЛЧАНИ!	 ДОРОГІ	ДРУЗІ	–	СПІЛЧАНИ!
Прийміть	 щирі	 вітання	 із	 найбільш	 очікуваними,	Прийміть	 щирі	 вітання	 із	 найбільш	 очікуваними,	

світлими	святами	–	Новим	роком	та	Різдвом	Христовим!	світлими	святами	–	Новим	роком	та	Різдвом	Христовим!	
Для	 всіх	 нас	 ці	 свята	 –	 особливі.	 Вони	 дарують	 нам	Для	 всіх	 нас	 ці	 свята	 –	 особливі.	 Вони	 дарують	 нам	

надію	на	щастя	та	успіх,	несуть	радість	нових	звершень	та	надію	на	щастя	та	успіх,	несуть	радість	нових	звершень	та	
починань.	Ми	віримо	у	новорічні	дива,	але	в	той	же	час	твердо	знаємо,	починань.	Ми	віримо	у	новорічні	дива,	але	в	той	же	час	твердо	знаємо,	
що	 здійснення	 мрій	 та	 успіх	 приходять	 до	 тих,	 хто	 покладається	 на	що	 здійснення	 мрій	 та	 успіх	 приходять	 до	 тих,	 хто	 покладається	 на	
свої	 сили,	 сумлінно	 працює	та	 невтомно	 йде	 до	 мети,	 відчуває	 надійну	свої	 сили,	 сумлінно	 працює	та	 невтомно	 йде	 до	 мети,	 відчуває	 надійну	
підтримку	вірних	товаришів	та	однодумців.	підтримку	вірних	товаришів	та	однодумців.	

Рік,	що	завершується,	був	дуже	непростим,	як	для	країни	в	цілому,	так	і	для	Рік,	що	завершується,	був	дуже	непростим,	як	для	країни	в	цілому,	так	і	для	
кожного	її	громадянина.	Ми	жили	і	працювали	в	складних	умовах	економічної	кожного	її	громадянина.	Ми	жили	і	працювали	в	складних	умовах	економічної	
та	політичної	нестабільності,	ускладнених	пандемією	коронавірусної	хвороби.		та	політичної	нестабільності,	ускладнених	пандемією	коронавірусної	хвороби.		
Водночас	нам	доводилося	протистояти	шаленому	натиску	влади	в	її	спробах	Водночас	нам	доводилося	протистояти	шаленому	натиску	влади	в	її	спробах	
радикального	обмеження	законних	прав	трудящих.радикального	обмеження	законних	прав	трудящих.

І	сьогодні,	підсумовуючи	результати	2021	року,	ми	можемо	впевнено	сказати:	І	сьогодні,	підсумовуючи	результати	2021	року,	ми	можемо	впевнено	сказати:	
разом	із	вами,	шановні	спілчани,	з	опорою	на	профспілкову	єдність	і	солідарність,	разом	із	вами,	шановні	спілчани,	з	опорою	на	профспілкову	єдність	і	солідарність,	
нам	вдалося	багато	чого	досягти!нам	вдалося	багато	чого	досягти!

Середня	 заробітна	 плата	 на	 гірничо-металургійних	 підприємствах	 	 за	 рік	Середня	 заробітна	 плата	 на	 гірничо-металургійних	 підприємствах	 	 за	 рік	
підвищилась	 майже	 на	 17%,	 і	 це	 досягнення	 значною	 мірою	 є	 результатом	підвищилась	 майже	 на	 17%,	 і	 це	 досягнення	 значною	 мірою	 є	 результатом	
роботи	 нашої	 Профспілки,	 складних	 переговорів,	 а	 в	 окремих	 випадках	 і	роботи	 нашої	 Профспілки,	 складних	 переговорів,	 а	 в	 окремих	 випадках	 і	
напруженої	боротьби.	напруженої	боротьби.	

Особливо	гострою	темою	для	профспілок	і	всіх	працівників	останніми	роками	Особливо	гострою	темою	для	профспілок	і	всіх	працівників	останніми	роками	
є	постійні	й	наполегливі	 спроби	влади	щодо	кардинальної	та	беззастережної	є	постійні	й	наполегливі	 спроби	влади	щодо	кардинальної	та	беззастережної	
лібералізації	трудових	відносин,	внесення	 законодавчих	 ініціатив,	 які	 в	народі	лібералізації	трудових	відносин,	внесення	 законодавчих	 ініціатив,	які	 в	народі	
справедливо	називають	«рабськими»,	зменшення	норм	і	гарантій,	передбачених	справедливо	називають	«рабськими»,	зменшення	норм	і	гарантій,	передбачених	
законодавством	про	охорону	праці.	законодавством	про	охорону	праці.	

Цей	 наступ	 нам	 з	 вами	 вдається	 стримувати	 лише	 завдяки	 спільним	 та	Цей	 наступ	 нам	 з	 вами	 вдається	 стримувати	 лише	 завдяки	 спільним	 та	
активним	діям.	активним	діям.	

Гучне	 слово	 «боротьба»!	 Саме	 ним	можна	 позначити	 дії	 нашої	 Профспілки	Гучне	 слово	 «боротьба»!	 Саме	 ним	можна	 позначити	 дії	 нашої	 Профспілки	
упродовж	всього	року.	Активними	учасниками	цієї	боротьби	та	профспілкового	упродовж	всього	року.	Активними	учасниками	цієї	боротьби	та	профспілкового	
руху	 все	 більше	 стає	 молодь.	 Саме	 молоді,	 її	 розвитку	 та	 професійному	руху	 все	 більше	 стає	 молодь.	 Саме	 молоді,	 її	 розвитку	 та	 професійному	
становленню,	ми	приділяємо	багато	уваги.	Адже	молодь	–	це	майбутнє	нашої	становленню,	ми	приділяємо	багато	уваги.	Адже	молодь	–	це	майбутнє	нашої	
Профспілки.	Профспілки.	

Хочу	 згадати	 й	 наших	 поважних	 ветеранів,	 подякувати	 їм	 за	 активну	Хочу	 згадати	 й	 наших	 поважних	 ветеранів,	 подякувати	 їм	 за	 активну	
позицію,	небайдужість	і	підтримку.позицію,	небайдужість	і	підтримку.

Ми	 –	 реалісти	 і	 практики.	 І	 тому	 не	 маємо	 сумнівів,	 що	 рік	 прийдешній	Ми	 –	 реалісти	 і	 практики.	 І	 тому	 не	 маємо	 сумнівів,	 що	 рік	 прийдешній	
принесе	нові	виклики	та	складнощі.	Але	переконаний,	що	разом	ми	досягнемо	принесе	нові	виклики	та	складнощі.	Але	переконаний,	що	разом	ми	досягнемо	
яскравих	перемог	і	вагомих	здобутків.яскравих	перемог	і	вагомих	здобутків.

Шановні	 	 друзі!	 Від	 щирого	 серця	 вітаю	 вас	 і	 ваші	 родини	 з	 Новим	 роком	Шановні	 	 друзі!	 Від	 щирого	 серця	 вітаю	 вас	 і	 ваші	 родини	 з	 Новим	 роком	
та	 Різдвом	 Христовим!	 Нехай	 2022	 рік	 буде	 вдалим	 і	 плідним,	 роком	 нових	та	 Різдвом	 Христовим!	 Нехай	 2022	 рік	 буде	 вдалим	 і	 плідним,	 роком	 нових	
можливостей	та	 досягнень.	 Кожній	 родині	 нехай	 він	 принесе	мир,	 злагоду	та	можливостей	та	 досягнень.	 Кожній	 родині	 нехай	 він	 принесе	мир,	 злагоду	та	
добробут,	 наповнить	 наші	 серця	 любов’ю	 і	 подарує	 можливість	 розпочати	добробут,	 наповнить	 наші	 серця	 любов’ю	 і	 подарує	 можливість	 розпочати	
новий	відлік	добрих	справ!	новий	відлік	добрих	справ!	

Бажаю	 вам	 щастя,	 міцного	 здоров’я,	 невичерпних	 життєвих	 сил,	Бажаю	 вам	 щастя,	 міцного	 здоров’я,	 невичерпних	 життєвих	 сил,	
здійснення	найсміливіших	задумів	та	нових	звершень!здійснення	найсміливіших	задумів	та	нових	звершень!

	 	 Голова	ПМГУ			 																											 	 Олександр		 	 Голова	ПМГУ			 																											 	 Олександр	РЯБКОРЯБКО
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У грудні 2021 року виповнився рік з моменту відкриття унікального Центру ліку-
вання інфекційних захворювань, спорудженого в Миколаєві за кошти Миколаївсько-
го глиноземного заводу (МЗГ). За час, що минув, спеціалізована лікарня, розрахо-
вана на 66 койко-місць включно з 6 койками реанімаційного відділення, прийняла 
більше тисячі пацієнтів.

Розташований на території міської лікарні №5, заклад охорони здоров’я площею 
понад 3 тисячі квадратних метрів побудували на колись закинутій ділянці в рекордні 
строки – за 6 місяців. Всі витрати взяв на себе МГЗ, виділивши на ці цілі близько 155 
мільйонів гривень. У шпиталі – комфортні палати, з кондиціонерами, телевізорами та 
необхідними меблями. Три з них пристосовані до потреб людей з обмеженими мож-
ливостями – обладнані підйомниками та спеціальними санвузлами.

Завдяки підтримці МГЗ тут є повний комплект всього необхідного обладнання: 
механічні кушетки, електронний пост спостереження за хворими, апарати ШВЛ, кис-
нева станція, яка дозволяє без обмежень подавати кисень до кожної койки. Власне 
діагностичне відділення, оснащене за сучасними стандартами, дає змогу оператив-
но виконувати ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції, клініко-біохімічні аналізи, 
комп’ютерну томографію, ультразвукові дослідження.

Подбали також і про персонал: в адміністративному блоку лікарні – 
комп’ютеризовані робочі місця для лікарів, зручні кімнати відпочинку, душові та 
гардеробні.

Фахівці Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату (ІнГЗК, Дніпропет-
ровська область) продовжують реалізацію цікавих екологічних проєктів, зокрема – 
спрямованих на озеленення проммайданчика та прилеглих територій. Так, з 2019 ро-
ку вони практикують висадження каштанів на поверхнях відвалів. Дерева непогано 
приймаються, утримують ґрунти та радують око зеленими кронами.

Вирішуючи питання посадкового матеріалу, гірники вже вдруге звернулися по до-
помогу до дітей – учнів школи №114, запропонувавши їм обміняти каштани на солод-
кі подарунки та м’ячі для спортивних ігор. Малі не підвели: цієї осені вони зібрали та 
передали екологам майже 4 мішки (близько 50 кілограмів) каштанів.

Також на відвалах висаджують акацію та гледичію. Окрім того, в листопаді, разом 
із працівниками лісового господарства, представники ІнГЗК взяли участь в озеленен-
ні території санітарно-захисної зони біля села Радевичево Карпівської територіальної 
громади. Завдяки ним там ростиме горіховий гай. Конкретне місце розташування та 
породи дерев були заздалегідь узгоджені з жителями населеного пункту.

Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості 
(«Гипрококс», Харківська область) протягом багатьох років залишається осередком 
наукової думки та провідником сучасних інженерних рішень. На рахунку його висо-
кокваліфікованих співробітників – величезна кількість публікацій, що мають без-
перечну практичну цінність, лягаючи в основу новітніх технологічних розробок на 
підприємствах ГМК в Україні та за її межами.

Цього року до «бібліотеки» видань, створених у «Гипрококсі», додалося ще одне 
– ґрунтовна та багатогранна праця «Довідник коксохіміка» у 6 томах. У його скла-
данні взяли участь 75 авторів і 30 редакторів статей з числа відомих у галузі фахів-
ців. Перший том «Довідника», під редакцією Л.Борисова та Ю.Шаповала, присвяче-
ний вугіллю для коксування, збагаченню вугілля, підготовці вугілля до коксування. 
Другий (редактори В.Рудика та Ю.Зінгерман) – виробництву коксу. Третій (редактор 
Є.Ковальов) – уловлюванню і переробці хімічних продуктів коксування.

Тема четвертого тому (редактор Л.Борисов) –  «Електропостачання. Забезпечен-
ня енергетичними ресурсами. Автоматизація керування технологічними процеса-
ми». П’ятого (редактор О.Кравченко) – «Проектування, спорудження і введення в 
експлуатацію об’єктів коксохімічного виробництва. Екологічна і промислова безпе-
ка». В шостому томі (редактори О.Приступа, Є.Котляров та В.Корнилова) йдеться про 
економіку, організацію й керування коксохімічним підприємством.
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Боротьба	 за	 підвищення	
заробітної	 плати	 –	 головний	
обов’язок	 кожного	 профкому.	
Однак	 навіть	 саме	 слово	 «бо-
ротьба»	 розуміють	 по-різному.	
Деякі	 профлідери	 почуваються	
полум’яними	 борцями,	 всього	
лише	набравшись	сміливості	по-
стукати	до	 кабінету	 керівника.	В	
інших	 місцях	 –	 початком	 реаль-
ної	 боротьби	 вважають	 багато-
людну	 акцію	 протесту,	 яка	 про-
водиться	 у	 відповідь	 на	 десяте	
за	ліком	«ні»	задовольнити	спра-
ведливі	вимоги	працівників	щодо	
гідної	роботи	(мовляв,	до	того	ми	
вели	 перемовини	 і	 намагались	
домовлятися,	а	от	тепер	вже	за-
ходимось	боротися...).

Позиція	первинної	організації	
ПМГУ,	 що	 діє	 в	 ПАО	 «Арселор-
Міттал	 Кривий	 Ріг»,	 з	 цього	 пи-
тання	 давно	 сформована	 і	 вона	
зрозуміла	 працівникам.	 Тут	 вва-
жають,	що	процес	боротьби	стар-
тує	з	моменту,	коли	профспілко-
ва	 сторона	 оголосила	 свої	 ви-
моги	 і	почула	відмову,	 і	 головне,	
не	 закінчується	 до	 тих	 пір,	 поки	
законні	права	та	 інтереси	членів	
Профспілки	не	буде	захищено.

Ми	 схильні	 погодитися	 з	 та-
ким	вибором	–	по-перше,	з	огля-
ду	на	величезний	досвід	первин-
ки,	 а	 по-друге,	 зважаючи	 на	 те,	

що	 цієї	 осені	 вона	 здобула	 пе-
реконливу	та	справедливу	пере-
могу,	виборовши	для	працівників	
АМКР	 та	 його	 дочірніх	 підпри-
ємств,	 крім	 іншого,	 підвищення	
зарплат	у	межах	від	10%	до	30%.

Сказати,	що	це	було	складно	
–	 нічого	 не	 сказати.	 Редколегія	
журналу	«Ваша	довіра»	разом	із	
профспілковим	 активом	 уважно	
слідкували	 за	 ходом	 подій,	 обу-
рювалися	 неконструктивними	
діями	 адміністрації,	 яка	 відмов-
лялася	 спрямовувати	 кошти	 на	
підвищення	 заробітної	 плати,	 в	
той	же	час	виплачуючи	захмарні	
суми	 дивідендів	 акціонерам.	 Ми	
зичили	наполегливості	та	терпін-
ня	 профлідеру	 Наталі	Маринюк,	
іншим	 профкомівським	 перего-
вірникам,	які	раз	по	раз	обґрунто-
вано	доводили	до	менеджменту	
необхідність	 розумного	 компро-
місу.	 «Тримали	 кулаки»	 за	 учас-
ників	 спільних	 акцій	 протесту,	
до	яких	долучилися	9	з	11	проф-
спілкових	первинок,	що	діють	на	
АМКР.	Вболівали	за	голову	ПМГУ	
Олександра	 Рябка	 під	 час	 його	
перемовин	з	генеральним	дирек-
тором	 комбінату	 Мауро	 Лонго-
бардо	 в	 київському	 представни-
цтві	 ПМГУ	 та	 офісі	 ArcelorMittal,	
із	 вдячністю	 читали	 листи	 під-
тримки	 на	 адресу	 первинної	 ор-

ганізації	 від	 Глобального	 союзу	
IndustriALL	та	організацій	ПМГУ.

Чи	були	ми	 впевнені	 в	 пере-
мозі	 справедливості?	 Скажемо	
чесно:	 були	 сумніви,	 але	 не	 у	
первинки	 АМКР.	 У	 протистоянні	
адміністрації	 та	 профкому	 один	
на	 один	шансів	 у	 профспілкової	
сторони	не	багато,	адже	робото-
давець	має	значно	більше	ресур-
сів	і	важелів	впливу.	Та	й	держав-
ні	 урядовці,	 ми	 в	 цьому	 переко-
нались,	не	хочуть	зв’язуватися	з	
таким	потужним	 глобальним	ви-
робником.

Однак	 існує	спосіб	збалансу-
вати	сили,	і	ми	знаємо	цей	інстру-
мент	та	активно	його	використо-
вуємо:	 це	 солідарність.	 Єдність	
та	 рішучість	 самих	 працівників,	
які	насмілилися	відстоювати	свої	
права,	 плюс	 активність	 та	 висо-
ка	 професійність	 профлідерів	 і	
фахівців	профкому,	плюс	потуж-
на	 підтримка	 товаришів	 з	 інших	
підприємств	 галузі,	 плюс	 допо-
мога	вищих	ланок	Профспілки	–	
Криворізької	 міської	 організації	
на	чолі	з	Анатолієм	Макаренком	
та	 Центральної	 ради,	 особисто	
Олександра	 Рябка,	 плюс	 тиск	 з	
боку	 міжнародної	 профспілко-
вої	спільноти	–	усі	ці	компоненти	
разом	створили	потужний	ефект	
синергії.

Ефект синергії,Ефект синергії,
або Роль солідарності у боротьбі за трудові праваабо Роль солідарності у боротьбі за трудові права
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Повною	мірою	його	результат	

проявився	на	конференції	трудо-
вого	 колективу	 підприємства	 22	
жовтня,	 в	 якій	 взяли	 участь	 192	
делегати.	Вони	 ухвалили	рішен-
ня	з	усіх	пунктів	порядку	денного	
–	зокрема,	про	продовження	тер-
міну	 дії	 колективного	 договору	
ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	
на	два	роки.	Також	на	конферен-
ції	було	оголошено	про	підвищен-
ня	 окладів	 та	 тарифів	 працівни-
кам	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	
Ріг»	та	його	дочірніх	підприємств	
ПП	«Стіл	Сервіс»	та	ТОВ	«Ливар-
но-механічний	 завод».	 Відповід-
но	 до	 досягнутих	 за	 підсумками	
переговорів	 між	 адміністрацією	
АМКР	та	ПО	ПМГУ	підприємства	
домовленостей,	диференційова-
не	 підвищення	 зарплат	 в	 межах	
від	10%	до	30%	відбулося	вже	з	
1	жовтня.

Наталя МАРИНЮК, голо-
ва первинної організації ПМГУ 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг»:

–	Ще	 з	 жовтня	 2020	 року	ми	
вели	 переговори	 з	 адміністраці-
єю	 підприємства	 з	 питання	 під-
вищення	 заробітної	 плати	 пра-
цівникам	 ПАТ	 «АрселорМіттал	
Кривий	 Ріг»	 та	 дочірніх	 підпри-
ємств	–	ПП	«Стіл	Сервіс»	та	ТОВ	
«Ливарно-механічний	 завод».	 У	
рамках	 переговорів	 відбулися	
десятки	 зустрічей	 з	 представни-
ками	 адміністрації,	 однак	 ми	 не	
бачили	з	їхньої	сторони	бажання	
домовлятися	про	таке	підвищен-
ня,	 яке	 могло	 б	 задовольнити	
трудовий	 колектив.	 Складалося	
стійке	враження,	що	керівництво	
підприємства	свідомо	затягує	пе-
реговорний	 процес,	 щоб	 відда-
лити	 дату	 підвищення	 зарплати	
на	якомога	пізніший	термін.

Тому	 на	 початку	 березня	 ми	
на	 засіданні	 профкому	 прий	ня	ли	
відкрите	 звернення	 до	 власни	ка	
та	 вищого	 керівництва	 тран		с						на-
ціональної	 компанії	 Ar	celor	Mittal,	
у	 якому	 попередили,	що	 подаль-
ше	затягування	переговорів	може	
привести	 до	 акцій	 протесту	 пра-
цівників	 трьох	 вказаних	 підпри-
ємств,	 бо	 люди	 вже	 втомилися	
чекати,	 коли	ж	 їм	підвищать	зар-
плату,	зважаючи	на	те,	що	остан-

нє	 підвищення	 було	 ще	 у	 травні	
2019	року.

Але	 нас	 знову	 не	 почули.	
Більше	 того,	 керівництво	 ПАТ	
«АрселорМіттал	 Кривий	 Ріг»	 в	
односторонньому	 порядку,	 без	
погодження	 з	 профспілковою	
стороною,	в	порушення	умов	ко-
лективного	 договору	 підприєм-
ства,	прийняло	рішення	про	під-
вищення	 зар	плати	 на	 необґрун-
товано	 низький	 розмір	 –	 лише	
на	5%.	Такого	ще	не	було	 за	всі	
ті	 16	 років,	що	підприємство	 пе-
ребуває	у	власності	пана	Лакшмі	
Міттала.	 Звісно,	 це	 викликало	
обурення	у	трудовому	колективі.	
І	люди	вийшли	на	акції	протесту.

Під	 час	 проведення	 першої	
акції,	 яка	 відбулась	 30	 березня,	
було	 дуже	 багато	 емоцій,	 відчу-
валося,	що	у	людей,	як	то	кажуть,	
накипіло,	і	вони	готові	до	рішучих	
дій.	 Але	 керівництво	 підприєм-
ства	 нічого	 не	 зробило	 для	 того,	
щоб	 заспокоїти	 ситуацію,	 не	 до-
пустити	її	загострення.	У	той	час,	
коли	 тисячі	 людей	 мітингували	
неподалік	від	будинку	управління	
підприємства,	 ніхто	 з	 керівників	
до	них	не	вийшов,	не	захотів,	так	
би	мовити,	 з	перших	вуст	почути	
вимоги	 трудового	 колективу.	 На-
томість	адміністрація	спробувала	
«паралельно»	 організувати	 зуст-
річ	із	представниками	профспілок	
зовсім	в	іншому	місці	–	за	зачине-
ними	 дверима	 Палацу	 культури	
металургів.	 Зрозуміло,	 що	 діалог	
у	 такому	форматі	 і	 за	 тих	 обста-
вин,	 що	 тоді	 складалися,	 не	 міг	
бути	ефективним.

Саме	в	березні	було	найсклад-
ніше.	Лише	після	трьох	акцій	про-
тесту,	які	відбулись	у	березні-квітні	

цього	 року,	 адміністрація	 підпри-
ємства	почала	усвідомлювати,	що	
ігнорувати	 вимоги	 трудового	 ко-
лективу	не	вдасться,	що	потрібно	
повертатися	до	повноцінних	пере-
говорів.	 І	 лише	 з	 вересня	ми	 ви-
йшли	на	шлях	переговорів,	що	вів	
до	поступового	зближення	наших	
позицій	 і	засвідчував	добру	волю	
вже	обох	сторін	щодо	вироблення	
компромісних	рішень,	які	могли	б	
задовольнити	трудовий	колектив.

Хочу	 подякувати	 всім,	 хто	
тим	чи	іншим	чином	підтримував	
нас	 під	 час	 нашої	 боротьби.	Ве-
лике	значення	для	нас	мала	со-
лідарна	 підтримка	 від	 первинок	
нашої	 Профспілки,	 що	 діють	 на	
інших	 підприємствах	 галузі,	 від	
Криворізької	 міської	 організації	
та	 Центральної	 ради	 ПМГУ.	 Ав-
жеж,	арселорівцям	під	час	учас-
ті	 в	 акціях	 протесту	 додавалося	
впевненості	у	власних	силах,	мо-
тивації	для	продовження	бороть-
би,	коли	вони	бачили	поряд	із	со-
бою	колег,	котрі	приїхали,	щоб	їх	
підтримати,	з	інших	міст,	–	пред-
ставників	маріупольського	комбі-
нату	 «Азовсталь»,	 Покровського	
ГЗК,	 Вільногірського	 гірничо-ме-
талургійного	 комбінату,	 земля-
ків-криворіжців	 з	 Інгулецького,	
Північного	 ГЗК	 та	 Криворізького	
залізорудного	 комбінатів,	 пред-
ставників	 Криворізької	 міської	
організації	 на	 чолі	 з	 її	 головою	
Анатолієм	 Макаренком	 та	 Цент-
ральної	ради	ПМГУ	на	чолі	з	го-
ловою	Профспілки	Олександром	
Рябком.	

Зростала	 наша	 впевненість,	
що	ми	обрали	вірний	шлях,	маю-
чи	 на	 меті	 відстояти	 інтереси	
трудового	 колективу	 та	 захис-
тити	 право	 людей	 на	 справед-
ливу	оплату	своєї	нелегкої	пра-
ці,	коли	до	нас	приходили	листи	
підтримки	 від	 Донецької	 та	 За-
порізької	 обласних	 організацій	
ПМГУ,	 від	 Дніпропетровського	
обласного	 об’єднання	 профспі-
лок,	 від	 первинки	 ПМГУ	 ПрАТ	
«Суха	 Балка»,	 від	 Глобального	
союзу	 IndustriALL,	 Міжнародної	
Євразійської	 Федерації	 мета-
лістів	 та	 галузевого	 об’єднання	
профспілкових	 організацій	 гір-
ників,	 металургів	 та	 ювелірів	 з	
Республіки	Вірменія.
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Взагалі,	 підтримка	 з	 бо-

ку	 міжнародної	 профспілкової	
спільноти	 мала	 особливе	 зна-
чення.	 Складно	 переоцінити	
допомогу,	 яку	 ми	 отримали	 від	
Глобального	 союзу	 IndustriALL, 
що	представляє	інтереси	понад	
п’ятдесяти	 мільйонів	 працівни-
ків	 різних	 галузей	 з	 більше	 ніж	
140	 країн	 світу.	Саме	 у	 резуль-
таті	 переговорів,	 які	 директор	
з	 машинобудування	 та	 основ-
них	металів	Глобального	сою	зу	
IndustriALL	Маттіас	 Хартвіч	 про-
вів	 з	 HR-директором	 компанії	
Ar	celor	Mittal	 Бартом	Віллє,	 було	
досягнуто	домовленість	про	те,	
що	 сумлінні	 конструктивні	 пе-
реговори	 мають	 відбутися	 і	 на	
рівні	 підприємства	 –	 між	 його	
керівництвом	та	профспілковою	
стороною	–	 і	вони	повинні	бути	
спрямовані	на	вироблення	вза-
ємоприйнятних	 рішень.	 І,	 дійс-
но,	 саме	 в	 такому	 руслі	 пішли	
наші	 переговори	 з	 початку	 ве-
ресня.

На	 всіх	 акціях	 протесту,	 які	
ми	 проводили	 весною	 цього	 ро-
ку,	 були	 присутні	 представники	
Центральної	 ради	 Профспілки,	
апарату	 ПМГУ	 та	 Криворізької	
міської	 організації.	 Спеціалісти	
надавали	 нам	 необхідні	 реко-
мендації	 та	 документи.	 Голова	
нашої	 Профспілки	 Олександр	
Іванович	Рябко	особисто	доклав	
чимало	 зусиль	 для	 врегулюван-
ня	 ситуації	 в	 ПАТ	 «АрселорМіт-
тал	 Кривий	 Ріг».	 Він	 виступав	
перед	 учасниками	 акцій	 протес-

ту,	 сприяв	 налагодженню	 діало-
гу	 з	 керівництвом	 підприємства	
та	 відновленню	 переговорного	
процесу	 з	 питання	 підвищення	
зарплати	під	час	наших	зустрічей	
у	Києві,	в	яких	він	брав	безпосе-
редню	участь.

Я	 впевнена,	 що	 наш	 досвід	
може	 бути	 дуже	 корисним	 для	
колег	 з	 інших	первинок.	Головна	
його	 теза:	 «Ніколи	 не	 здавайте-
ся!»	Ми,	як	представники	інтере-
сів	працівників,	зобов’язані	захи-
щати	 їхні	 права.	 І	 для	 того,	щоб	
гідно	 виконувати	 це	 завдання,	
потрібно	використовувати	всі	за-
конні	засоби,	як	в	Україні,	так	і	на	
міжнародному	 рівні.	 Наша	 пер-
винка,	 домагаючись	 справедли-
вого	 підвищення	 зарплати	 для	
працівників	 підприємства,	 діяла	
саме	 так.	 І	 ми	 досягли	 позитив-
ного	результату.

Олександр Рябко, голова 
ПМГУ:

–	 Коли	 профспілкові	 масові	
заходи	 досягають	 бажаного	 ре-
зультату,	 зазвичай	 на	 першому	
плані	всі	бачать	потужний	народ-
ний	рух	під	прапором	Профспіл-
ки	і	тріумф	справедливості.	А	«за	
кадром»	 залишається	 щоденна,	
не	 завжди	 помітна,	 кропітка	 ро-
бота.	І	в	цій	роботі	важливо	все:	
як	профгрупорг	пояснить	людям	
ситуацію,	 і	 як	 профспілкові	 фа-
хівці	обґрунтують	свою	позицію	і	
компетентно	її	представлять		на	
переговорах	з	роботодавцем.	То-
му	я	поділив	би	період	боротьби	

первинки	 ПМГУ	 ПАТ	 «Арселор-
Міттал	 Кривий	 Ріг»	 на	 три	 ета-
пи,	 кожен	з	яких	був	важливим	 і	
давав	свої	результати,	закладав	
фундамент	перемоги.

Перший	 етап	 –	 весна	 2021	
року.	 На	 комбінаті	 росте	 протест	
і	 Профспілка	 спрямовує	 його	 в	
правове	 русло,	 пояснює	 людям,	
яким	чином	і	за	що	боротися,	за-
кладає	 економічне	 підґрунтя	 для	
справедливих	 вимог.	 Тому	 сотні	
металургів	 і	 гірників	організовано	
виходять	 на	 три	 акції	 протесту,	
вимагаючи	 справедливого	 підви-
щення	 заробітних	 плат	 (адміні-
страція	тоді		вважала,	що	5%	ціл-
ком	достатньо).	Організовано	–	це	
значить:	 не	 порушуючи	 трудовий	
розпорядок	 і	карантинні	вимоги	у	
зв’язку	з	пандемією;	під	прапором	
Профспілки	та	з	усією	необхідною	
атрибутикою;	з	чітко	розробленим	
сценарієм	 та	 технічним	 забезпе-
ченням	 мітингів;	 із	 запрошенням	
ЗМІ	 та	 висвітленням	 цих	 подій	 у	
соціальних	мережах.

Первинна	 організація	 ПМГУ	
продемонструвала	 високий	 рі-
вень	 єдності	 та	 дисципліни,	 а	
профком	і	профактив	–	справжні	
лідерські	якості.	Головне	на	цьо-
му	етапі	–	їм	повірили	люди.

Другий	етап	–	літо.	Активний	
переговорний	процес	як	у	Криво-
му	Розі,	так	і	в	Києві.	У	перегово-
рах	 профспілкових	 організацій	
комбінату	 з	 генеральним	 дирек-
тором	 «АрселорМіттал	 Кривий	
Ріг»	Мауро	Лонгобардо,	які	відбу-
лися	в	Києві,	мені	було	запропо-
новано	 виступити	 модератором	
сторін.	 Слід	 зазначити,	 що	 роз-
мова	була	дуже	складною	та	на-
пруженою.	 Тому	 я	 запропонував	
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Аналіз зробленого та пошук нових шляхівАналіз зробленого та пошук нових шляхів
Грудень,	останній	місяць	року,	–	найдоречніший	

час	для	підведення	підсумків,	аналізу	 зробленого	
та	пошуку	нових	шляхів,	що	вестимуть	до	наміче-
них	цілей.	Тож	чергові	засідання	президії	і	пленум	
Центральної	ради	ПМГУ,	присвячені	обговоренню	
актуальних	питань	профспілкової	діяльності	та	за-
твердженню	низки	планів,	цілком	вписалися	в	його	
атмосферу.

Обидва	 заходи	 відбулися	 в	 змішаному,	 очно-
заочному,	форматі.	Головною	студією	став	офіс	апа-
рату	ПМГУ	в	Дніпрі,	 представники	 інших	 територій	
підключилися	 засобами	віддаленого	 зв’язку.	Члени	
президії	 розглянули	 проєкти	 постанов	 за	 пунктами	
порядку	денного	пленуму,	обговорили	кілька	органі-
заційних	питань.	Після	цього	стартував	сам	пленум:	
участь	у	ньому	взяли	близько	60	профлідерів	з	пер-
винних	та	територіальних	організацій	Профспілки,	а	
також	запрошений	гість	–	голова	Федерації	металур-
гів	України	(ФМУ)	Сергій	Біленький.

З	 інформацію	щодо	 першої	 злободенної	 теми	
–	про	основні	завдання	колективно-договірного	ре-
гулювання	 виробничих,	 трудових	 і	 соціально-еко-
номічних	відносин	у	ГМК	України	для	захисту	прав	
та	 інтересів	членів	Профспілки	–	виступив	голова	
ПМГУ	Олександр	Рябко.

«У поточному році перед ПМГУ поставали 
серйозні виклики щодо захисту інтересів 
членів Профспілки,	 –	 зазначив	 Олександр	 Івано-
вич.	 –	 Реалізація наших планів ускладнювалась 

через карантинні обмеження, введені в зв’язку 
з пандемією Covid-19, та просування владою 
поспішних і неузгоджених з профспілками реформ 
у соціально-трудовій та економічній сферах.

Найбільш гостру негативну реакцію серед 
металургів і гірників викликали законопроєкти 
щодо дерегуляції трудових відносин №5388 та 
№5371, а також урядовий законопроєкт «Про 
безпеку та здоров’я працівників на роботі».

Просування цих антинародних законодавчих 
актів поки що вдається стримувати – зокрема, 
шляхом проведення масових акцій протесту, 
що відбувались, в тому числі, за ініціативи 

обговорювати	 тему	 заробітної	
плати	 аргументовано,	 спокійно,	
без	образ	 і	зайвих	емоцій.	Адже	
наша	 ціль	 –	 знайти	 можливості	
для	гідної	оплати	праці	металур-
гів	 і	 гірників,	 а	 не	 посваритися,	
з’ясовуючи	стосунки.

Поряд	з	паном	Мауро	на	пе-
реговорах	працювали	висококва-
ліфіковані	 фахівці	 компанії.	 Але	
і	 профспілкова	 сторона	 також	
доб	ре	 підготувалась.	 Ми	 прове-
ли	гідну	дискусію.

Третій	етап	–	осінь.	Перегово-
ри	 відновились	 і	 керівники	 ком-
панії	 знову	 заявили,	що	 провес-
ти	 підвищення	 зарплати	 на	 30%	
–	 для	 них	 дуже	 складно.	 Проф-
спілкова	 сторона,	 звичайно	 ж,	
обґрунтувала	свої	вимоги	та	при-
вела	 дані	 по	 зарплаті	 тих	 кате-
горій	 трудящих,	 у	 яких	 зар	плата	
була	нижчою	за	середню	по	галу-
зі.	Таких	працівників	на	комбінаті	
виявилось	близько	половини	від	
загальної	 чисельності.	 Тож	 сто-
рони	 прийшли	 до	 згоди:	 забез-

печити	 підвищення	 зарплати	 на	
10-30%	 деференційовано,	 щоб	
найбільший	 відсоток	 підвищен-
ня	 отримали	 працівники	 з	 опла-
тою	в	7-10	тисяч	гривень.	Бо	хіба	
то	 нормально	 –	 отримувати	 такі	
гроші	за	роботу	в	тяжких	та	шкід-
ливих	умовах	металургійного	ви-
робництва?

Переосмислюючи	 той	 склад-
ний	шлях,	який	пройшла	первин-
ка	ПМГУ	в	ПАТ	«АрселорМіттал	
Кривий	Ріг»	протягом	року,	напо-
легливо	 виборюючи	 право	 пра-
цівників	на	гідну	заробітну	плату,	
хочу	виділити	основні	важелі,	які	
допомогли	здобути	перемогу.

У	 першу	 чергу,	 це	 солідар-
ність,	в	тому	числі	–	міжнародна.	
Спілкуючись	із	зарубіжними	коле-
гами,	ми	мали	достовірну	інфор-
мацію	 про	 те,	 що	 на	 підприєм-
ствах,	 розміщених	 у	 європейсь-
ких	країнах,	Ar	celor	Mittal	не	нава-
жується	навіть	подумати	про	те,	
щоб	 порушувати	 трудове	 зако-
нодавство	або	положення	колек-

тивних	договорів.	А	от	в	Україні,		
Казахстані	порушення	є,	і	це	вже	
стає	нормою.

Надважливе	 значення	 ма-
ла	професійність	профспілкових	
фахівців.	 Ми	 подавали	 робото-
давцям	 аргументовані	 вимоги,	
підкріплені	аналізом	ринку	праці,	
результатами	 фінансово-еконо-
мічної	діяльності	 галузі	в	цілому	
та,	зокрема,	комбінату	«Арселор-
Міттал	Кривий	Ріг».	

І	 найголовніший	 важіль	 –	 це	
принципова	 позиція	 первинки,	
наполегливість	 профкому	 та	 ві-
ра	 в	 перемогу.	 Звичайно	 –	 це	 і	
моральні	чинники	профлідера	та	
профактиву	первинки.	Їх	не	мож-
на	 обчислити	 в	 матеріальному	
чи	 фізичному	 вимірі.	 Але	 саме	
віра	 у	 справу,	 натхненна	 праця,	
повага	в	колективі,	солідарність,	
прагнення	 до	 справедливості	 і	
роблять	 нас	 гідними	 та	 непере-
можними.

Фото надані 
профкомом ПМГУ АМКР
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та активної участі нашої Профспілки. Також 
на результат вплинула солідарна підтримка 
справедливих вимог українських профспілок 
з боку міжнародних профспілкових об’єднань, 
Міжнародної організації праці».

Голова	 ПМГУ	 акцентував	 увагу	 на	 тому,	 що	
Профспілка	 наполегливо	 шукає	 різні	 шляхи	 для	
розвитку	 конструктивного	співробітництва	 з	робо-
тодавцями	та	вирішення	проблем	діяльності	гірни-
чо-металургійного	 комплексу.	 Саме	 з	 цією	 метою	
було	створено	двосторонню	галузеву	Раду	між	Фе-
дерацією	металургів	України	та	Профспілкою	мета-
лургів	і	гірників	України,	а	на	рівні	територій	–	тери-
торіальні	ради	в	Донецькій,	Дніпропетровській	
та	Запорізькій	областях.

На	 рівні	 ж	 підприємств	 основним	 інстру-
ментом	соціального	діалогу	є	 колективні	до-
говори.	 Тому	 договірне	 регулювання	 трудо-
вих	 відносин	 і	 соціальний	 діалог	 –	 завжди	 в	
пріоритетах	 Профспілки	 (що,	 зокрема,	 запи-
сано	у	програмних	цілях	та	завданнях	ПМГУ	
на	2020-2025	роки	«Демократія,	солідарність,	
трудові	праві	і	добробут	членів	Профспілки»),	
адже	це	–	шлях	до	забезпечення	прав	людей	
праці	 на	 продуктивну	 зайнятість,	 гідну	 заро-
бітну	плату,	безпечні	та	здорові	умови	на	ви-
робництві.

При	цьому	за	статистикою	кількість	укладених	
колективних	 договорів	 у	 галузі,	 у	 зв’язку	 зі	 змен-
шенням	кількості	підприємств	ГМК,	щорічно	знижу-
ється.	А	 зміст	 існуючих	досить	 часто	 дублює	 або	
містить	лише	посилання	на	норми	законодавства,	
що	в	умовах	його	постійного	реформування	може	
призвести	до	негативних	наслідків	для	працівників.	
Для	Профспілки	це	означає,	що	колективно-дого-
вірна	робота	на	всіх	рівнях	потребує	якісних	змін,	
пошуку	нових	підходів	до	вирішення	складних	пи-
тань	 у	 трудових	 відносинах.	Одним	 із	 засобів	 ко-
ординації	в	цьому	процесі	покликаний	стати	проф-
спілковий	 електронний	 Реєстр	 колективних	 дого-
ворів,	створення	якого	заплановане	на	наступний	
період.

Зважаючи	на	те,	що	базою	для	змістовного	на-
повнення	 колдоговорів	 є	 норми	 Галузевої	 угоди	
ГМК,	 президія	 ЦР	 ПМГУ	 на	 своєму	 засіданні	 24	
листопада	 2021	 року	 прийняла	 рішення	щодо	 іні-
ціювання	 створення	 Спільного	 представницького	
органу	(СПО)	профспілок	у	ГМК	України	для	почат-
ку	 переговорів	 з	 укладення	 оновленої	 Галузевої	
угоди	 на	 2022-2026	 роки.	 Відповідне	 звернення	 з	
пропозицією	розпочати	переговори	про	утворення	
СПО	направлено	до	Незалежної	профспілки	гірни-
ків	України.	Також	планується	проведення	поперед-
ніх	консультацій	з	ФМУ	щодо	механізму	залучення	
до	колективних	переговорів	з	укладення	Галузевої	
угоди	роботодавців,	які	не	входять	до	складу	цього	
об’єднання.

Крім	того,	в	доповіді	О.Рябка	йшлося	про	те,	що	
ПМГУ	 активно	 долучилась	 до	 опрацювання	 ініці-
йованого	Урядом	проекту	Закону	України	«Про	ко-
лективні	угоди	та	договори»,	прийняття	якого	може	
суттєво	вплинути	на	ефективність	колективно-до-
говірної	роботи.

Також	на	пленумі	обговорювалися	інші	важливі	
теми.	Одна	з	них	–	звітна	кампанія,	яка	проходити-
ме	в	ПМГУ	в	2022	році	(доповідав	перший	заступ-
ник	голови	ПМГУ	Валерій	Гавриленко).	За	графіком	
до	1	жовтня	йтимуть	звіти	профкомів	первинних	ор-
ганізацій	та	рад	територіальних	організацій	ПМГУ;	
звітна	 Конференція	 Профспілки	 трудящих	 мета-
лургійної	 і	 гірничодобувної	промисловості	України	
запланована	на	листопад.

Про	виконання	бюджету	ПМГУ	по	доходах	і	ви-
датках	за	10	місяців	2021	року	інформувала	голов-
ний	бухгалтер	ПМГУ	Євгенія	Кондратьєва.	Про	ро-
боту	в	комітеті	Верховної	Ради	з	питань	соціальної	
політики	над	проектом	Закону	України	№5388	«Про	
дерегуляцію	трудових	відносин»	колегам	розповів	
заступник	голови	ПМГУ	Богдан	Оверковський.

На	 завершення	 заходу	 учасники	 пленуму	 за-
твердили	 стратегічно	 важливі	 документи:	 план	
основних	заходів	Центральної	ради	Профспілки	на	
І	півріччя	2022	року	та	фінансовий	план-бюджет	на	
2022	 рік.	 Як	 і	 належно,	 з	 усіх	 розглянутих	 питань	
було	ухвалено	відповідні	постанови.

Фото Варвари СМІРНОВОЇ



9Ваша довіра № 11-12 (2021 г.)

П РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТП РА Ц Ю Є М О  Н А  Р Е З У Л ЬТАТ

 

Люди,	 що	 працюють	 на	 За-
порізькому	 залізорудному	 ком-
бінаті,	 –	 справжні	 патріоти	 сво-
го	 підприємства.	 Пов’язавши	 з	
ним	 власний	 добробут,	 особис-
тий	 розвиток,	 плани	 на	 майбут-
нє,	 вони	 кожен	 день	 працюють	
задля	 забезпечення	 його	 ефек-
тивної	роботи	–	 і	щиро	радіють,	
коли	 дізнаються	 про	 нові	 пер-
спективи	 для	 виробництва.	 Так,	
у	 2020	 році	 приємною	 новиною	
для	 них	 стала	 звістка	 про	 під-
писання	 договору	 щодо	 вико-
нання	комплексу	робіт	з	будівни-
цтва	Південного	вентиляційного	
ствола	№2	(ПВС-2),	покликаного	
стати	«легенями»	Переверзівсь-
кого	родовища.

Це	 родовище	 ЗЗРК	 розроб-
ляє	 вже	 багато	 років.	 Однак	 на	
даний	момент	можливості	 видо-
бутку	руди	там	обмежені	500	ти-
сячами	тонн	на	рік	–	через	недо-
статній	режим	та	обсяг	провітрю-
вання,	 пов’язаний	 зі	 складними	
гідрогеологічними	 умовами	 (на-
явність	 водоносних	 горизонтів).	
Південний	 вентиляційний	 ствол	
№2	є	вирішенням	проблеми:	піс-
ля	 його	 будівництва	 приріст	 об-
сягів	видобутку	складе	до	2	міль-
йонів	тонн	на	рік.

Реалізація	 першого	 і	 другого	
етапів	такого	важливого	проєкту	

передбачена	 стратегічним	 пла-
ном	 розвитку	 комбінату	 до	 2055	
року.	 І	будівництво	вже	розпоча-
то!	 Воно	 стартувало	 20	 жовтня	
2021	року.

У	цей	день	на	будмайданчику	
Південного	вентиляційного	ство-
ла	 №2	 зібралися	 численні	 гос-
ті,	 серед	яких	були	 генеральний	
директор	 компанії	 «Мінерфін»	
–	 акціонер	 ЗЗРК	 Ян	 Модер,	 ге-
неральний	директор	ПАТ	«Запо-
ріжсталь»	 Олександр	 Миронен-
ко,	голова	Наглядової	ради	ПрАТ	
«ЗЗРК»	 Петер	 Плани,	 посол	
Словаччини	в	Україні	Марек	Ша-
фін,	генеральний	директор	ДТЕК	
Енерго	Ільдар	Салєєв,	генераль-
ний	 директор	 Corum	 Group	 Ми-
хайло	Потапов,	керівники	облас-
ті	 і	 району,	 народні	 депутати	 та	
інші.

Щоб	 створити	 відповідну	 ат-
мосферу,	присутнім	було	проде-
монстровано	 фільм,	 що	 розпо-
відає	 про	 історію	 становлення	
та	розвитку	Запорізького	 залізо-
рудного	 комбінату.	 Після	 цього	
голова	Правління	–	генеральний	
директор	 ПрАТ	 «ЗЗРК»	 Дмитро	
Колєсніков	 представив	 проєкт	
будівництва.

Його	перший етап	 передба-
чає	спорудження	ствола	з	голов-

ною	 вентиляторною	 установкою	
до	 горизонту	340	метра	до	2023	
року,	 що	 дозволить	 розпочати	
відпрацювання	4-го	і	7-го	рудних	
покладів	до	горизонту	640	метра.	
Роботи	 будуть	 вестися	 із	 засто-
суванням	 спеціального	 спосо-
бу	 –	 проходки	 методом	 заморо-
жування	 порід.	 Даним	 методом	
була	 успішно	 здійснена	 проход-
ка	 всіх	 стволів	 ЗЗРК,	 а	 його	 ви-
користання	 зумовлене	 обводне-
ністю	родовища.

При	 будівництві	 ПВС-2	 буде	
використано	1110	тонн	металокон-
струкцій	та	4600	тонн	тюбингів.

На	другому етапі	 реалізації	
проекту	відбуватиметься	поглиб-
лення	 стволів	 до	 горизонту	 640	
мет	ра	в	термін	до	2033	року,	що	
дозволить	 розпочати	 відпрацю-
вання	4-го	і	7-го	рудних	покладів	
нижче	горизонту	640	метра.

Збудувавши	 Південний	
вентиляційний	 ствол	№2,	
ЗЗРК	інтенсифікує	видобу-
ток	 по	 Переверзівському	
родовищу,	 що	 дозволить	
добути	 до	 2055	 року	 46,6	
мільйона	 тонн	 залізної	
руди	додатково!

Вперше	 в	 історії	 неза-
лежної	 України	 буде	 реалі-
зований	унікальний	і	масш-
табний	 проєкт	 в	 гірничо-
металургійній	галузі,	який	
дозволить	забезпечити:

•	 стабільно	 високе	 ви-
робництво	до	2055	року;

•	створення	1000	нових	
робочих	 місць	 на	 підпри-
ємстві	та	близько	500	ро-
бочих	місць	в	суміжних	га-
лузях;

•	 збільшення	 податко-
вих	відрахувань	до	бюдже-
тів	всіх	рівнів.

Будівництво	ПВС-2	–	це	
приклад	 націленої	 в	 май-
бутнє	 стратегії	 розвит-
ку,	 результати	 якої	 бу-
дуть	 приносити	 плоди	 не	
одне	десятиліття.

ЗЗРК: будуємо своє майбутнє!ЗЗРК: будуємо своє майбутнє!
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Після	 презентації	 Дмитро	 Колєсніков	 разом	 з	

Яном	Модером,	Олександром	Мироненком,	Пете-
ром	Плани	та	Ільдаром	Салєєвим	забили	перший	
кілочок	на	місці	майбутнього	Південного	вентиля-
ційного	ствола	№2.	Цей	символічний	кілочок	виго-
товлений	ТОВ	«Корум	Дружківський	машинобудів-
ний	 завод».	Його	довжина	–	 1	метр,	 діаметр	–	 12	
сантиметрів,	вага	–	10	кілограмів.

Олена МАШТАЛЯР
Фото надані 

редакцією газети «Робоче слово»

Микола Пастушенко, голова первинної орга-
нізації ПМГУ ЗЗРК:

–	Початок	будівництва	ПВС-2	неможливо	пере-
оцінити!	Такого	масштабного	проєкту,	який	здійсню-
ється	на	промисловому	підприємстві,	я	впевнений,	
ми	не	знайдемо	на	теренах	сучасної	Украї	ни.	Це	бу-
дівництво	–	ще	один	доказ	того,	що	наші	акціо	нери,	
головним	з	яких	є	словацька	компанія	«Мінерфін»,	
дбають	про	наше	майбутнє	на	десятиріччя	вперед.	
Більше	25	років	минуло	з	того	часу,	коли	ми	зв’язали	
свою	долю	з	цією	компанією,	і	весь	цей	час	відчуває-
мо	 постійну	 турботу	 про	 наш	 комбінат.	 Це	 будів-
ництво	 дасть	 можливість	 повноцінно	 розробляти	
Переверзівське	родовище	залізної	руди,	що	призве-
де	до	зростання	видобутку	цієї	цінної	сировини.

Але,	на	мою	думку,	ніякий	проєкт	нічого	не	вар-
тий	без	людей.	Введення	в	дію	ПВС-2	дасть	можли-
вість	не	тільки	зберегти	чисельність	працівників	на	підприємстві,	але	й	збільшити	кількість	робочих	місць.	
А	цей	фактор	у	сучасних	умовах	досить	рідко	зустрічається.	Враховуючи	вищесказане,	ми	впевнено	ди-
вимся	у	майбутнє,	а	колектив	комбінату	прямує	до	нових	звершень.	Велика	подяка	і	шана	нашим	праців-
никам,	які	своєю	працею	будують	світле	майбутнє	нашого	підприємства!

Дмитро Колєсніков, голова Правління – гене-
ральний директор ПрАТ «ЗЗРК»:

–	Запорізький	залізорудний	комбінат	–	це	підпри-
ємство,	за	плечима	якого	51-річна	 історія,	славетні	
традиції	 і	 величні	 здобутки.	 ЗЗРК	 видобуває	 4,55	
мільйона	 тонн	 високоякісної	 залізної	 руди	 на	 рік,	
проходка	гірничих	виробок	складає	24	кілометри	на	
рік,	а	загальна	протяжність	гірничих	виробок	досяг-
ла	 340	 кілометрів.	 Нині	 на	 підприємстві	 працюють	
4890	робітників.

ЗЗРК	є	 соціально	орієнтованим	підприємством,	
що	 підтримує	 заклади	 освіти,	 охорони	 здоров’я,	
культури	на	території	своєї	присутності.	За	останні	
5	років	його	соціальні	інвестиції	в	розвиток	місцевих	
громад	склали	77	мільйонів	гривень.

Комбінат	 декілька	 років	 поспіль	 входить	 в	
ТОП-100	кращих	платників	податків.

Багато	уваги	на	підприємстві	приділяється	модернізації	та	реконструкції	технологічних	ліній.	Так,	за	
останні	5	років	на	модернізацію	та	розвиток	виробництва	було	спрямовано	4,5	мільярда	гривень.	Інвес-
туючи	в	будівництво	і	розвиток	комбінату,	ми	інвестуємо	в	розвиток	української	економіки.

Південний	вентиляційний	ствол	№2	–	це	проєкт	національного	рівня	і	стратегічна	ініціатива	для	ЗЗРК.	
Його	реалізація	стане	базою	не	тільки	для	збільшення	обсягів	видобутку	руди	і	створення	нових	робочих	
місць,	але	й	для	покращення	умов	праці	гірників.
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Підґрунтя подальшої роботиПідґрунтя подальшої роботи

У	СОЦІАЛЬНОМУ	ПАРТНЕРСТВІ
Так,	 20	 жовтня,	 із	 суворим	 додержанням	 всіх	

карантинних	правил,	 на	базі	Запорізької	 обласної	
ради	 ПМГУ	 пройшло	 чергове	 засідання	 соціаль-
но-економічної	ради	підприємств	ГМК	Запорізької	
області.	 Очно	 та	 в	 режимі	 онлайн-підключення	 в	
зустрічі	 взяли	 участь	 співголови	 цього	 дорадчого	
органу	–	очільник	 територіальної	 ради	організації	
роботодавців	С.Койпиш	та	голова	обласної	органі-
зації	Профспілки	В.Сєдов,	та	члени	соціально-еко-
номічної	ради:	представники	компанії	«Метінвест»	
–	начальник	управління	соціальної	інфраструктури	
М.Тищенко,	 директор	 та	 регіональний	 менеджер	
департаменту	 із	взаємодії	з	 громадськими	органі-
заціями	компанії	М.Цуркан	і	С.Власенко,	начальник	
відділу	взає	модії	з	персоналом	ПАО	«Металургій-
ний	комбінат	"Запоріжсталь"»	В.Рибаченок,	заступ-
ник	 голови	 ради	 Запорізької	 обласної	 федерації	
роботодавців	О.Гавриленко,	голови	первинок	ПМГУ	
«Запоріжсталі»,	 «Запоріжкоксу»	 та	 «Запоріжвог-
нетриву»	Л.Анісімов,	С.Бессонов	та	О.Логунова.

Предметна	 розмова	 стосувалася	 різних	 сфер	
життя	людей	праці.	Зокрема,	М.Тищенко	виступив	
з	 інформацією	 про	 підсумки	 діяльності	 компанії,	
спрямованої	на	покращення	умов	робітничого	по-
буту	 на	 проммайданчиках	 за	 9	місяців	 2021	 року,	
а	також	поділився	планами	на	2022	рік.	Серед	за-
ходів,	які	будуть	покликані	покращувати	умови	пе-
ребування	працівників	на	виробництві,	–	ціла	низка	
ремонтів	та	модернізацій.

М.Цуркан	 розповів	 про	 досвід	 реалізації	 про-
грами	 індивідуальних	соціальних	пакетів	«Мій	ви-
бір»	 (загалом	 висновки	 позитивні	 –	 її	 користувачі	
задоволені	 і	 підходом,	 і	 пропонованими	 опціями),	
про	новації	в	організації	відпочинку	та	оздоровлен-
ня	 металургів	 і	 гірників	 (йдеться	 про	 розширення	
географії	поїздок	аж	до	закордонних),	про	роботу	з	

окремими	категоріями	персоналу	–	такими,	як	мо-
лодь	та	ветерани.

Скориставшись	 ситуацією,	 профлідери	 зада-
ли	представникам	компанії	«Метінвест»	низку	кон-
кретних	 запитань	 щодо	 перспектив	 трудових	 ко-
лективів	підприємств	в	умовах	пандемії	та	еконо-
мічної	нестабільності.

У	ВУЗЬКОМУ	КОЛІ
Ще	 один	 важливий	 для	 Запорізької	 обласної	

організації	 ПМГУ	 захід	 відбувся	 26	жовтня:	 у	 цей	
день	 в	 режимі	 онлайн	 було	 проведено	 засідан-
ня	президії	 територіальної	ради.	На	його	порядку	
денному	 стояли	дві	 актуальні	 теми.	Першим	сло-
во	взяв	головний	технічний	інспектор	І.Скороходов.	
Його	виступ	був	присвячений	аналізу	стану	вироб-
ничого	травматизму	та	результатів	профілактичної	
роботи	з	охорони	праці,	професійних	захворювань	
за	9	місяців	2021	року.

Цифри,	 наведені	 фахівцем,	 налаштовують	 на	
обережний	оптимізм:	у	зазначеному	періоді	на	за-
порізьких	підприємствах	ГМК	сталося	27	нещасних	
випадків	(проти	30	в	аналогічному	періоді	2020	ро-
ку),	смертельним	був	один	з	них	(минулого	року	–	
6).	Однак	і	одне	втрачене	людське	життя	–	то	заба-
гато!	Основними	причинами	 трагедій,	 як	 і	 раніше,	
були	організаційні	(65%	випадків),	технічні	(32%)	та	
психофізіологічні	(9%).

Оскільки	умови	роботи	працівників	суттєво	не	по-
кращилися,	ніде	не	 зникли	професійні	 захворюван-
ня:	73	випадки	у	2021	році	проти	75	у	2020-му.	Пере-
важно	це	хвороби	органів	дихання,	опорно-рухового	
апарату,	вібраційна	хвороба	та	вади	органів	слуху.

Ще	доповідач	розповів	про	те,	як	іде	підготовка	
підприємств	 регіону	до	 роботи	 в	 осінньо-зимовий	
період.	Вона	реалізується	відповідно	до	поперед-
ньо	 узгоджених	 планів,	 включаючи	 в	 себе	 про-

Чергова	хвиля	захворюваності	на	коронавірус	вносить	корективи	в	людські	розра-
хунки.	Деякі	профспілкові	ініціативи	доводиться	призупиняти,	щось	відміняється	чи	
переноситься.	Але	є	серед	запланованих	 і	такі	заходи,	які	мають	відбутися	за	будь-
яких	умов,	адже	вони	ляжуть	у	підґрунтя	подальшої	роботи.
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ведення	 тематичних	 інструктажів,	 забезпечення	
заходів	 протипожежної	 безпеки,	 приведення	 до	
адекватного	 стану	 будівель,	 споруд,	 обладнання,	
систем	життєзабезпечення,	автомобільного	та	за-
лізничного	 транспорту,	 очисної	 та	 прибиральної	
техніки,	створення	необхідного	запасу	мастильних	
матеріалів,	палива,	ЗІЗ.	Питання	готовності	підпри-
ємств	до	холодної	пори	року	регулярно	розгляда-
ються	на	засіданнях	їхніх	профспілкових	комітетів.

Не	оминули	увагою	і	тему	запобігання	захворю-
ваності	на	коронавірус.	І.Скороходов	зазначив,	що	
на	 підприємствах	 регіону	 реалізуються	 цілі	 комп-
лекси	заходів,	покликаних	убезпечити	працівників	
від	зараження	(серед	них,	в	першу	чергу,	кампанії	
з	 вакцинації	 співробітників,	 за	 необхідності	 –	 ор-
ганізація	 віддаленої	 роботи,	 закупівля	 необхідно-
го	 обладнання	 та	 матеріалів,	 засобів	 дезінфекції	
та	 індивідуального	 захисту	 в	 достатній	 кількості,	
контроль	за	додержанням	маскового	режиму	та	со-
ціальної	дистанції),	хоч	в	цій	діяльності	часом	і	ви-
никають	певні	проблеми.

Заходи	щодо	посилення	 громадського	контро-
лю	в	сфері	охорони	праці,	про	які	також	говорили	
на	президії,	знайшли	своє	відображення	в	підсум-
ковій	постанові.	Вона,	зокрема,	зафіксувала	плани	
обласної	організації	стосовно	активізації	спільної	з	
представниками	адміністрацій	підприємств	роботи	
з	виконання	вимог	«Положення	про	триступеневий	
оперативний	контроль	за	станом	охорони	праці»	із	
зосередженням	особливої	 уваги	 на	 першому	 сту-
пені	 (майстер	 –	 громадський	 інспектор	 з	 охорони	
праці)	і	другому	ступені	(керівник	структурного	під-
розділу	–	голова	цехової	організації	ПМГУ).

Окрім	цього,	велика	увага	приділятиметься	по-
кращенню	 умов	 праці,	 продовженню	 проведення	
системного	навчання	профспілкового	активу	в	пи-
таннях	безпеки	людей	на	виробництві,	здійсненню	
контроля	за	ходом	розслідування	нещасних	випад-
ків	 з	 метою	 недопущення	 звинувачення	 постраж-
далих,	сприянню	вчасного	та	якісного	проведення	
професійних	медичних	 оглядів	 в	 умовах	 пандемії	
та	інших	заходів,	спрямованих	на	захист	трудящих	
від	коронавірусу.

Після	обговорення	другого	питання	порядку	ден-
ного	 –	 про	 проведення	 V	 пленуму	 Запорізької	 об-
ласної	ради	ПМГУ	–	було	визначено	його	дату	 (16	

грудня	2021	року).	Його	учасники	обговорять	наступ-
ні	питання:	про	проведення	звітної	кампанії	в	тери-
торіальній	організації,	про	план	 її	основних	заходів	
на	2022	рік,	про	підсумки	навчання	профспілкового	
активу	в	2021	році	та	навчальних	планах	на	2022	рік,	
про	виконання	кошторису	профбюджету	та	різне.

У	ЗАОЧНОМУ	РЕЖИМІ
Не	 менш	 важливими,	 ніж	 заходи	 організацій-

ні,	є	заходи	навчальні.	Зупиняти	освітній	процес	в	
межах	 Школи	 профспілкового	 активу	 Запорізької	
обласної	 організації	 не	можна,	 адже	повсякденну	
роботу	профлідерів	первинних	ланок	у	колективах	
ніяка	пандемія	не	відміняє.	Шукаючи	варіант	про-
ведення	 запланованого	 на	 28	 жовтня	 семінару-
навчання	голів	цехових	організацій	та	їхніх	заступ-
ників	в	умовах	«червоної	зони»,	організатори	вирі-
шили	випробувати	заочний	формат.

Матеріали,	 підготовлені	 для	 занять,	 були	пере-
роблені	на	презентації	та	розміщені	на	сайті	облас-
ної	 ради	 –	 з	 ними	 можуть	 ознайомитися	 не	 лише	
учасники	навчання,	але	й	усі	зацікавлені.	Зокрема,	
у	відповідному	розділі	є	«Інформація	щодо	підсумків	
роботи	ГМК	України	за	9	місяців	2021	року»	(за	ав-
торством	голови	облради	В.Сєдова),	«Історія	проф-
спілкового	руху.	Організаційна	побудова	Профспілки	
трудящих	металургійної	 і	 гірничо-добувної	 промис-
ловості	України.	Організація	та	порядок	роботи	голо-
ви	 цехового	 комітету	 профспілки»	 (від	 завідуючого	
відділом	 організаційної	 та	 внутрішньопрофспілко-
вої	роботи	та	 гласності	О.Величко),	«Матеріал	для	
практичного	застосування	в	питаннях	захисту	соці-
ально-економічних	 прав	 та	 інтересів	 членів	 проф-
спілки»	(завідуючий	відділом	соціально-економічної	
роботи	 і	 трудових	 відносин	 П.Пісарєв),	 «Актуальні	
питання	трудового	законодавства»	(головний	право-
вий	 інспектор	праці	В.Щербак)	та	«Інформація	для	
використання	профактивом	у	питаннях	охорони	пра-
ці	та	здоров’я	членів	профспілки»	(головний	техніч-
ний	інспектор	праці	І.Скороходов).

Задля	 забезпечення	 зворотного	 зв’язку	 в	 на-
вчальному	процесі	після	вивчення	матеріалів	чита-
чам	запропоновано	задати	питання	авторам	презен-
тацій,	скориставшись	сервісом	електронної	пошти.

Артем КУЧЕРЕНКО, фото автора
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Олександр	 КАРПЕНКО,	 тракторист	 автотранспортної	 служби	 Сервісного	 центру	
«Металург»	 (проммайданчик	 Миколаївського	 глиноземного	 заводу),	 голова	 цехової	
організації	Профспілки,	член	профкому	ПМГУ	підприємства

Фото Олени ТОЛКАЧОВОЇ

Бачити	несправедливість	і	мовчати	–Бачити	несправедливість	і	мовчати	–
те	саме,	що	самому	брати	в	ній	участь.те	саме,	що	самому	брати	в	ній	участь.

Жан-Жак РуссоЖан-Жак Руссо
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А К Т УА Л Ь Н ОА К Т УА Л Ь Н О
Е-лікарняний: що має знати кожен працівникЕ-лікарняний: що має знати кожен працівник
Третього	 червня	 цього	 року	 стартував	 пере-

хідний	 етап	 запуску	 е-лікарняних	 по	 всій	 Україні.	
З	першого	жовтня	–	усі	заклади	охорони	здоров’я	
України	 вже	остаточно	перейшли	на	оформлення	
електронних	лікарняних.

Міністерка	 соціальної	 політики	Марина	Лазеб-
на	розповіла:	«Е-лікарняні – це крок назустріч лю-
дям. Якщо до сьогодні треба було збирати купу 
довідок та печаток, то нова система усуває всі 
складнощі для людини. Реєстри обмінюються ін-
формацією між собою без паперів. Відтепер лікарі 
лікують, люди одужують, роботодавці бачать, 
що працівники на лікарняному від першого дня, до-
кументи обробляються автоматизовано, і люди-
на отримує виплати без зайвих затримок».

Голова	 правління	 Пенсійного	 фонду	 України	
Євгеній	Капінус	зазначив:	«Електронні листки не-
працездатності формуються автоматично, що 
зручно для українців. Більше немає потреби зби-
рати довідки та стояти в чергах. Це прискорить 
процес отримання виплат. До того ж, кожен змо-
же перевірити інформацію про себе в особистому 
кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду Украї-
ни. Завдяки цьому процес стане більш відкритим, 
а корупційні ризики зменшаться».

«Електронні лікарняні – це прозорий, зручний 
для пацієнта і підзвітний для лікаря процес фіксації 
надання медичних послуг та подальших страхових 
виплат. Пацієнту більше не доведеться витрача-
ти свій час на паперову тяганину. На сьогодні уже 
створено більше 1,1 мільйона електрон них медич-
них висновків про тимчасову непрацездатність у 
2991 закладі 47 тисячами лікарів»,	–	сказав	Міністр	
охорони	здоров’я	Віктор	Ляшко.

Чи	насправді	все	так	легко?	Що	потрібно	знати	
працівнику,	щоб	 користування	 зручною	опцією	 не	
перетворилося	на	важкий	 квест	 з	 усунення	поми-
лок,	 які	 виникають	 при	 оформленні	 електронного	
листка	 непрацездатності?	 Переглянувши	 багато	
роз’яснень,	 даємо	 відповіді	 на	 найпоширеніші	 за-
питання	про	е-лікарняні.

Як виглядає оформлення е-лікарняних?
Тепер	 жодних	 бланків,	 де	 зазначено	 чим	 ви	

хворіли!	 Якщо	 ви	 захворіли,	 насамперед	 потріб-
но	 звернутися	 до	 лікаря,	 який	 проведе	медичний	
огляд	 та	 призначить	 лікування.	 Якщо	 виявиться,	
що	у	зв’язку	зі	станом	здоров’я	вам	потрібно	«піти	
на	лікарняний»,	лікар	створить	електронний	медич-
ний	висновок	про	тимчасову	непрацездатність.	Цей	
електронний	 документ	 підтверджує	 вашу	 непра-
цездатність	протягом	прогнозованого	періоду.	І	на	
підставі	медичного	висновку	про	тимчасову	непра-
цездатність	 (далі	 –	МВТН)	буде	 сформовано	ваш	
електронний	 лікарняний	 в	 Електронному	 реєст	рі	
листків	непрацездатності.	В	особистому	кабінеті	на	
порталі	Пенсійного	фонду	України	ви	можете	пере-
глянути	ваші	листки	непрацездатності.

На що варто звернути увагу у лікаря, коли 
«йдеш на лікарняний»?

Під	 час	 створення	 лікарем	 МВТН	 пацієнтам	
рекомендується	 перевірити	 коректність	 введеної	
лікарем	 інформації.	А	ще	важливо	отримати	 смс-
повідомлення	 від	 електронної	 системи	 охорони	
здоров’я	(Ehelsi).	Якщо	не	отримали	–	перевірте	ак-
туальність	внесеного	в	систему	номера	телефону.	
Отримане	повідомлення	міститиме	16-значний	но-
мер	МВНТ	і	підтверджуватиме,	що	він	був	створе-
ний	саме	вам.

Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформ-
лено успішно?

Фактом	 підтвердження	 успішного	 форму-
вання	 е-лікарняного	 є	 отримання	 другого	 смс-
повідомлення,	цього	разу	–	від	Пенсійного	фонду	
України.	Його	ви	отримаєте,	якщо	зареєстрували-
ся	на	порталі	ПФУ	і	там	зазначили	саме	цей	спосіб	
комунікації	(актуальний	номер	мобільного	телефо-
ну).	Важливо	розуміти,	що	успішність	формування	
саме	е-лікарняного	залежить	від	наявності	ваших	
даних	у	Реєстрі	застрахованих	осіб.	Їх	має	подати	
ваш	роботодавець.

В яких випадках вам можуть не прийти 2 
смс-повідомлення?

Від	 електронної	 системи	 охорони	 здоров’я	
(Ehelsi)	не	прийде	смс-повідомлення	якщо:

–	у	системі	неактуальний	ваш	номер	телефону;
–	ви	не	обрали	цей	спосіб	комунікації;
–	у	вас	змінилися	персональні	дані	(наприклад,	

номер	паспорта),	а	ви	не	повідомили	про	це	лікаря;
–	якщо	МВТН	був	помилково	створений	не	вам.
Від	ПФУ	не	прийде	смс-повідомлення	якщо:
–	ви	не	зареєструвалися	в	особистому	кабінеті	

на	порталі	ПФУ	та	не	обрали	цей	спосіб	комунікації;
–	 в	 особистому	 кабінеті	 неактуальний	 номер	

телефону;
–	ви	офіційно	не	працевлаштовані	та	в	реєстрі	

відсутні	дані	про	сплату	ЄСВ;
–	 ви	 не	 є	 застрахованою	 особою	 і	 ваші	 дані	

відсутні	в	Реєстрі	застрахованих	осіб;
–	 ваш	 роботодавець	 не	 подав	 ваші	 дані	 для	

внесення	до	Реєстру	застрахованих	осіб.

Що робити, якщо е-лікарняний не був сфор-
мований?

У	 такому	 випадку	 вам	 слід	 запитати	 в	 лікаря,	
чи	надходила	відповідь	від	Електронного	реєстру	
листків	непрацездатності.	Якщо	буде	з’ясовано,	що	
«запис	 не	 знайдено»,	 а	 ви	 є	 застрахованою	 осо-
бою,	необхідно	звернутися	до	роботодавця	або	на	
гарячу	лінію	Пенсійного	фонду	України	–	телефон	
0800-503-753.

Чи потрібно друкувати е-лікарняний та на-
давати роботодавцю будь-які паперові підтвер-
дження хвороби?
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Ні,	не	потрібно	друкувати	е-лікарняний	та	нада-

вати	роботодавцю	будь-які	паперові	підтверджен-
ня	 тимчасової	 непрацездатності.	 Ви	 маєте	 пові-
домити	про	відкриття	е-лікарняного	свого	робото-
давця	 будь-яким	 зручним	 обом	 способом,	 напри-
клад,	 телефоном.	Всю	необхідну	 інформацію	про	
ваш	е-лікарняний	роботодавець	зможе	побачити	у	
своє	му	Електронному	 кабінеті	 страхувальника	 на	
порталі	Пенсійного	фонду	України.

Чи можна отримати медичний висновок про 
тимчасову непрацездатність без укладеної 
декларації?

Так,	 МВТН	 може	 сформувати	 лікуючий	 лікар	
за	 умови	 реєстрації	 в	 електронній	 системі	 охоро-
ни	 здоров’я	 закладу,	 де	 він	 працює.	 Станом	 на	 1	
жовт	ня	2021	року	це	практично	всі	заклади	охорони	
здоров’я,	які	здійснюють	експертизу	тимчасової	не-
працездатності.	 Якщо	ж	 ви	 потрапили	 в	 лікарню	 –	
МВТН	вам	буде	сформовано	при	поступленні	з	прог-
нозованою	кінцевою	датою	вашої	госпіталізації.

Якщо під час перебування на лікарняному 
вам відкрили ще один, з іншої причини?

Інколи	різні	страхові	випадки	перекриваються:	
наприклад,	під	час	вашої	хвороби	може	захворіти	
дитина,	і	їй	знадобиться	догляд.	Або	ж	лікар	напра-
вив	 вас	 на	 14-денну	 самоізоляцію	 від	Covid-19	 як	
контактну	особу,	однак	через	декілька	днів	ви	все	
ж	 захворіли.	Для	 таких	 випадків	 розробили	«пра-
вила	 скорочення»	 –	 вони	 визначають	 пріоритет	
різних	причин	непрацездатності	 і	скорочують	«не-
пріоритетні»	е-лікарняні.	Так,	лікарняний	по	 ізоля-
ції	від	Covid-19	(який	оплачується	в	розмірі	50%	до-
ходу)	 переривається	 на	 користь	 е-лікарняного	 по	
вагітності	та	пологах	(оплачується	в	розмірі	100%	
доходу),	по	загальній	хворобі,	необхідності	догля-

ду	за	хворими	рідними	тощо	(які	оплачують	залеж-
но	від	стажу	в	розмірі	від	50%	до	100%	доходу).	А	
електронний	 лікарняний	 по	 вагітності	 та	 пологах	
скорочує	будь-який	з	лікарняних,	у	той	час	як	сам	
не	може	бути	скорочений	жодною	іншою	причиною	
непрацездатності.	Е-лікарняні	скоротяться	автома-
тично,	 а	 розмір	 матеріального	 забезпечення	 роз-
рахує	роботодавець.

Чи потрібна суміснику копія лікарняного?
У	разі	формування	е-лікарняного	працівник	не	

повинен	подавати	за	сумісництвом	копію	листа	не-
працездатності,	 засвідчену	 підписом	 керівника	 і	
печаткою	підприємства	з	основного	місця	роботи.	
Позаяк	інформація	про	е-лікарняні	відображається	
на	порталі	ПФУ,	такий	е-лікарняний	(по	суті	витяг	із	
реєстру)	буде	підставою	для	оплати	і	за	основним	
місцем	роботи,	і	за	сумісництвом.	Якщо	за	місцем	
роботи	 за	 сумісництвом	 не	 вдається	 побачити	
е-лікарняний	(зрозуміло,	що	це	технічна	помилка),	
працівник	повинен	звернутися	до	ПФУ	за	витягом	
з	 електронного	 реєстру	 листків	 непрацездатності	
у	 паперовій	формі	 –	 і	 надати	 цей	 витяг	 за	 суміс-
ництвом	для	оплати.

Як мій роботодавець дізнається, що в мене 
відкритий е-лікарняний?

Про	відкриття	е-лікарняного	ви	маєте	повідоми-
ти	роботодавця	самостійно	будь-яким	зручним	спо-
собом.	Усю	необхідну	інформацію	про	е-лікарняний	
роботодавець	зможе	побачити	у	своєму	Електрон-
ному	кабінеті	страхувальника	на	порталі	ПФУ.

Також	 радимо	 профкомам	 провести	 роз’ясню-
вальну	роботу	серед	працівників	свого	підприємства	
будь	яким	зручним	способом	(на	зборах,	на	стендах,	
через	групи	у	вайбері,	телеграм-канали,	тощо).

Надаємо,	 для	 використання	 в	 роз’яснювальній	 роботі,	типове	 повідомлення	 працівникам	
про	їхні	дії	в	разі	відкриття	електронного	листа	непрацездатності:

Шановний член Профспілки!
З 01.10.2021 паперові лікарняні не видаються, заклади охорони здоров’я видають лише електронні 

листи непрацездатності.
Якщо Вам відкрили електронний листок непрацездатності, роздруковувати його та передавати 

на підприємство не треба – ані при відкритті е-лікарняного, ані після того, як його закриють. Елек-
тронний листок непрацездатності не потребує дублювання на бланку та наділений повним перелі-
ком функцій паперової версії.

Будь ласка, зателефонуйте до відділу кадрів (бухгалтерії) за номером:________________________ 
одразу після того, як лікар відкрив Ваш е-лікарняний, і повідомте їх про це. Це важливо для вчасного 
нарахування лікарняних.

Перевіряйте інформацію у своїх листах непрацездатності (номер, дата відкриття, дата закрит-
тя, причина непрацездатності). Зробити це можете в Кабінеті застрахованої особи на порталі ПФУ 
(пункт меню «Мої листки непрацездатності») або за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/
IncapListsSearch. Якщо виявили неточності, інформуйте лікаря. Він має внести зміни в елект ронний 
медичний висновок.

Можливо для оформлення електронного листа непрацездатності Вам буде мало знати лише 
назву нашого підприємства, може знадобитись код ЄДРПОУ ________________________________.

Те, що Вам видали е-лікарняний, жодним чином не вплине на його оплату. Розмір допомоги по тим-
часовій втраті працездатності становитиме, як і раніше, 50-100% середнього доходу залежно від 
тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах – 100% середнього доходу.

З повагою, Ваш Профком

Інформація підготовлена Тетяною МОСІЙЧУК, з використанням роз’яснень Міністерства охорони здоров’я 
України, Фонду соціального страхування України, даних цифрового видавництва «Дебет-Кредит» та MCFR
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Корисна ініціативаКорисна ініціативаУ	профспілковій	 справі	мало	
що	має	таку	ж	високу	ціну,	як	іні-
ціатива.	Саме	вчасно	проявлена	
ініціатива,	 яка	 отримала	 гідний	
розвиток,	 лежить	 в	 основі	 най-
важливіших	завоювань	ПМГУ,	на-
ших	найкращих	традицій	та	най-
корисніших	заходів.	Зважаючи	на	
це,	Центральна	рада	Профспілки	
завжди	 закликає	 актив	 первин-
них	 і	 територіальних	 організацій	
підходити	до	роботи	 творчо	 і	 не	
соромитися	просити	підтримки	в	
реалізації	цікавих	ідей.

Представники	 первинки	
ПМГУ	Полтавського	гірничо-зба-
гачувального	 комбінату	 (голо-
ва	Сергій	Афонін)	до	цієї	поради	
завжди	 прислухалися.	 От	 і	 цієї	
осені	 вони	 ініціювали	 проведен-
ня	 навчального	 семінару	 для	
профактиву	 та	 новообраних	 го-
лів	 цехових	 комітетів,	 присвяче-
ного	 питанням	 колективно-дого-
вірного	 регулювання	 та	 захисту	
соціально-економічних	 інтере-
сів	 і	 трудових	 прав	 працівників.	
У	 Центральній	 раді	 такий	 крок	
схвалили,	спрямувавши	на	допо-
могу	організаторам	висококвалі-
фікованого	 викладача	 з	 означе-
ної	 теми	 –	 провідного	 експерта	
з	 регулювання	 соціально-трудо-

вих	 відносин	 апарату	 ПМГУ	 Ва-
лентину	Броннікову.

Читаючи	 учасникам	 семіна-
ру	лекції	«Колективний	договір	як	
механізм	 захисту	 соціально-еко-
номічних	інтересів	і	трудових	прав	
працівників»	та	«Маніпуляції	в	ко-
лективних	 переговорах.	 Техніки	
протистояння»,	Валентина	Юріїв-
на	 намагалася	 зробити	 матеріал	
якомога	 більш	 наближеним	 до	
реальності,	 приводила	 живі	 при-
клади	 з	 роботи	 підприємств	 ГМК	
та	їхніх	профорганізацій.

Профактивісти	 Полтавського	
ГЗК	такий	підхід	оцінили.	Протягом	
всього	процесу	навчання	вони	ак-
тивно	брали	участь	в	обговоренні	
порушуваних	 тем,	 ставили	 цікаві	
запитання,	на	які	лекторка	надава-
ла	 вичерпні	 відповіді	 та	 практич-
ні	 рекомендації.	 На	 завершення	
спілкування	 вона	 побажала	 слу-
хачам	 успішно	 застосовувати	 но-
ві	 знання	 в	 процесі	 підготовки	 та	
укладення	колективних	договорів.

За інформацією 
Валентини БРОННІКОВОЇ

Якою	 б	 не	 була	 ситуація	 із	 захворюваністю	 на	
коронавірус	у	країні,	профспілкове	навчання	не	має	
зупинятися.	 Особливо	 це	 стосується	 підвищення	
кваліфікації	 та	 поповнення	 багажу	 знань	 фахівців	
юридичної	служби	ПМГУ,	адже	саме	вони	стоять	на	
варті	 захисту	 трудових	 прав	металургів	 і	 гірників	 в	
умовах	 хаотичних	 реформ,	 що	 впроваджує	 діюча	
влада.

Для	 того,	 щоб	 не	 залежати	 від	 «жовтих»	 та	
«червоних»	 зон,	 всіляких	 карантинних	 заборон	 і	
обмежень,	Правова	інспекція	праці	Профспілки	на	
чолі	з	головним	правовим	інспектором	Ольгою	Зу-
бець	одразу	запланувала	проведення	низки	занять	
з	актуальних	тем	в	онлайн-форматі.	Цей	курс	отри-
мав	назву	Школа	правових	знань.	Ще	однією	його	
особливістю	стала	варіативна	програма	навчання:	
її	 вирішили	формувати	 залежно	 від	 запитів	 учас-
ників	–	представників	первинних	та	територіальних	
організацій	ПМГУ.

Перший	 семінар	Школи	 відбувся	 в	 травні.	Йо-
го	 основним	 модератором	 виступила	 правовий	

інспектор	 праці	 Галина	 Просяник.	 Вона	 докладно	
розповіла	 колегам	 про	 те,	 як	 відбувається	 облік	
трудової	діяльності	працівника	за	новими	правила-
ми	та	перехід	на	електронні	трудові	книжки.	Ці	про-
цеси,	 покликані	 полегшити	 взаємодію	 працівників	
і	пенсіонерів	із	державними	органами,	на	практиці	
відрізняються	 великою	 кількістю	 нюансів	 та	 «під-
водних	 каменів»,	 на	 які	 варто	 зважати	 як	 самим	
трудівникам,	так	і	профспілковим	юристам.

Другий	 семінар,	 присвячений	 темі	 «Статут	
ПМГУ	 в	 новій	 редакції»,	 пройшов	 у	 вересні.	 Його	
модерувала	Ольга	Зубець.	З	її	допомогою	учасни-
ки	 розібралися	 зі	 змінами,	що	 відбулися	 в	 голов-
ному	 документі	 Профспілки	 металургів	 і	 гірників	
України	 за	 рішенням	 її	VII	 З’їзду.	Оскільки	Статут	
–	не	формальна	інструкція,	яка	лежить	в	архіві	та	ні	
на	що	не	впливає,	а	жива,	дієва	«конституція»,	що	
регламентує	нашу	практичну	діяльність,	його	текст	
повинен	повністю	відповідати	реаліям	сьогодення.	
Забезпечити	таку	відповідність	–	головна	мета	пра-
вок,	які	вносяться	до	нього	в	процесі	роботи	Ста-

Школа правових знань: Школа правових знань: 
в діловій і дружній атмосферів діловій і дружній атмосфері
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тутної	 комісії,	 затверджуються	 З’їздом	 та	 мають	
бути	доведені	до	відома	всіх	членів	ПМГУ.

Задля	висвітлення	теми	третього	семінару	(від-
бувся	у	листопаді)	–	«Підстави	звільнення	праців-
ників	з	ініціативи	роботодавця	та	порядок	їх	оскар-
жень»,	до	головної	студії	в	офісі	Центральної	ради	
ПМГУ	було	запрошено	експертку	з	трудових	право-
відносин	 і	 кадрового	 аудиту	Світлану	Заболотню.	
Спираючись	на	реальні	приклади	з	судової	практи-
ки,	вона	звернула	увагу	профспілкових	фахівців	на	
окремі	моменти,	 які	 нерідко	 виникають	 при	 звіль-
ненні	 з	 ініціативи	роботодавця,	 та	 запропонувала	
алгоритми	дій,	що	допоможуть	завадити	порушен-
ню	трудових	прав	працівників.

Презентуючи	учасникам	інформацію	щодо	го-
ловних	тем	семінарів,	всі	модератори	були	відкри-
ті	 для	 діалогу	 та	 зворотного	 зв’язку:	 вони	 охоче	
відповідали	на	запитання,	коментували	ті	чи	 інші	
норми	законів,	висловлювали	своє	бачення	різних	
правових	 колізій.	Тож,	 попри	віддалений	формат	
роботи,	спілкування	в	межах	навчання	вийшло	ак-
тивним	і	невимушеним.	У	Правовій	інспекції	споді-
ваються,	що	така	водночас	ділова	і	дружня	атмо-
сфера	стане	характерною	рисою	Школи	правових	
знань.

За інформацією
Правової інспекції праці ПМГУ

Чи	можуть	профспілки	впливати	на	законодав-
ство	у	сфері	охорони	праці?	Запитання	з	каверзою.	
Теоретично	 –	 можуть,	 їхнє	 право	 брати	 участь	 у	
розробленні	та	здійсненні	державної	політики	в	га-
лузі	трудових	відносин,	оплати	праці,	охорони	пра-
ці	та	соціального	захисту	чорним	по	білому	пропи-
сано	в	Законі	«Про	професійні	спілки,	 їх	права	та	
гарантії	 діяльності».	 Однак	 практика	 свідчить:	 за	
відсутності	реального	соціального	діалогу	(а	в	на-
шій	країні	його,	на	жаль,	нема)	наполягти	на	змінах	
в	закони,	які	були	б	вигідні	людям	праці,	профспіл-
кам	вдається	надзвичайно	рідко.

Це	вочевидь	несправедливо	–	 і	 з	цим	потрібно	
щось	робити.	Але	що	саме?	Яким	чином	ми	можемо	
змінити	ситуацію	на	краще?	Про	це	розмірковували	
учасники	семінару	«Посилення	впливу	профспілок	в	
період	реформування	законодавства	в	сфері	охоро-
ни	праці.	Змінюючи	–	покращуй!»,	що	відбувся	в	лис-
топаді,	в	межах	проєкту	Union	to	Union	«Зміцнення	
професійного	потенціалу	профспілок	щодо	захисту	
прав	працівників	у	сфері	охорони	праці	–	основопо-
ложного	 права	 міжнародних	 трудових	 стандартів»	
та	договору	між	Федерацією	профспілок	України	та	
Міжнародною	конфедерацією	профспілок	(МКП).

Захід	проводився	в	очно-заочному	форматі:	час-
тина	його	аудиторії	 (загалом	до	серйозної	розмови	
долучилося	 120	 осіб)	 зібралася	 в	 Києві,	 в	Будинку	
профспілок,	інша	ж	–	зокрема,	представники	Техніч-
ної	 інспекції	 праці	ПМГУ	В.Білик	 та	А.Тертишний	–	
підключилася	засобами	віддаленого	зв’язку.

Відкрив	 семінар	 заступник	 голови	 ФПУ	
В.Андреєв.	Він	зазначив,	що	у	Федерації	профспі-

лок	завжди	опікувалися	питаннями	охорони	праці.	
Наразі	ж,	коли	в	Україні	тривають	водночас	епіде-
мія	коронавірусу	та	процес	масштабного	(і	далеко	
не	завжди	адекватного)	реформування	законодав-
чої	 бази,	 включно	 з	 нормативними	 документами,	
що	регламентують	умови	та	безпеку	праці	трудів-
ників,	ця	сфера	вимагає	ще	більшої	уваги.

З	огляду	на	це	ФПУ,	 за	підтримки	МКП,	органі-
зувала	 зустріч,	 де	 зацікавлені	 профспілкові	 фахів-
ці	 змогли	 обговорити	 стратегічні	 питання	 змін	 тру-
дового	законодавства,	 ті	новели,	які	вже	відбулися	
і	ще	очікують,	 і	 визначитися	зі	 своїми	подальшими	
діями,	спрямованими	на	відстоювання	норм,	що	га-
рантуватимуть	 права	 та	 інтереси	 працівників	 у	 но-
вих	 законодавчих	 актах.	 Разом	 з	 ними	 в	 розмові	
брали	 участь	 новопризначений	 менеджер	 проєкту	
ЄС-МОП	в	Україні	Жолт	Дудаш	і	асистентка	проєк	ту	
Софія	Литвин.

Виступаючи	перед	присутніми,	Жолт	Дудаш	під-
креслив,	що	цей	семінар	є	дуже	своєчасним,	оскіль-
ки	Україна	якраз	наблизилася	до	тієї	межі,	коли	вже	
видно	 значні	 зміни	 і	 перші	 наслідки	 реформ,	 що	
відбуваються.	 Маючи	 на	 меті	 дати	 колегам	 орієн-
тири	 для	 оцінки	 подій	 всередині	 країни,	 він	 пока-
зав	їм	презентацію	«Міжнародні	норми	з	безпеки	та	
здоров’я	на	роботі».

Далі	учасники	заходу	взяли	по-справжньому	ма-
рафонський	 темп	 –	 три	 дні,	фактично	 без	 перерв,	
вони	працювали	у	5	секціях:	«Основи	сучасного	на-
ціонального	законодавства	у	сфері	охорони	праці»;	
«Основні	міжнародні	норми	та	Директиви	Ради	ЄС	
у	 сфері	 безпеки	 та	 гігієни	 праці»;	 «Роль	 та	 участь	
профспілок	 у	 реформуванні	 національного	 законо-
давства	у	сфері	охорони	праці,	його	гармонізація	з	
міжнародними	і	європейськими	стандартами»;	«За-
грози	 та	 виклики	 профспілковому	 руху	 в	 Україні	 в	
умовах	 реформування	 законодавства	 про	 охорону	
праці,	 спрямованого	 на	лібералізацію	 та	дерегуля-
цію	трудових	відносин.	Шляхи	та	перспективи	їхньо-
го	 вирішення»;	 «Профспілкові	 організаційні	 кампа-
нії.	Роль	профспілкового	органайзера	в	сфері	охоро-
ни	праці.	Кращий	міжнародний	досвід	та	практики».

Спікерами	 в	 них	 виступили	 Жолт	 Дудаш,	
В.Андреєв,	 фахівці	 ФПУ	 –	 Ю.Андрієвський,	

Змінюючи – покращуй!Змінюючи – покращуй!
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Т.Горюн,	Д.Казакова	 (департамент	охорони	праці),	
І.Орловська	 (департамент	 правового	 захисту,	 со-
ціального	 діалогу	 та	 колдоговірного	 регулюван-
ня),	Р.Кравчик	(департамент	міжнародних	зв’язків),	
представники	 членських	 організацій	 –	 А.Тідва	
(Профспілка	будівельників)	та	В.Фесан	(Профспіл-
ка	працівників	охорони	здоров’я).

Уважно	вислуховуючи	спікерів	кожного	модуля,	
учасники	семінару	не	соромилися	задавати	їм	най-
різноманітніші	запитання.	А	потім	активно	вислов-
лювалися	в	дискусіях,	присвячених	практиці	забез-
печення	і	розширення	прав	працівників	на	охорону	
праці	 в	 локальних	 нормативних	 актах	 підприєм-
ства,	 колективних	угодах;	визначенню	соціальних	
та	економічні	ризиків	державної	політики	щодо	лі-
бералізації	і	дерегуляції	трудових	відносин;	основ-
ним	 діям	 профспілок	 із	 захисту	 прав	 працівників	
під	час	реформування	законодавства	про	охорону	
праці	та	іншим	важливим	темам.

Окремим	 блоком	 програми	 став	 детальний	
аналіз	 проєкту	 Закону	 України	 «Про	 безпеку	 та	
здоров’я	працівників	на	роботі»	в	редакції	Мінеко-
номіки	станом	на	12.10.2021	року,	який	подано	на	
розгляд	 Уряду	 без	 узгодження	 з	 профспілковою	
стороною.	 Як	 неодноразово	 зазначали	 експерти	
ПМГУ,	 цей	 документ	 потребує	 ґрунтовного	 пере-

гляду	 та	 доопрацювання,	 зокрема	 –	 приведення	
у	 відповідність	 до	 міжнародних	 норм	 (Конвенцій	
МОП,	 Європейської	 соціальній	 Хартії,	 Угоди	 про	
асоціацію	Україна-ЄС,	Директив	Ради	ЄС).	Саме	з	
такої	 позиції	 були	 складені	 Технічні	 рекомендації	
профспілок	 до	 законопроекту,	 які	 по	 завершенню	
заходу	направили	до	Національної	 тристоронньої	
соціально-економічної	 ради,	 Уряду,	 Мінекономі-
ки,	 секретаріату	 уповноваженого	 Верховної	 Ради	
України	з	прав	людини,	віце-прем’єр-міністру	з	пи-
тань	європейської	інтеграції,	менеджерам	Проєкту	
ЄС-МОП	«На	шляху	до	безпечної,	здорової	та	за-
декларованої	праці	в	Україні»	для	подальшого	об-
говорення	та	надання	відповідних	висновків.

Підбиваючи	підсумки	семінару,	профспілкові	фа-
хівці	з	охорони	праці	підкреслювали,	що	його	назву	
сформулювали	дуже	вдало.	Слова	«Змінюючи	–	по-
кращуй!»	повною	мірою	відображають	позицію	ФПУ	
та	її	членських	організацій	у	питанні	реформування	
національного	 законодавства.	 Загалом	 саме	 цей	
посил	ми	раз	по	раз	намагаємось	донести	до	пред-
ставників	діючої	влади:	не	варто	ламати	відлагодже-
ну	систему,	доки	не	маєш	стовідсоткової	впевненос-
ті,	що	зможеш	її	покращити,	а	не	погіршити.

За інформацією ФПУ

На	будь-яке	 запитання	 з	будь-якої	 сфери	є	од-
на	універсальна	відповідь	–	«Залежить	від	точки	зо-
ру».	І	вона	правдива:	абсолютно	кожне	явище	в	світі	
можна	розглядати	 з	 різних	 позицій.	От,	 наприклад,	
наша	Профспілка	металургів	і	гірників	України.	Якою	
її	бачать	люди	–	члени	ПМГУ,	активісти,	лідери?

Дізнатися	 про	 те,	 як	 сприймають	 Профспілку	
представники	її	молодіжного	загону,	можна,	ознайо-
мившись	 з	 роботами,	що	 надійшли	 на	 цьогорічний	
конкурс	відеороликів	«Профспілка	–	очима	молоді».	
Організований	з	 ініціативи	Молодіжної	ради	за	під-
тримки	Центральної	ради	ПМГУ,	він	з	кожним	роком	
стає	 все	 популярнішим.	 Зростає	 кількість	 поданих	
на	розгляд	журі	«стрічок»	(цього	разу	їх	було	аж	11).

Проявити	свої	творчі	здібності	в	процесі	напи-
сання	 оригінальних	 сценаріїв,	 зйомки	 та	монтажу	
насмілюються	як	молоді	представники	виробничих	
первинок,	 так	 і	 студенти	профільних	для	ГМК	на-
вчальних	закладів.	І	правильно	роблять!	Адже	ви-
нагороди	за	призові	місця	–	вагомі,	при	цьому	для	
створення	 гідного	 відеопродукту,	 який	 відповідає	
технічним	 умовам	 конкурсу,	 не	 потрібно	 якогось	
серйозного	обладнання	чи	складного	програмного	
забезпечення,	достатньо	середнього	рівня	смарт-
фону	чи	фотокамери.

А	от	щодо	змісту	роликів	–	все	трохи	складніше.	
Оцінюючи	 доробок	 авторів,	 члени	 журі	 звертають	
увагу	 на	 відповідність	 роботи	 заявленій	 темі,	 зга-
дування	ПМГУ	та	використання	 її	 символіки,	оригі-
нальність	та	новизну	ідеї,	емоційність,	мотиваційний	
посил.	Це	означає,	що	отримати	високі	бали	можна	
лише	за	умови	розуміння,	що	таке	Профспілка,	для	

чого	вона	працює,	які	пріоритетні	завдання	вирішує.
Та,	як	показала	практика,	обізнані	профспілковці	

і	водночас	талановиті	кінорежисери	у	лавах	ПМГУ	є.	
Само	собою,	їхні	 імена	увійшли	в	список	перемож-
ців	конкурсу	«Профспілка	–	очима	молоді»	–	2021.	
У	першій	номінації,	серед	працюючої	молоді,	перше	
місце	посіла	робота	Юрія	Нехаєнко	(Авдіївсь	кий	кок-
сохімічний	завод).	Друге	місце	–	теж	за	авдіївськими	
коксохіміками:	колективом	співавторів	на	чолі	з	Вік-
торією	Шерекіною.	Третім	став	Дмитро	Цибульсь	кий	
(Запорізький	залізорудний	комбінат).

Другу	 номінацію,	 серед	 студентської	 молоді,	
«окупували»	студенти	надзвичайно	активного	цьо-
горіч	навчального	закладу	–	Запорізького	металур-
гійного	фахового	коледжу	ЗНУ.	Першим	серед	них	
став	Демид	Євтушенко,	другим	–	Андрій	Харченко,	
а	третім	–	Данііл	Чепіга.

Також	за	рішенням	журі	та	за	підтримки	очільника	
ПМГУ	Олександра	Рябка	автори	двох	робіт,	які	тріш-
ки	не	дотягли	до	призового	«стандарту»,	але	містили	
певні	цікаві	знахідки,	були	заохочені	Подякою	від	го-
лови	Профспілки:	це	Катерина	Дрозд	(Вільногірський	
гірничо-металургійний	комбінат)	та	Олександра	Гал-
кіна	(Авдіївський	коксохімічний	завод).

Вітаємо	 переможців	 та	 зичимо	 їм	 подальших	
творчих	 успіхів!	А	 тим	 учасникам	 конкурсу,	 відео-
ролики	 яких	 не	 потрапили	 до	 списку	 найкращих,	
радимо	не	здаватися.	Витративши	додатковий	час	
на	продумування	головної	ідеї	та	приділивши	тро-
хи	 більше	 уваги	 сценарію,	 наступного	 року	 вони	
мають	всі	шанси	на	перші	місця!

За інформацією Романа ТАРАСЕНКА
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–	Профспілковою	роботою	як	
такою	 я	 почала	 займатися	 вісім	
років	 тому.	 В	 нашому	 підрозділі	
виробниче	життя	тісно	пов’язане	
з	 профспілковим,	 тому	 тільки	
прояви	 ініціативу	–	 і	не	помітиш,	
як	опинишся	у	команді	профспіл-
кових	активістів.	У	2015	році	мене	
вперше	 обрали	 профгрупоргом,	
потім	 була	 заступником	 голо-
ви	цехкому,	а	 з	2017-го	–	 голова	
цехової	 організації	 Профспіл-
ки	 плавильного	 цеху	 №3,	 член	
проф	кому	заводу.

Увійти	 в	 курс	 профспілкових	
справ	 мені	 було	 не	 складно.	 Ду-
маю,	це	тому,	що	я	давно	працюю	
на	ЗФЗ	і	особисто	знаю	половину	
трудового	 колективу.	 Люди	 у	 нас	
хороші	 –	 працелюбні,	 ініціативні,	
небайдужі.	 Вони	 звертаються	 до	
мене	з	різними	питаннями	–	коли	
потребують	 поради,	 допомоги.	 Я	
завжди	 намагаюся	 вислухати	 їх,	
почути	та	зрозуміти	їхні	потреби	та	
зарадити	проблемам,	адже	з	будь-
якої	 ситуації,	 навіть	 найскладні-
шої,	обов’язково	існує	вихід.

Цього	 мене	 навчив	 мій	 пер-
ший	наставник	–	колишній	голова	
профкому	 цеху	№3	 Віктор	 Альо-
хін	 (зараз	 працює	 начальником	
дільниці	цеху	з	ремонту	металур-
гійного	устаткування).	Я	часто	зга-
дую	його	добрим	словом,	особли-
во	 коли	маю	 справу	 з	 паперами.	
Пам’ятаю,	 як	 допомагала	 Вікто-
ру	 Дмитровичу	 складати	 акти	 на	
надання	 матеріальної	 допомоги,	
протоколи	 зборів	 тощо	 –	 так	 все	
потрошку	в	голові	і	відклалося.

Завдяки	 моєму	 іншому	 на-
ставнику	–	майстру,	голові	проф-

кому	 цеху	 №3	 Олегу	 Ільїну	 –	 я	
змогла	 закріпити	 всі	 тонкощі	
оформлення	 профспілкових	 до-
кументів,	а	також	навички	роботи	
з	людьми.	Тепер	вже	сама	можу	
давати	цінні	поради	новачкам!	А	
Олега	 Володимировича	 трудо-
вий	 колектив	 ЗФЗ	 через	 кілька	
років	 обрав	 заступником	 голови	
первинки.	Наразі	ми	 тісно	 з	 ним	
співпрацюємо.

Із	 головою	 профспілкової	 ор-
ганізації	 ПМГУ	 заводу	 Юрієм	
Спиридоновим	 я	 познайомила-
ся	ближче,	коли	очолила	цехком.	
Часто	 спілкуюся	 з	 ним,	 захоплю-
юсь	позицією	цієї	людини:	досвід-
чений	 лідер,	 Юрій	 Миколайович	
активно	 бере	 участь	 у	 профспіл-
ковому	 русі	 Запорізької	 області,	
відслідковує	в	Інтернеті	громадсь-
ко-політичні	 події,	що	стосуються	
людей	праці,	феросплавники	зав-
жди	можуть	 звернутися	 до	 нього	
за	порадою	і	допомогою.

Минулий	рік	був	для	всіх	нас	
складним.	Він	позначився	епіде-
мією	 Covid-19,	 зниженням	 рівня	
виробництва,	 скороченим	 робо-
чим	тижнем.	Спільними	зусилля-
ми	профком	і	адміністрація	нашо-
го	підприємства	боролися	за	ско-
ріший	 вихід	 з	 непростого	 стано-
вища.	 Я	 особисто	 брала	 участь	
у	 роботі	 з	 утримання	 колективу	
професіоналів,	особливо	молоді,	
у	 цеху.	 Роз’яснювала,	що	 краще	
працювати	на	рідному	заводі,	ніж	
в	іншій	країні,	адже	тут	тебе	зна-
ють,	ти	маєш	пільги,	сім’я	і	родичі	
поряд.	А	на	чужині	не	кожен	буде	
поважати	твою	працю,	бо	ти	лю-
дина	нова,	і	таких	у	країні	безліч,	
до	того	ж	–	зазвичай	маєш	інший	
світогляд;	спілкування	з	рідними	
найчастіше	 відбувається	 лише	
через	телефон	або	Інтернет.

Наразі	я	бачу,	що	результати	
від	 таких	 бесід	 є,	 бо	 у	 бригадах	
залишилися	 люди,	 яких	 впевне-

но	 можна	 назвати	 основою	 ко-
лективу:	 вони	 подають	 приклад	
виконання	 виробничого	 плану,	
готують	нових	фахівців,	їхнє	сло-
во	поважають.

З	 інших	 важливих	 напрацю-
вань	заводу	в	той	період	–	продов-
ження	 роботи	 соціальної	 сфери,	
що	 пройшла	 випробування	 ко-
ронавірусом.	 Зокрема	 –	 можли-
вість	організувати,	хоч	 і	з	деякою	
затримкою,	 літній	 відпочинок	 на	
базі	 «Феросплавник»,	 відправити	
дітей	у	табір	–	звісно,	з	дотриман-
ням	 карантинних	 обмежень.	 По-
при	 всі	 труднощі,	 працівники	 на-
шого	 заводу	 і	 члени	 їхніх	 родин	
змогли,	 як	 завжди,	 оздоровитися	
на	узбережжі	Азовського	моря	за	
пільговою	вартістю.

Головним	 здобутком	 шести	
місяців	 2021	 року	 вважаю,	 ав-
жеж,	 підвищення	 рівня	 заробіт-
ної	 плати	на	20%	–	яке	відбуло-
ся	з	1	березня,	у	результаті	кон-
структивних	 переговорів	 з	 адмі-
ністрацією	нашого	підприємства.	
Сформований	 мотиваційний	
фонд	створює	умови	для	розвит-
ку	персоналу,	дає	змогу	знизити	
плинність	 кадрів	 на	 ЗФЗ.	 Також	
ми	 з	 радістю	 зустріли	 новину	
про	те,	що	з	1	вересня	цього	ро-
ку	основним	професіям	техноло-
гічного	та	ремонтного	персоналу	
зарплата	була	збільшена	від	10%	
до	35%,	допоміжним	професіям	і	
посадам	–	в	середньому	на	10%.

Ще	 з	 принципового	 –	 новий	
колективний	договір,	в	якому	вда-
лося	 відстояти	 низку	 додаткових	
гарантій.	 Наприклад,	 пункт	 щодо	
відшкодування	вартості	послуги	з	
протезування	і	лікування	зубів	(на	
жаль,	 ця	 процедура	 користуєть-
ся	попитом,	а	її	вартість	постійно	
зростає),	деякі	види	матеріальної	
допомоги.	 Також	 працівники	 за-
воду	продовжать	із	задоволенням	
відпочивати	 з	 20%	 знижкою	 від	

Світлана	 Федченко,	 табельник	 плавильного	 цеху	 №3	 За-
порізького	заводу	феросплавів	(ЗФЗ),	голова	цехової	організації	
ПМГУ,	 от	 вже	 21	 рік	 працює	 на	 одному	 й	 тому	 самому	
підприємстві.	І	каже,	що	пишається	своєю	приналежністю	до	
ГМК,	хоч	сьогодні	це	і	не	модно. Але	ж	мода	–	річ	ефемерна.	На	
відміну	від	економічного	добробуту	країни,	що	створюється	
руками	таких	людей	як	Світлана	Павлівна.	Тож	–	їй	слово:

С.ФедченкоС.Федченко
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повної	 вартості	 путівки	на	базі,	 а	
їхні	 діти	 –	 весело	 проводити	 літ-
ні	канікули	в	кирилівському	таборі	
«Чайка».	 Цього	 року	 оздоровчий	
сезон	було	відкрито	1	червня.

Продовжуючи	 тему	 соціаль-
них	 гарантій,	слід	зазначити,	що	
на	 ЗФЗ	діє	 програма	 з	 доставки	
феросплавників	 на	 роботу	 і	 по	
районам	Запоріжжя	за	11	марш-
рутами	автобусами	заводу,	тому	
вартість	 проїзду	 для	 наших	 тру-
дящих	є	низькою.	Не	забувають	і	
про	нові	сім’ї:	 зокрема	працівни-
кам,	які	перебувають	у	декретній	
відпустці,	підприємством	щоміся-
ця	(до	досягнення	дитиною	віку	1	
рік	 і	 6	місяців)	 виплачується	 со-
ціальна	 пільга	 в	 розмірі	 прожит-
кового	 мінімуму.	 Феросплавники	
активно	беруть	участь	у	спортив-
ній	роботі:	змагаються	на	завод-
ській,	обласній	та	всеукраїнській	
спартакіадах	 ПМГУ,	 виборюють	
особисту	першість	з	настільного	
тенісу,	шашок	 і	шахів	до	дня	на-
родження	 нашого	 підприємства	
тощо.	Цього	року	футболісти	ЗФЗ	
гідно	захистили	спортивну	честь	
заводу	на	турнірі	«Козацькі	заба-
ви»	 серед	 підприємств-партне-
рів,	посівши	друге	місце.	До	речі,	
у	складі	команди	був	також	спів-
робітник	нашого	цеху.	

Добре,	що	дбають	і	про	куль-
турне	дозвілля	наших	трудящих:	
профком	виділяє	їм	безкоштовні	
квитки	 на	 концерти	 Запорізької	
обласної	 філармонії,	 у	 кінотеа-
три,	дітям	на	Новий	рік	закуповує	
новорічні	подарунки	та	квитки	на	
вистави.	 Пристосовуємося	 ми	 і	
до	 нових	 умов,	 зокрема	 підпри-
ємство	компенсує	сплачену	пра-
цівником	вартість	 тестування	на	
наявність	коронавірусу	в	організ-

мі	–	згідно	з	затвердженим	алго-
ритмом	дій.

Список	досягнень	можна	про-
довжувати,	але	так	само	–	і	спи-
сок	невирішених	питань.	Тож	зу-
пинятися	не	можна.	Хоча	рівень	
зарплати	 на	 більшості	 металур-
гійних	 підприємств	 Запоріжжя	
зараз	дає	змогу	наповнити	сімей-
ний	 бюджет	 і	 говорити	 про	 ста-
більність,	 в	 подальшому	 необ-
хідно	 домагатися	 її	 підвищення,	
оскільки	 ціни	 і	 тарифи	 невбла-
ганно	 зростають.	 Потрібно	 шу-
кати	нові	шляхи	щодо	зупинення	
відтоку	кадрів	з	підприємств	ГМК,	
адже	матеріальне	невдоволення	
спонукає	співвітчизників	до	виїз-
ду	 за	 кордон	 у	 пошуках	 кращої	
долі.	А	хотілося	б,	щоби	наші	гро-
мадяни	 працювали	 на	 Україну	 і	
підсилювали	її	потенціал.

Важливим	 залишатиметься	
збереження	 соціального	 діалогу	
між	 державою,	 роботодавцями	
та	 Профспілкою,	 включення	 до	
колективних	договорів	пунктів	Ге-
неральної	та	Галузевої	угод	та	їх-
нє	неухильне	виконання.	На	збо-
рах	і	зустрічах	з	адміністрацією	я,	
як	 член	 комісії	 з	 підготовки	 про-
єкту	 колективного	 договору,	 ра-
зом	з	іншими	членами	профкому	
сприятиму	збереженню	тих	пільг	
і	гарантій,	що	закріплені	у	цьому	
важливому	 документі,	 а	 також	
контролюватиму	 їхнє	 виконання	
після	прийняття	колдоговору.

Все	це	мені	під	силу.	От	тільки	
б	 годин	 у	 добі	 побільше!	 Вироб-
ничих	обов’язків	багато,	особливо	
коли	 треба	 підмінити	 тимчасово	
відсутню	колегу.	Але	дефіцит	ча-
су	 не	 шкодить	 виконанню	 проф-
спілкових	 доручень:	 на	 першому	
місці	 для	 мене	 завжди	 залиша-

ється	людина	праці	з	її	потребами	
і	 питаннями.	 Якщо	 тебе	 обрали	
профлідером,	то	маєш	знаходити	
час,	щоби	вислухати,	зрозуміти.

Спілкуватися	 з	 людьми	 я	
люб	лю:	 це	 для	 мене	 джерело	
сил	 і	 натхнення.	 Подяка	 в	 очах	
товаришів	 надихає	 продовжу-
вати	 роботу	 на	 профспілковій	
ниві	 і	 постійно	 вдосконалювати-
ся,	 отримувати	 нові	 знання	 на	
семінарах.	 Розуміння	 цінності,	
важливості,	 необхідності	 проф-
спілкової	діяль	ності	дає	змогу	не	
опускати	 руки,	 долати	 труднощі,	
налагоджувати	відносини	з	ново-
прийнятими	працівниками.

Та	й,	на	щастя,	я	не	одна.	По-
руч	зі	мною	–	надійні	профгрупор-
ги:	кваліфіковані	та	активні,	з	ни-
ми	всі	питання	ефективно	вирішу-
ються.	Завдяки	їм	голова	цехкому	
знає,	що	 турбує	 працівників	 кож-
ної	дільниці.	Разом	із	тим,	хотіло-
ся	б	більше	проявів	активності	від	
молоді.	 Молодих	 у	 нашому	 цеху	
наразі	багато,	 і	 було	б	добре	ба-
чити	їхню	участь	у	профспілкових	
і	спортивних	заходах.

Дуже	хочеться,	щоби	нове	по-
коління	 феросплавників,	 як	 і	 я,	
теж	пишалося	своїм	вибором	про-
фесій,	цінувало	особливе	братер-
ство,	 яке	 є	 у	 металургів,	 розумі-
ло,	що	 бути	 причетним	 до	 їхньої	
праці	–	почесно.	Це	ж	так	приємно	
–	трудитися	з	мужніми,	сильними	
духом	 людьми,	 які	 несуть	 славу	
Україні	 як	 індустріальній	 держа-
ві!	Кожна	тонна	металу,	видобута	
ними,	укріплює	вітчизняну	еконо-
міку.	Зосереджені,	зі	сталевим	ха-
рактером	 і	 водночас	 такі	 відкриті	
та	товариські…	Цей	міцний	сплав	
не	зруйнувати	нікому!

Підготував Кирило БЄЛИЙ
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Закінчити	 технічний	 навчальний	 заклад,	 праце-
влаштуватися	 на	 підприємство	 ГМК,	 за	 традицією	
підписати	 разом	 із	 заявою	 про	 прийом	 на	 роботу	
зая	ву	про	вступ	до	ПМГУ	–	можливо,	навіть	не	чи-
таючи	жоден	з	цих	документів,	і	тільки	потім,	імовір-
но	через	роки,	зрозуміти	справжню	роль	та	реальну	
цінність	профспілки	для	трудового	колективу.	Саме	
так	виглядає	«чесна»	профспілкова	біографія	бага-
тьох	профлідерів	та	активістів.	Але	наш	сьогодніш-
ній	герой	–	голова	первинної	організації	ПМГУ	ТОВ	
«Юністіл»	Анатолій	Іванов	–	ішов	абсолютно	іншим	
шляхом.	Він	став	частиною	профспілкової	сім’ї	до-
сить	пізно	–	зате	цілком	свідомо	та	з	чітким	розумін-
ням,	як	саме	може	зробити	свій	внесок	у	посилення	
захисту	прав	людей	праці.	Ми	попросили	Анатолія	
Івановича	розповісти	нам	свою	історію:

–	У	моїх	батьків	я	був	дев’ятою	дитиною.	З	ра-
дістю	згадую	дитячі	роки,	бо	мене,	наймолодшого,	
усі	 любили	 і	 пестили.	Мама	моя	 була	 надзвичай-
ною	 людиною,	 справжньою	 героїнею.	 Принципо-
вість,	сила	волі	–	це	в	мене	від	неї.	А	м’якість	–	нав-
паки,	 від	 батька-фронтовика,	 який	 носив	 великий	
світ	у	своїй	широкій	душі.	Вони	обидва	вкладали	в	
нас,	дітей,	серце,	вони	навчили	мене	любити	і	жити	
в	гармонії	з	оточуючим	світом.

Фах	я	обрав	у	свій	час	прагматичним	розрахун-
ком,	Кривбас	–	промисловий	регіон,	робота	для	ме-
талургів	 тут	 завжди	буде.	Працював	у	 конвертер-
ному	цеху	«Криворіжсталі»	та	на	аглофабриці	Пів-
денного	гірничо-збагачувального	комбінату,	тож	із	
ПМГУ	був	знайомий	давно.	А	з	березня	2019	року	
став	активним	її	членом.

Усе	 почалося	 з	 того,	 що	 у	 ТОВ	 «Юністіл»	
з’явилася	рада	трудового	колективу.	Підприємство	в	
нас	досить	молоде,	 існує	в	Кривому	Розі	всього	10	
років,	тож	певні	організаційні	процеси	на	ньому	ще	
йдуть.	І	от,	колектив	організувався,	обрав	раду,	ме-
ні	запропонували	стати	її	головою.	Я	погодився.	А	з	

часом	директор	Сергій	Мирошниченко	порадив	нам	
створити	профспілкову	організацію.	І…	«закрутилося».	
Ми	вирішили	влитися	до	Профспілки	металургів	і	гір-
ників	України	–	потужної	і	авторитетної	організації.

Попри	 те,	 що	 статус	 профспілкового	 лідера	
отримав	 «з	 благословення»	 директора,	 зручним	 я	
не	став.	Бо	відстоюю	інтереси	трудівників.	У	колек-
тивних	питаннях	я	твердий	 і	принциповий.	З	керів-
ництвом	стосунки	ділові,	партнерські	–	як	і	має	бути.

Первинка	в	нас	маленька	–	усього	кілька	десят-
ків	чоловік.	Але	я	вважаю,	що	якість	важливіша	за	
кількість.	Сам	скрупульозно	 і	 з	 усією	відповідаль-
ністю	підходжу	до	виконання	своїх	профспілкових	
обов’язків,	і	від	усіх	активістів	прошу	того	самого.	І	
нічого,	що	я	–	незвільнений	профлідер,	працюю	по-
змінно	старшим	оператором	лінії	гарячого	оцинку-
вання	цеху	листового	металу.	Якщо	є	бажання,	час	
на	колективні	справи	завжди	знаходиться.

Профспілкова	 діяльність	 мені	 подобається.	 Я	
відчуваю,	що	потрібен	колективу,	нашим	хлопцям.	
У	полі	зору	–	актуальні	питання	охорони	праці,	під-
тримки	молодих	фахівців,	згуртування	колективу.	У	
нас	хороші	активісти,	їхні	ідеї	та	починання	хочеть-
ся	втілювати	в	життя.	Серед	найневгамовніших	–	
Олександр	 Малінічев,	 Микола	 Пивоварський,	 На-
зарій	 Бевзюк,	 Максим	 Дерюжинський,	 Людмила	
Отришко	та	інші.	Кожен	з	них	–	індивідуальність,	а	
разом	ми	–	команда.

Дуже	вдячний	усім	моїм	помічникам	за	підтрим-
ку.	Хочу	 їм	побажати	якнайкраще	проявлятись	 і	 в	
професійній	 діяльності,	 і	 в	 профспілковій	 роботі.	
Бажаю	молоді	кар’єрного	росту,	достойної	зарпла-
ти,	віри	у	власні	сили!

Що	ще	важливого	про	себе	розказати?	У	2015	
році,	коли	в	країну	прийшла	біда,	я	не	став	ховати-
ся	–	брав	участь	у	військових	діях	у	зоні	проведен-
ня	Антитерористичної	операції	на	Сході.	Я	ж	чоло-
вік,	 і	ще	й	син	солдата!	Тому,	як	 і	 інші	мобілізова-
ні,	протягом	майже	двох	років	робив	свій	внесок	у	
зміцнення	обороноздатності	України.

І,	 знаєте,	 зрозумів,	 що	 професії	 військового	 і	
металурга	мають	певну	схожість.	І	на	війні,	і	на	ме-
талургійному	підприємстві	є	велика	небезпека.	Це	
–	по-перше.	А	по-друге,	в	основі	всього	лежить	су-
вора	дисципліна.	До	слова,	військова	кар’єра	мене	
приваблювала	з	юності.

Нещодавно	я	«відзначив»	19	років	з	тих	пір,	як	
кинув	палить.	Мав	цю	згубну	звичку	з	1983	року	–	
19	літ.	Тепер	от	вже	стільки	ж	не	палю.	І	дуже	цьому	
радий.	Зрозумів,	що	треба	відмовлятися	від	палін-
ня,	коли	ця	звичка	вже	стала	керувати	мною.	Пси-
хологічна	підготовка	до	 кардинального	 кроку	 три-
вала	десь	з	місяць.	Коли	кинув,	«ломки»	не	було.	
А	ось	сни	про	сигарети	мали	місце.	Вважаю,	само-
вдосконалення	і	вольові	рішення	–	кожному	під	си-
лу.	Загалом	моє	 кредо	по	життю:	ніколи	нікого	не	
звинувачуй	у	своїх	проблемах.	Проблеми	–	це	сиг-
нал	пізнати	себе	краще.

Записала Оксана ШАХМОТЬ
Фото автора

Анатолій Іванов: у гармонії з оточуючим світомАнатолій Іванов: у гармонії з оточуючим світом

А.ІвановА.Іванов
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У К РА Ї Н А  І  С В І ТУ К РА Ї Н А  І  С В І Т

У ТУРЕЧЧИНІ	 тривають	 важкі	 перемовини	 з	
приводу	 розміру	 мінімальної	 оплати	 праці.	 Сто-
рона	уряду	не	бачить	необхідності	для	перегляду	
наявного	рівня	цього	стандарту	в	розмірі	2825	лір	
(близько	 205	 доларів	США),	 тоді	 як	 профспілкова	
сторона	наполягає:	така	сума	не	здатна	забезпечи-
ти	робітникові	та	його	родині	гідне	існування.

Як	 зазначається	 у	 спільній	 заяві	 Конфедерації	
прогресивних	 профспілок	Туреччини	 (DISK)	 та	Про-
гресивної	профспілки	працівників	наземного,	повітря-
ного	та	залізничного	транспорту	(Nakliyat-İs),	що	була	
направлена	на	адресу	уряду	в	листопаді,	зростання	
мінімальної	 зарплати	 має	 щонайменше	 покривати	
рівень	інфляції.	Профспілкові	експерти	вва	жають	об-
ґрунтованою	цифру	у	6800	лір	(492	долари).

На	підтримку	свого	звернення	профоб’єднання	
провели	попереджувальну	акцію	протесту,	покли-
кану	привернути	увагу	влади	до	потреб	трудового	
народу.	 У	 своїх	 промовах	 з	 її	 трибун	 профлідери	
нагадували	керівникам	країни	про	те,	що	за	рік	на-
ціональна	 валюта	 втратила	 понад	 45%	 вартості.	
Обвал	курсу	та	інфляція	на	рівні	майже	20%	(за	да-
ними	рік	до	року	на	жовтень)	спричиняють	стрімке	
збіднішання	 населення	 –	 зокрема,	 громадян,	 що	
працюють,	підтримуючи	національну	економіку.

У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ,	 після	 тривалого	 пошуку	
компромісів	 та	 попереджувального	 страйку,	 між	
Профспілкою	 робочих-металістів	 (KMWU)	 та	 Асо-
ціацією	 роботодавців	 металообробної	 промис-
ловості	 було	 укладено	 першу	 в	 країні	 Угоду	 про	
трансформацію	в	галузі.

Цей	 документ	 передбачає	 обов’язок	 сторін	
спільно	розробити	та	впровадити	план,	який	захис-
тить	працівників	у	процесах	цифровізації,	автома-
тизації	та	змін	в	структурі	виробництва,	пов’язаних	
з	переорієнтуванням	на	«зелені»	технології.	Зокре-

ма,	йдеться	про	створення	системи	гарантій	зайня-
тості	 та	 гідних	умов	праці,	можливостей	для	про-
фесійного	навчання	з	переорієнтацією	та	розроб-
ки	заходів	у	сфері	охорони	праці.	Також	досягнуто	
домовленість	щодо	мінімальної	заробітної	плати	в	
галузі:	у	2022	році	вона	складе	9250	вон	(7,9	дола-
рів	США)	 на	 годину,	що	 перевищує	 встановлений	
законом	мінімум	–	9160	вон	(7,8	доларів)	на	годину.

Як	зазначив	голова	KMWU	Хо	Гю,	Угода	не	лише	
стане	 основною	 для	 виконання	 всього	 запланова-
ного	на	 галузевому	рівні,	але	й	дозволить	укріпити	
профспілкові	позиції.	Згідно	з	нею,	на	кожному	з	під-
приємств	галузі	буде	сформований	керівний	проф-
спілковий	орган	для	спільної	роботи	з	адміністраці-
єю	щодо	реалізації	промислових	перетворень.

У	свою	чергу	Енні	Адвієнто,	регіональний	секре-
тар	Глобального	союзу	IndustriALL,	вітаючи	членсь	ку	
організацію	з	підписанням	 історичного	документу,	
підкреслила,	що	сьогодні	як	ніколи	важливо	вести	
з	роботодавцями	перемовини	щодо	справедливо-
го	переходу	до	нових	економічних	та	технологічних	
моделей.	 Адже	 цифровізація	 загрожує	 втратою	
робочих	місць,	погіршенням	умов	праці,	руйнуван-
ням	 профспілкових	 зв’язків.	 А	 в	 Південній	 Кореї	
швидкість	 змін,	що	 відбуваються,	 особ	ливо	 висо-
ка,	оскільки	її	уряд	має	на	меті	найближчим	часом	
остаточно	переорієнтувати	національну	економіку	
на	високотехнологічний	продукт.

У КАТАЛОНІЇ	робітники	громадських	служб,	зо-
крема,	 установ	 освіти,	 охорони	 здоров’я	 та	 сфери	
транспорту,	провели	два	одноденних	страйки.	При-
чиною	колективних	виступів	оголосили	«зловживан-
ня	 тимчасовістю».	 Профспілки,	 що	 представляють	
інтереси	 переважної	 більшості	 представників	 цих	
категорій	трудящих,	–	Загальна	конфедерація	праці	
(CGT),	Національна	конфедерація	праці	 (CNT),	Ко-
ординаційна	рада	профспілкових	робітників	 (COS),	

Складний,	буремний,	сповнений	сюрпризів	2021	рік	добігає	кінця.	На	превеликий	жаль,	він	не	
приніс	людям	праці	покращення	життя	–	навпаки,	загострив	проблеми,	з	якими	вони	стикалися	
раніше,	і	додав	нових.	Але	трударі	і	профспілки,	що	захищають	їхні	права	та	інтереси,	не	зда-
ються	–	навіть	в	умовах	непереборної	поки	що	пандемії	вони	продовжують	свою	боротьбу	за	
гідну	оплату	праці,	безпечні	умови	роботи	та	збереження	соціальних	гарантій.

Рік завершується – профспілкова боротьба триваєРік завершується – профспілкова боротьба триває
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Профспілкова	 альтернатива	 Каталонії	 (IAC)	 та	Со-
лідарність	трудящих	(SO)	–	наполягають	на	тому,	що	
контракти	осіб,	які	перебувають	на	держслужбі	по-
над	три	роки,	мають	бути	визнані	постійними.

Перший	 страйк	 проходив	 локально	 –	 на	 рівні	
окремих	населених	пунктів.	Другий	був	більш	цент-
ралізованим,	 його	 осередком	 стала	 Барселона.	
Активісти	провели	мітинг	на	площі	Уркінаона,	який	
зібрав	понад	10	тисяч	осіб.	В	цей	час	робота	гро-
мадських	служб	у	країні	була	призупинена:	всі	вони	
(крім	установ,	призначених	для	надання	ургентної	
допомоги,	відділень	променевої	та	хіміотерапії,	та	
центрів	 вакцинації,	 що	 працювали	 в	 звичайному	
режимі)	 надавали	 тільки	 базовий	 мінімум	 послуг.	
У	поліклініках	свої	обов’язки	виконувало	25%	пер-
соналу,	 у	школах,	 дитячих	 садках,	 засобах	масо-
вої	інформації	–	50%,	у	громадському	транспорті	–	
85%	співробітників.

У	 профспілках,	 які	 виступили	 організаторами	
протестів,	 зазначають,	що	акції	були	узгоджені	 за	
всіма	правилами	і	не	мали	не	меті	підрив	порядку.	
Однак,	якщо	уряд	країни	відмовлятиметься	від	кон-
структивного	діалогу	з	питання	тимчасових	контр-
актів,	в	подальшому	подібні	страйки	будуть	прово-
дитися	частіше	і	триватимуть	довше,	невідворотно	
відображаючись	 на	 функціонуванні	 громадських	
служб.

У БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНІ	(БіГ)	близько	семи	ти-
сяч	гірників	припинили	роботу	і	вирушили	до	столи-
ці,	міста	Сараєва,	щоб	встати	наметами	під	резиден-
цією	 уряду	 та	 вимагати	 покращення	 умов	 праці	 та	
підвищення	заробітної	плати.

Головною	причиною	акції	стали	озвучені	на	ви-
щому	 рівні	 плани	 з	 реструктуризації	 вугільної	 про-
мисловості	в	межах	поступового	переходу	на	віднов-
лювані	джерела	енергії,	реалізація	яких	призведе	до	
скорочення	 щонайменше	 5000	 робочих	 місць.	 До	
того	ж	компанія	Elektroprivreda	BiH,	до	якої	входять	
усі	 вугільні	 шахти	 країни,	 оголосила	 про	 зниження	
мінімальної	заробітної	плати	працівників	до	570	бос-
нійських	марок	(близько	330	доларів	США).

Масовий	шахтарський	страйк	з	вимогами	вста-
новити	мінімальну	 заробітну	плату	в	розмірі	 1000	
боснійських	марок,	а	також	відправити	у	відставку	
керівників	шахт	та	голову	Elektroprivreda	BiH,	отри-
мав	підтримку	громадян	усієї	Боснії	та	Герцегови-
ни.	Протестувальникам	привозять	воду	та	продук-
ти	харчування,	кількість	людей	на	площі	перед	бу-
дівлею	уряду	продовжує	зростати.

Міністр	 енергетики,	 гірничодобувної	 та	 інших	
галузей	промисловості	Нермін	Дзіндич	намагався	
звернутися	до	маніфестантів	з	промовою,	але	його	
освистали.	Прем’єр-міністру	Фаділу	Новалічу,	який	
перебував	 у	 поїздці	 за	 кордон,	 через	 ситуацію	 в	
столиці	довелося	терміново	повернутися	додому.

У	Гірничопромисловій	спілці	БіГ,	яка	представ-
ляє	 інтереси	 шахтарів,	 заявили,	 що	 люди	 про-
довжуватимуть	протестувати	доти,	доки	їхні	вимо-
ги	не	будуть	виконані.

У НІМЕЧЧИНІ	важливу	перемогу	здобула	проф-
спілка	металістів	 IG	Metall.	 За	 підтримки	місцевої	
влади	 їй	 вдалося	 переконати	 керівництво	 нового	
заводу	Tesla	неподалік	Берліна	погодитися	на	об-
рання	виробничої	ради,	яка	представлятиме	 інте-
реси	робітників.

Перемовини	з	цього	приводу	йшли	надзвичайно	
важко,	адже	 генеральний	директор	 компанії	Tesla	
Ілон	Маск	відомий	своїми	непростими	стосунками	
із	профспілками,	та	й	менеджмент	німецького	під-
приємства	 не	 був	 налаштований	 на	 конструктив-
ний	діалог.	Однак	переговірники	IG	Metall	на	чолі	з	
Біргіт	Дітце,	регіональним	менеджером	профспілки	
у	Берліні,	Бранденбурзі	та	Саксонії,	жорстко	стояли	
на	своїй	позиції,	наголошуючи,	що	наявність	пред-
ставницького	 органу	 трудового	 колективу	 на	 під-
приємстві	«відповідає	демократичній	культурі	пра-
ці	в	розвиненій	країні».

На	їхню	думку,	тільки	так	може	бути	забезпече-
ний	захист	інтересів	працівників,	адже	вже	на	мо-
мент	найму	(наразі	укомплектовано	близько	шостої	
частини	персоналу,	загалом	же	кількість	працюю-
чих	на	підприємстві	сягатиме	12	тисяч)	зрозуміло,	
що	 роботодавець	 не	 є	 соціально	 орієнтованим.	
Тим,	хто	бажає	працевлаштуватися	на	завод,	при-
значають	 заробітну	 плату	 на	 20%	 нижчу	 за	 узго-
джену	в	галузевій	колективній	угоді	та	пропонова-
ну	іншими	німецькими	автовиробниками.	Також	не	
секрет,	що	у	Tesla	практикують	перегляд	стандарт-
них	контрактів,	 із	внесенням	туди	пакетів	акцій	та	
бонусів	 замість	 заздалегідь	узгоджених	норм	 (не-
рідко	це	стосується	відпусток,	позазарплатних	ви-
плат,	пенсійного	забезпечення).

Принциповість	 німців	 уже	 не	 вперше	 змусила	
відомого	 технічного	 магната	 вносити	 корективи	 в	
свої	 амбітні	 плани.	 У	 квітні	 нинішнього	 року	 Ілон	
Маск	направив	на	адресу	уряду	Німеччини	лист,	в	
якому	висловив	своє	невдоволення	місцевими	за-
конами,	а	також	складністю	вимог	до	планування	й	
будівництва,	однак,	попри	такий	«несприятливий»	
інвестиційний	 клімат	 від	 ідеї	 відкриття	 заводу	
поблизу	Берліну	не	відмовився.

За матеріалами Інтернет-видань

У К РА Ї Н А  І  С В І ТУ К РА Ї Н А  І  С В І Т
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У К РА Ї Н А  І  С В І ТУ К РА Ї Н А  І  С В І Т

На	подолання	ґендерної	нерівності	в	світі	піде	
136	 років	 –	 про	 це	 зазначалося	 на	 Всесвітньому	
економічному	форумі	 –	 2021.	Думаєте,	 для	 нашої	
країни	 ґендерні	 питання	 не	 актуальні?	 На	 жаль,	
Україна	 минулого	 року	 погіршила	 на	 15	 пунктів	
свою	 позицію	 за	 Глобальним	 індексом	 ґендерно-
го	 розриву	 (#Global_Gender_Gap_Index),	 однією	
зі	 складових	 якого	 є	 економічні	 можливості	 жінок	
(йдеться	про	недооцінену	жіночу	працю).

За	даними	Держстату	на	початок	2021	року	опла-
та	праці	жінок	була	на	20%	меншою,	ніж	у	чоловіків.	
Профспілки	 завжди	 проти	 будь-якої	 несправедли-
вості	у	сфері	оплати	праці,	наше	завдання	–	захища-
ти	права	трудівників	незалежно	від	 їхніх	статі,	віку,	
національності,	 дбати	 про	 їхні	 рівні	можливості;	 за	
однаково	виконану	аналогічну	роботу	й	винагорода	
(заробітна	плата)	має	бути	однаковою.

Минулого	 року	 Федерація	 профспілок	 Украї-
ни	 приєдналася	 до	 Міжнародної	 коаліції	 за	 рівну	
оплату	праці	EPIC	(до	якої	також	входять	Уряд	та	
Конфедерація	роботодавців).	У	своїй	Стратегії	ді-
яльності	на	2021-2026	роки	ФПУ	визначила	одним	з	
пріоритетів	ґендерну	рівність	та	недискримінацію	у	
трудових	відносинах.

На	виконання	Стратегії,	за	участю	Постійної	ко-
місії	Ради	ФПУ	з	питань	рівності	прав	жінок	і	чолові-
ків,	Атомпрофспілки	та	Профспілки	будівельників,	
на	базі	Будинку	профспілок	в	Києві	відбулися	вже	
дві	Міжнародні	експертні	наради	в	рамках	проєкту	
«Подолання	нерівності	 за	статтю	в	оплаті	праці	в	
Україні	законодавчими	засобами»,	який	реалізуєть-
ся	Київським	 інститутом	ґендерних	досліджень	за	
підтримки	Фонду	ім.	Фрідріха	Еберта.	До	них	долу-
чилася	і	представниця	ПМГУ	–	правовий	інспектор	
праці	Тетяна	Мосійчук.

Перша	нарада	була	присвячена	темі	«Впрова-
дження	ґендерної	складової	до	колективних	дого-
ворів».	Марфа	Скорик,	директор	Київського	 інсти-
туту	ґендерних	досліджень	розповіла,	що	Інститут,	
разом	з	Науково-дослідним	інститутом	праці	і	зай-
нятості	населення,	працював	за	дорученням	Мініс-
терства	 соціальної	 політики	 України	 над	 розроб-
кою	методичних	рекомендацій	для	 впровадження	
в	колективні	договори	питань	рівності	жінок	і	чоло-
віків	на	робочому	місці.	«Методичні рекомендації 
є, але вони загальні й потребують галузевої 
локалізації, "присадки" на рівень підприємства», 
–	 зазначила	Марфа	Скорик.	 А	 також	 повідомила:	
«Коли рекомендації було представлено вперше, 
від профспілок надійшло багато коригуючих 
зауважень, тому настав етап, коли абстрактні 
ґендерні норми мають бути втілені на практиці в 
колективні договори».

Заступниця	 завідувачки	 відділу	 колективно-
договірної	 та	 правової	 роботи	 ЦК	 Атомпрофспіл-
ки	Олександ	ра	Кравчук	 та	юрист	Атомпрофспілки	
(місто	Жовті	 Води)	 Ігор	 Охріменко	 зробили	 огляд	

ґендерно	орієн	тованої	нормативної	бази,	законодав-
чого	забезпечення	недискримінації	за	статтю	в	сфе-
рі	праці,	а	також	можливості	інтеграції	її	в	колективні	
договори.	Олександра	Кравчук	зазначила,	що	поло-
вина	норм	поки	що	є	здебільшого	декларативними.	
Але	й	декларації	на	певному	етапі	є	позитивним	яви-
щем.	Підписання	Угоди	України	з	ЄС	підштовхнуло	
процес	 інтеграції	 в	 українське	 законодавство	 норм	
і	принципів	міжнародного	права,	у	тому	числі	з	ґен-
дерної	недискримінації.	Ґендерна	рівність	є	однією	з	
цілей	сталого	розвитку	ООН,	куди	входять	160	країн,	
у	 тому	числі	Україна.	Нормативна	 законодавча	ба-
за	 в	Україні	 є,	 завдання	профспілок	 –	дублювання	
відповідних	 норм	 в	 локальних	 нормативних	 актах,	
пошук	 можливостей	 практичної	 реалізації	 у	 колек-
тивних	договорах	комплексного	ґендерного	підходу	
з	урахуванням	особливостей	умов	галузі	та	певних	
трудових	колективів.

Також	 учасники	 першої	 зустрічі	 обговорили	
можливості	 законодавчого	 забезпечення	 недис-
кримінації	за	статтю	в	сфері	праці	та	практику	за-
стосування	 положень	 щодо	 рівних	 прав	 і	 можли-
востей	жінок	та	чоловіків	на	робочому	місці,	зокре-
ма	у	колективних	договорах,	галузевих	угодах.

Друга	нарада	була	орієнтована	на	вужчу	специ-
фіку	актуальної	теми	–	«Кращі	практики	включення	
положень	щодо	рівної	оплати	за	працю	рівної	цін-
ності	в	колективні	договори».	Великий	блок	програ-
ми	 заходу	 присвятили	 пізнавальним	 онлайн-пре-
зентаціям:	своїми	напрацюваннями	з	українськими	
колегами	 ділилися	 Ерік	 Дуліо	 (Industrifacket	 Metall/
IF	Metal	 –	Профспілка	металістів	Швеції),	 Венсан	
Сиріл	 (CFE/CGC	 –	 Французька	 конфедерація	 ме-
неджменту/Генеральна	 конфедерація	 керівників	
Франції),	 Софія	 Шонборн	 (IGBCE	 –	 Профспілка	
гірничо-хімічної	та	енергетичної	промисловості	Ні-
меччини),	Вадим	Борисов	 (регіональний	 секретар	
Глобального	союзу	IdustriALL).	Про	законодавче	ре-
гулювання	 гендерної	нерівності	в	заробітній	платі	
в	розрізі	досвіду	Німеччини	для	України	розповіли	
Олеся	Брязгунова	(Конфедерація	вільних	профспі-
лок	України).	

Обговорюючи	 досвід	 різних	 країн,	 можливості	
його	 застосування	 в	 наших	 реаліях,	 учасники	 на-
рад	 мають	 на	 меті	 напрацювати	 конкретні	 реко-
мендації	щодо	 забезпечення	 гендерної	 рівності	 в	
оплаті	праці	в	колективних	договорах,	які	матимуть	
прикладне	та	практичне	застосування.	Наразі	од-
ним	з	важливих	результатів	їхньої	роботи	є	домов-
леність	про	тісну	співпрацю	з	Міністерством	еконо-
міки	України	щодо	реалізації	проекту	Національної	
стратегії	 щодо	 зменшення	 гендерного	 розриву	 в	
оплаті	праці	на	період	до	2023	року	та	проект	за-
ходів	щодо	її	реалізації,	оскільки	зазначені	питання	
потребують	вирішення	на	законодавчому	рівні.

Тетяна МОСІЙЧУК

Оплаті праці не має залежати від статі!Оплаті праці не має залежати від статі!
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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

Територіальний форум «Молодь Донбасу»: Територіальний форум «Молодь Донбасу»: 
навчання, комунікації та нові знайомстванавчання, комунікації та нові знайомства

У	 Донецькій	 обласній	 організації	 ПМГУ	 впевне-
ні:	коли	йдеться	про	проведення	заходів	для	проф-
спілкової	 молоді,	 потрібний	 особливий	 підхід.	 Вони	
мають	 обов’язково	 включати	 в	 себе	 три	 складові:	
навчальну	 (адже	 молодим	 активістами	 необхідно	
напрацьовувати	 багаж	 корисних	 навичок	 та	 знань),	
командоутворюючу	 (у	 профспілковій	 справі	 без	 на-
дійних	друзів,	які	завжди	підставлять	плече,	–	просто	
нікуди)	та	розважальну	(щоб	кипуча	молода	енергія	
не	застоювалася,	їй	варто	регулярно	давати	вихід).

Третій	територіальний	форум	«Молодь	Донба-
су»,	проведений	Донецькою	облрадою	в	мальовни-
чому	Святогірську,	всім	переліченим	умовам	відпо-
відав.	Його	учасники	–	понад	40	профактивістів	під-
приємств	ГМК	регіону	віком	до	35	років	–	оцінили	
його	програму	як	корисну,	динамічну	та	цікаву.

Відкрила	 захід	 голова	 обласної	 організа-
ції	 Л.Кобзева.	 Вона	 зазначила:	 «Наша головна 
мета – дати молоді можливість активно 
і масштабно брати участь в житті своїх 
підприємств і своєї країни в цілому. Тут, на 
форумі, ми намагатимемося в дружній атмосфері 
допомогти створити для цього гідне підґрунтя. 
Будемо ділитися корисними знаннями, старші 
товариші розкажуть молодшим колегам про свій 
досвід роботи, а ще учасники отримають шанс 
поспілкуватися та подружитися».

Також	 з	 привітальним	 словом	 виступили	 за-
прошені	 гості	 –	 активісти	 братської	 первинки	
ПМГУ	ПАТ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	С.Олійнік	
та	 С.Маркін,	 представники	 Профспілки	 працівни-
ків	 машинобудування	 та	 металообробки	 України	
–	 голова	 донець	кого	 осередку	 О.Пічахчи	 та	 пра-
цівниця	 Дружківського	 машинобудівного	 заводу	
Ю.Борисова.	В	їхніх	промовах	звучали	побажання	
плідної	роботи	та	приємного	спілкування.

Головним	 модератором	 всіх	 активностей,	 пе-
редбачених	 триденною	 програмою	 форуму,	 став	
молодіжний	 лідер	Дружківського	 заводу	металевих	
виробів,	 заступник	 голови	 Молодіжної	 ради	 ПМГУ	
В.Квітко.	Заняття	розпочали	з	дискусії	«Роль	моло-
ді	в	сучасному	суспільстві»	від	фахівців	управління	
сім’ї,	молоді	та	масових	заходів	національно-патріо-
тичного	виховання	Донецької	обласної	адміністрації.

Потім	з	учасниками	працював	коуч	з	лідерства	
О.Кашлаков.	 Тренінг	 «Лідерські	 якості	 молодого	
профактивіста.	 Командоутворення»	 проходив	 в	
інтерактивному	 ігровому	форматі.	 Завдяки	 цьому	
навчальна	група	легко	і	невимушено	розібралася	з	
низкою	досить	складних	тем.	Зокрема,	йшлося	про	
сутнісну	 складову	 лідерства:	 ідеї,	 цілі	 та	 методи,	
які	дозволяють	досягати	успіху	в	різних	ситуаціях;	
про	різні	аспекти	побудови	іміджу	профлідера;	про	
розкриття	ораторських	здібностей,	вміння	залуча-
ти	 та	 утримувати	 увагу	аудиторії	 вербальними	 та	
невербальними	способами.

Комунікативні	 навички	 молоді	 поліпшувалися	
прямо	на	очах,	адже,	 зрозумівши	деякі	принципи,	
хлопці	і	дівчата	одразу	перестали	соромитися	пуб-
лічних	виступів	і	охоче	виголошували	короткі	про-
мови.	 Крім	 того	 деякі	 команди,	 зібрані	 рандомно	
заради	 виконання	 окремих	 практичних	 вправ,	 ви-
являли	неабияку	здатність	до	згуртованих	дій	–	що	
теж	можна	вважати	позитивним	наслідком	насиче-
ного	заняття	з	коучем.

Завершився	перший	день	форуму	пізнавальни-
ми	 презентаціями	 молодіжних	 організацій	 підпри-
ємств.	Про	свої	ініціативи,	успіхи	та	помилки	відверто	
та	наочно,	з	фотоматеріалами	та	прикладами,	роз-
повіли	представники	первинок	ПМГУ	Дружківського	
заводу	металевих	виробів,	«АрселорМіттал	Кривий	
Ріг»,	«КДЗ»	та	Дружківського	машинобудівного	заво-
ду.	«Домашнім	завданням»	для	молодих	активістів	
став	самостійний	перегляд	фільму	на	профспілкову	
тематику	(з	подальшим	обговоренням).

Вже	 традиційно	 для	 молодіжних	 заходів	 на-
ступний	 день	 розпочали	 з	 енергійної	 зарядки	 на	
чистому	 повітрі.	 Оскільки	 в	 профспілці	 всі	 рівні,	
трішки	 побути	 спортивним	 інструктором	 довело-
ся	 кожному.	Після	 такого	 старту	бадьорості	 учас-
никам	вистачило	надовго.	Вони	охоче	включилися	
до	 чергового	 обговорення	 важливих	 питань.	 За-
няття	на	теми	«Що	таке	профспілка»	та	«Мотива-
ція	профспілкового	членства»	для	них	провів	про-
відний	фахівець	з	організаційної	та	профспілкової	
роботи	апарату	ПМГУ	Р.Тарасенко.

Головними	 героями	 соціально-рольової	 гри	
«Жива	 бібліотека»	 були	 досвідчені	 профліде-
ри:	 С.Олійник	 («АрселорМіттал	 Кривий	 Ріг»),	
С.Дорошенко	 (Авдіївський	 коксохімічний	 завод)	 та	
О.Яременко	 (Дружківський	 завод	 металевих	 виро-
бів	).	Кожен	з	них	відверто	поспілкувався	з	однією	з	
трьох	груп	молоді,	маючи	на	меті	мотивувати	молод-
ших	колег	на	активність,	надихнути	їх	на	зростання	
–	як	у	професійній,	так	і	в	профспілковій	сфері.

Після	 цього	 учасники	 форуму	 налаштувалися	
на	творчий	лад	 і	включилися	в	майстер-клас	щодо	
створення	відеороликів	від	запрошеного	викладача,	
фахівця	 з	 відеозйомки	А.Полухіної.	Стисла	 лекцій-
на	частина	дозволила	 їм	познайомитися	зі	 зручни-
ми	і	безкоштовними	інструментами,	що	дозволяють	
робити	відеоконтент	для	різних	цілей,	а	практичне	
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завдання	 перетворило	 сім	 команд	 на	 режисерські	
групи,	кожна	з	яких	зняла	своє	авторське	кіно	під	за-
гальною	назвою	«Профспілка	очима	молоді».

Заключний	день	заходу	почався	з	зарядки	–	але	
цього	разу	інтелектуальної.	Шість	команд	зійшлися	
в	 грі	 «Брейн-ринг».	 За	 задумом	 організаторів	 за-
питання	були	виключно	на	профспілкову	тематику,	
відповіді	 на	 них	містилися	 у	 раніше	 викладеному	
на	форумі	матеріалі.	Однак	щоб	 підняти	 необхід-
ну	інформацію	з	глибин	пам’яті,	хлопцям	і	дівчатам	
все	 одно	 довелося	 як	 слід	 піднапружитися.	 Най-
успішнішій	команді	вдалося	відповісти	на	14	з	20.	
Крім	 гучних	оплесків,	винагородою	кожному	учас-
нику	став	брендований	павербанк.

Після	 визначення	 переможців	 «Брейн-рингу»	
прийшов	час	підбити	підсумки	самостійної	роботи	
режисерів-аматорів:	 глядачі	 подивилися	 відзняті	
ними	ролики,	знайшовши	для	кожної	роботи	як	за-
уваження,	так	і	приємні	схвальні	слова.	А	потім	за-
пропонували	авторам	надіслати	 їхній	творчий	до-
робок	 на	 конкурс	 відеороликів	 із	фактично	 такою	
самою	 назвою	 –	 «Профспілка	 –	 очима	 молоді»,	
котрий	 проводиться	 з	 ініціативи	Молодіжної	 ради	
ПМГУ	за	підтримки	Центральної	ради	Профспілки.

На	 завершення	 форуму	 учасників	 чекала	 ще	
одна	зустріч	 із	Л.Кобзевою.	Тепер,	отримавши	ма-
су	 вражень	 та	 зарядившись	 новими	 ідеями,	 вони	
мали	про	що	поговорити	з	профлідеркою	обласної	
організації.	Дискусія,	що	зав’язалася,	стосувалася,	
в	першу	чергу,	соціально-економічних	питань	–	що	
і	 зрозуміло,	 адже	 заробітна	 плата	 є	 пріоритетом	
для	всіх	працівників,	 і	тим	більше	для	молоді,	яка	
тільки	розпочинає	свій	життєвий	шлях,	будує	влас-
ні	оселі,	родини.	Особливий	інтерес	викликали	різ-

ні	 зарплатні	 системи.	 Прагнучи	 дізнатися	 більше,	
слухачі	задавали	численні	питання	–	і	отримали	на	
всі	докладні	та	розширені	відповіді.

Також	у	відвертій	розмові	була	порушена	тема	
трудової	 міграції:	 ні	 для	 кого	 з	 присутніх	 не	 став	
сюрпризом	той	факт,	що	обсяги	виїзду	українців	на	
роботу	за	кордон	приголомшують.	І	повернути	лю-
дей,	 зокрема	 молодих	 та	 перспективних,	 до	 їхніх	
домівок	можна	лише	шляхом	забезпечення	гідних	
умов	 та	 оплати	 праці.	 Однак	 замість	 цього	 діюча	
влада	нищить	залишки	трудового	законодавства.

Виступаючи	 проти	 таких	 ініціатив,	 учасники	
форуму	 прийняли	 резолюцію,	 де	 закликали	 кер-
маничів	 країни	 відмовитися	 від	 просування	 анти-
трудових	 законопроєктів,	 зокрема	 –	 №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»,	№5388	«Про	внесення	змін	до	дея-
ких	законодавчих	актів	щодо	дерегуляції	трудових	
відносин»,	№2681	 «Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	
законодавчих	актів	України	(щодо	окремих	питань	
діяльності	професійних	спілок)».	Їх	було	направле-
но	в	органи	державної	влади.

Прощаючись	з	організаторами	та	один	з	одним,	
молоді	представники	первинок	ПМГУ	підприємств	
ГМК	Донецького	регіону	дякували	 за	 чудову	мож-
ливість	навчання,	комунікації,	нових	знайомств	та	
отримання	 позитивних	 емоцій,	 та	 висловлювали	
сподівання,	що	 подібні	форуми	 будуть	 проходити	
щорічно,	 і	ніякі	обставини,	зокрема	пов’язані	з	 ка-
рантинними	обмеженнями,	цьому	не	завадять.

За інформацією Донецької обласної ради ПМГУ
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Під знаком ПрофспілкиПід знаком Профспілки
Молодість	буяє	та	надихається,	молодість	ви-

являє	творчість	та	створює	нове	–	така	її	природа.	
Тож	у	Профспілці	металургів	 і	гірників	України	не-
безпідставно	вважають	молодіжне	«крило»	активу	
головною	рушійною	силою	подальшого	розвитку	та	
модернізації	профруху	на	всіх	рівнях.

Маючи	 на	 меті	 розвиток	 цього	 потенціалу,	 у	
профкомі	 ПМГУ	Металургійного	 комбінату	 «Азов-
сталь»	 вирішили	 реалізувати	 наступну	 ініціати-
ву:	 провести	молодіжний	форум	 «Покоління	NON	
STOP.	Молодь	без	кордонів»,	запросивши	до	участі	
в	 ньому	 перспективну	 молодь	 первинки.	 Гостями	
заходу	стали	також	члени	Молодіжної	ради	ПМГУ	
та	 представники	 апарату	 Профспілки	 –	 головний	
бухгалтер	 Євгенія	 Кондратьєва,	 начальник	 відді-
лу	організаційної	та	профспілкової	роботи	Олексій	
Горбулін	і	провідний	фахівець	Роман	Тарасенко.

Програму	форуму	 постаралися	 скласти	 таким	
чином,	щоб	всім	було	комфортно	і	цікаво.	Для	тих,	
хто	приїхав	з	інших	міст,	азовстальці	провели	озна-
йомчу	 екскурсію	 промисловим	 майданчиком	 під-
приємства	з	відвідуванням	музею	його	 історії,	по-
казали	рідний	Маріуполь.	Після	цього	молодь	орга-
нізовано	пообідала	–	і	вирушила	до	основного	міс-
ця	 подій:	 приморського	 села	Мелекіне	 (Донецька	
область).

Розмістившись	 на	 локації,	 учасники	 одразу	 ж	
розпочали	 активне	 спілкування.	 Першою	 присут-
ніх	 привітала	 помічник	 голови	 первинної	 органі-
зації	«Азовсталі»	 з	 культурно-масової	 та	фізкуль-
турно-оздоровчої	роботи,	голова	Молодіжної	ради	
ПМГУ	Катерина	Гордєєва.	Вона	зазначила:	«Дуже 
важливо, що сьогодні тут зібралися молоді 
небайдужі люди, які асоціюють себе з Профспілкою 
та розуміють, що таке і для чого необхідна 

профспілкова молодіжна політика. Впевнена, 
що на нашому форумі ми всі разом зможемо 
знайти корисні та ефективні інструменти для ї ї 
реалізації. Зичу нам всім плідної роботи!»

Відповідно	 до	 задуму	 організаторів	 захід	 мав	
навчально-розважальний	 формат.	 На	 стику	 цих	
двох	 підходів	 як	 раз	 знаходяться	 інтелектуальні	
ігри.	 Тому	 першою	 активністю	 форуму	 став	 Quiz-
турнір.	 Непрості	 запитання,	 на	 які	 учасники	 гідно	
знаходили	 відповіді,	 стосувалися	 саме	 профспіл-
кової	тематики.	І	повною	мірою	підготували	хлопців	
і	дівчат	до	заняття	на	тему	«Що	таке	Профспілка»,	
яке	провів	Роман	Тарасенко.

Наступний	день	розпочався	для	форумчан	зу-
стріччю	з	 головою	ПМГУ	Олександром	Рябком	та	
очільником	первинки	«Азовсталі»	Юрієм	Дорошен-
ком.	 Олександр	 Іванович	 нагадав	 їм	 про	 основні	
напрямки	 роботи	 Профспілки,	 розповів	 про	 най-
гостріші	 проблеми,	 які	 нам	необхідно	вирішувати,	
поділився	найсвіжішими	новинами.	Зокрема	–	по-
інформував	 про	 те,	 як	 проходила	 акція	 протес-
ту	профспілок	у	столиці	(7	жовтня),	та	про	зустріч	
профспілкової	 делегації	 з	 представниками	 Уряду	
та	Верховної	Ради.	Також	він	охоче	відповів	на	всі	
питання,	які	задала	йому	молодь.

Після	 виступу	 Олександра	 Рябка	 слово	 взяв	
Юрій	Дорошенко.	Він	акцентував	увагу	учасників	на	
тому,	що	наразі	до	профспілкової	роботи	необхід-
но	залучати	якомога	більше	молодих	людей.	 Їхня	
участь	 у	 профспілковій	 діяльності	 дасть	 поштовх	
розширенню	сфери	профспілкового	впливу	і	спек-
тру	 успішно	 вирішуваних	 ПМГУ	 питань.	 Профлі-
дерам	 старшого	 покоління	 варто	 створювати	 для	
молоді	 можливості	 гідної	 самореалізації	 в	 Проф-
спілці.	Тоді	далі	успіх	залежатиме	вже	від	бажання,	
наснаги,	енергії	та	активної	позиції	самих	молодих.

По	 завершенню	 двогодинної	 розмови	 присут-
нім	 запропонували	 черговий	 пізнавальний	 блок:	
тренінг	 на	 тему	«Модель	поведінки	 за	 класифіка-
цією	DISC»	від	бізнес-тренера,	директора	компанії	
«Нова	Персона»	Інни	Новицької.	На	ньому	молоді	
профспілковці	вчилися	визначати	людей	за	типами	
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їхньої	поведінки.	Вміння	вірно	оцінювати	потенціал	
інших	–	надзвичайно	корисне	для	профлідерів.	Во-
но	дозволяє	ефективніше	ставити	завдання	акти-
ву,	оперативніше	доносити	інформацію	до	окремих	
категорій	 членів	 профспілки,	 швидше	 та	 вдаліше	
проводити	перемовини	з	представниками	соціаль-
них	партнерів.

Завершився	 другий	 день	форуму	 заняттям	 на	
тему	 «Мотивація	 профспілкового	 членства	 крізь	
призму	теорії	поколінь»	від	тренера	Центру	освіти	
дорослих	«Перспектива»	Чернігівського	зонально-
го	 навчально-методичного	 центру	 профспілок	 Ві-
талія	 Копиша.	 Прагнучи	 виявити	 закономірності,	
викладач	 охарактеризував	 зміни	 у	 світогляді	 ук-
раїнців	 та	 соціально-економічних	 умовах	 їхнього	
існування,	що	відбуваються	з	часом,	та	екстрапо-
лював	 особливості	 цього	 процесу	 на	 вектор	 роз-
витку	 національного	 профспілкового	 руху.	 Серед	
отриманих	 висновків	 принципово	 важливим	 є	 на-
ступний:	 методи	 роботи	 профспілок	 сьогодні	 не	
встигають	за	прогресом,	 і	 виправити	цю	ситуацію	
здатна	саме	молодь	–	з	її	знанням	сучасних	техно-
логій	та	новаторськими	ідеями.

На	 ранок	 третього,	 завершального,	 дня	моло-
ді	активісти	закріпили	на	практиці	отримані	до	того	
теоретичні	знання,	долучившись	до	ділової	гри.	Їм	
довелося	 задіяти	 всі	 свою	 акторські	 та	 комуніка-
тивні	 здібності,	щоб	переконати	«нових	 співробіт-
ників»	вступити	у	Профспілку	металургів	і	гірників	
України.	А	після	цього	їх	чекав	захопливий	та	пізна-
вальний	профспілковий	квест,	підготований	Віталі-
єм	Копишем.	Він	змусив	кожного	«напружити	зви-
вини»,	включити	логіку	та	викрутити	на	максимум	
швидкість	 реакцій.	 І	 в	 результаті	 всім	 командам	
вдалося	впоратися	із	завданнями!

За	підсумками	форуму,	як	 і	 годиться	для	проф-
спілкового	 заходу,	 було	 ухвалено	 офіційний	 доку-
мент	–	резолюцію.	Також	учасники	склали	звернен-
ня	до	голови	Комітету	Верховної	Ради	України	з	пи-
тань	 соціальної	 політики	 та	 прав	 ветеранів	 Галини	
Третьякової	на	підтримку	вимог	жовтневої	акції	про-
тесту	профспілок	–	зокрема,	щодо	неприпустимості	
прийняття	 законопроєктів	№5371,	№5388,	№2681,	
що	руйнують	систему	трудових	прав	працівників.

Отримавши	 сертифікати	 про	 участь	 у	 форумі	
та	як	слід	пофотографувавшись	на	згадку,	хлопці	
і	 дів	чата	 повернулися	 додому	 –	 втомлені,	 авжеж,	
але	 задоволені.	 Розповідаючи,	 як	 вони	 провели	
час,	 вони	 говорили	різне:	 насичено,	цікаво,	 пізна-
вально,	різноманітно,	корисно...	Але	жоден	з	учас-
ників	не	сказав	слово	«нудно».	І	це	–	головний	по-
казник	 того,	 що	 організатори	 форуму	 «Покоління	
NON	STOP.	Молодь	без	кордонів»	все	зробили	пра-
вильно	–	і	вчасно!

Катерина ГОРДЄЄВА
Фото Анни ВАХОВСЬКОЇ та Костянтина НИКИФОРОВА
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Життя	надзвичайно	коротке,Життя	надзвичайно	коротке,
тож	розпочинайте	з	десерту.тож	розпочинайте	з	десерту.

Барбара СтрейзандБарбара Стрейзанд

Наталя	МАТВЄЄВА,	головний	фахівець	з	навантажувально-розвантажувальних	робіт	
залізничної	 служби	 рудника	 «Суха	Балка»,	 профспілкова	 активістка,	 нагороджена	
нагрудним	Знаком	Центральної	ради	Профспілки	«За	активну	роботу	в	ПМГУ»

Фото Оксани ЧЕРНЕНКО

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
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Профспілкова молодь проти насильстваПрофспілкова молодь проти насильства
Молодість	 –	 час	 небайдужості	 і	 максималізму,	

час	боротьби	проти	будь-яких	проявів	несправедли-
вості.	 Зважаючи	на	це,	 старші	 товариші	 не	доріка-
ють	молодіжному	профспілковому	активу	за	особли-
ву	«чутливість»,	а	навпаки	–	підтримують	його	праг-
нення	робити	світ	кращим,	де	б	воно	не	реалізовува-
лося	і	яких	би	форм	не	набувало.	Молоді	активісти	
ж,	як	 їм	 і	належить,	слідкують	за	загальносвітовим	
порядком	денним	і	одразу	реагують	на	нові	виклики.

Так,	вже	два	роки	поспіль	вони	долучаються	до	
кампанії,	покликаної	сприяти	ліквідації	насильства	
стосовно	жінок.	Наприкінці	листопада,	напередод-
ні	Міжнародного	дня	боротьби	з	цим	явищем,	про-
водять	тематичну	Zoom-конференцію,	обговорюю-
чи	сумну	статистику	щодо	проблеми,	ґендерні	сте-
реотипи,	 перспективи	ратифікації	Україною	Стам-
бульської	конвенції	 (міжнародна	угода,	що	має	на	
меті	захист	жінок	від	насильства,	відкрита	для	під-
писання	з	11	травня	2011	року	в	Стамбулі,	Туреччи-
на;	ратифікована	46	країнами	світу	та	Європейсь-
ким	 Союзом),	 методи	 запобігання	 насильству,	 які	
можуть	бути	застосовані	на	рівні	первинних	проф-
спілкових	організацій	та	трудових	колективів,	праг-
нення	жінок	до	рівноправ’я	у	питаннях	зарплати	та	
можливостей	обіймати	керівні	посади.

Цього	 разу	 у	 вже	 традиційній	 онлайн-зустрічі	
взяли	участь	26	представників	молодіжного	«крила»	
ПМГУ.	В	якості	основних	спікерів	виступили	Олек-
сандра	Поліванська	(«Запоріжвогнетрив»)	і	Тетяна	
Харлан	 (Нікопольський	 завод	феросплавів).	 Вони	
розповіли	колегам	про	передумови	виникнення	та	
способи	протистояти	психологічному	і	моральному	
насильству,	 яке,	 на	 жаль,	 має	 широке	 розповсю-
дження	саме	у	сфері	трудових	відносин,	поділили-
ся	 інформацією	 про	 інциденти	фізичного	 насиль-
ства,	 з	 якими	жінки	 звертаються	до	правоохорон-
них	органів	(більша	частина	з	них	відбувається	на	
тлі	побутових	суперечок,	вдома),	навели	актуальні	
номери	телефонів	служб	підтримки	для	жертв	на-
сильства,	адреси	прихистків	для	постраждалих.

Велику	 цікавість	 учасників	 викликала	 оповідь	
про	міжнародний	універсальний	сигнал	про	допо-
могу,	введений	з	 ініціативи	благодійної	організації	
Canadian	Women.	Створений	як	інструмент	для	бо-
ротьби	 із	 повсюдним	 зростанням	 кількості	 випад-
ків	домашнього	насильства,	пов’язаним	із	самоізо-
ляцією	через	коронавірус,	він	максимально	легкий	
для	відтворення.	Цей	жест	можна	показати	однією	
рукою	під	час	відеодзвінка	чи	при	особистому	спіл-

куванні,	 даючи	 співрозмовнику	 зрозуміти,	 що	 по-
требуєш	допомоги.	І	він	дійсно	рятує	життя!	Як	раз	
у	 листопаді	 в	 інтернет-просторі	 бурхливо	 обгово-
рювали	випадок,	що	стався	в	США,	в	штаті	Кентукі.	
Там	поліція	врятувала	дівчину,	яку	було	викрадено	
–	після	того,	як	та	скористалася	сигналом	по	допо-
могу	через	соцмережу	TikTok.

Порозмірковувавши	 щодо	 ролі	 Профспілки	 у	
запобіганні	насильству,	молоді	активісти	прийшли	
до	 наступного	 висновку:	 найкорисніше,	 що	 вони	
можуть	зробити,	–	це	підвищувати	інформованість	
суспільства.	Якнайбільше	людей	має	усвідомлюва-
ти,	що	вчиняти	будь-які	насильницькі	дії	до	тих,	хто	
перебуває	у	більш	вразливій	позиції,	–	не	можна	ні	
за	яких	обставин.	Жодні	дії	чи	слова	жертви,	жодне	
«вона	сама	винна»	чи	«вона	мене	розізлила»	не	є	
виправданнями	для	жорстокості.

В	свою	чергу	жінкам	важливо	знати	свої	права,	а	
у	випадку	загрози	для	життя	і	здоров’я	від	найближ-
чих	–	не	соромитися	просити	допомоги.	У	переліку	
відомостей,	що	можуть	стати	тут	у	нагоді:	посилання	
на	мобільні	 застосунки	 для	 особистої	 безпеки	 (ви-
являється,	існують	і	таки,	зокрема	–	WhiteRibbonUA,	
додаток,	розроблений	міжнародною	ініціативою	про-
ти	насильства	«Біла	Стрічка»,	та	SafeUp	–	продукт	
ізраїльських	 програмісток),	 адреси	 прихистків	 для	
жертв	насильства	(так,	у	Дніпрі	існує	навіть	соціаль-
ний	 шелтер	 за	 підтримки	 міської	 ради),	 телефони	
довіри	та	гарячих	ліній	(15-47	–	державна	гаряча	лі-
нія	для	постраждалих	від	насильства,	772	або	0800-
500-225	–	національна	дитяча	гаряча	лінія,	116-123,	
0800-500-335	–	благодійна	організація	«Ла	Страда»,	
099-632-77-01	–	спільнота	підтримки	«Пані	Патроне-
са»,	0800-213-103	–	 єдиний	 контакт-центр	системи	
безоплатної	правової	допомоги	та	інші).

Задля	 ширшого	 розповсюдження	 важливої	 ін-
формації	 повідомлення	 про	 Zoom-конференцію	 та	
її	 підсумки	було	 розміщено	 на	 сторінці	Молодіжної	
ради	ПМГУ	у	мережі	Facebook.	Також	її	учасники	по-
обіцяли	розповісти	про	все	почуте	в	своїх	первинних	
організаціях	–	роблячи	свій	невеликий,	але	все	одно	
важливий	внесок	у	справу	боротьби	з	насильством.

Роман ТАРАСЕНКО, Олена РОЧЕВА
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Чи	 знаєте	 ви,	шановні	 читачі,	що	діяти	 разом	 і	
дія	ти	командою	–	це	не	одне	й	те	саме?	Молоді	ак-
тивісти	 з	 числа	 працівників	 Миколаївського	 глино-
земного	 заводу	 та	 його	 Сервісного	 центру	 «Мета-
лург»,	наприклад,	в	курсі.	Вони	взагалі	всерйоз	роз-
шири	 свої	 знання	щодо	 командної	 роботи,	 взявши	
участь	 у	 суперкреативному	 заході,	 організованому	
за	підтримки	адміністрації	та	об’єднаного	профкому	
ПМГУ	проммайданчика	(голова	Олексій	Медвідь).

Підготовка	до	нього	була	надзвичайно	ретель-
ною.	 Її	 розпочали	 ще	 навесні,	 запропонувавши	
співробітникам	підприємств	віком	до	35	років	про-
йти	 анкетування.	 Хлопці	 і	 дівчата	 відповідали	 на	
запитання	 щодо	 їхніх	 інтересів,	 захоплень,	 пла-
нів	на	вільний	час.	З	огляду	на	їхні	пріоритети	бу-
ла	 сформована	 програма	 навчально-спортивно-
розважального	 форуму,	 учасниками	 якого	 стали	
близько	ста	осіб	–	всі	молоді	працівники,	які	хочуть	
зробити	свій	внесок	у	громадське	життя	колективу.

Організатори	 поставили	 перед	 собою	 непросте	
завдання:	не	тільки	познайомити	молодь	між	собою	
та	 дати	 їй	 можливість	 цікаво	 провести	 час,	 але	 й	
сформувати	з	неї	дієву	команду,	а	також	озброїти	її	
актуальними	навичками	для	вирішення	спільних	зав-
дань.	Вони	вирішили:	для	досягнення	амбітних	цілей	
потрібні	неординарні	підходи.	 І	побудували	розклад	
заходу,	що	проходив	на	базі	Дитячо-юнацької	спор-
тивної	школи	«Олімп»,	за	незвичною	схемою.

Розпочали	не	 з	офіційного	відкриття	 з	пафос-
ними	 промовами,	 а	 зі	 спільної	 розминки.	 Весела	
музика,	прості	танцювальні	рухи,	посмішки,	жарти	
–	 і	 перші	 заслужені	 аплодисменти	 для	 кожного	 в	
колі	 нових	 друзів.	Потім	 відбулося	жеребкування:	
учасники	наосліп	діставали	з	коробки	стрічки	одно-
го	з	чотирьох	кольорів	та	пов’язували	їх	на	руки.	Так	
воля	випадку	сформувала	команди,	яким	їхні	чле-
ни	оперативно	вигадали	оригінальні	назви	та	цікаві	
презентації.	На	старт	вийшли	«Малинки»,	«Я	–	най-
веселіший	ведучий»,	«Яскраві»	та	«Міньйони».

Кожна	 команда	 мала	 по	 черзі	 пройти	 чотири	
станції	естафети.	На	першій	молоді	активісти	спо-
чатку	пограли	у	волейбол.	Занадто	просто?	Аж	ні-
як,	адже	м’яч	їм	доводилося	приймати	та	перекида-
ти	через	сітку	не	руками,	а	одним	на	всіх	розтягну-
тим	простирадлом.

Потім	 гуртом	 переносили	 склянку,	 доверху	
налиту	водою.	 Її	 поставили	на	тацю,	до	якої	було	
прив’язано	 мотузки.	 Взявшись	 за	 них,	 учасники	
зосереджено	ловили	баланс,	щоб	 не	 пролити	 ані	
краплі.	Тут	особливо	важливим	виявилося	вміння	
організуватися	та	процес	керування	спільними	дія-
ми,	адже	 крихітний	невірний	рух	одного	одразу	ж	
ставав	проблемою	для	всіх.	Дехто	спромігся	впо-
ратися	зі	складним	завданням	з	першої	спроби,	а	
декому	довелося	розпочинати	заново	кілька	разів.

На	 другій	 станції	 командам	 довелося	 уяви-
ти	 себе	 пасажирами	 судна,	що	 тоне.	 За	 умовами	
квесту	 вони	 відпочивали	 на	 яхті	 в	 Тихому	 океані,	
але	сталася	пожежа,	яка	знищила	більшу	частину	
плавзасобу.	 І	от,	яхта	повільно	йде	на	дно,	місце-
знаходження	визначити	неможливо	через	відмову	
навігаційних	приладів,	але	воно	точно	за	тисячі	кі-
лометрів	 від	 найближчої	 землі.	На	щастя	 в	 наяв-
ності	є	міцний	надувний	пліт	 і	весла,	а	також	–	12	
предметів,	що	випадково	залишилися	цілими	після	
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пожежі.	З	них	необхідно	вибрати	тільки	п’ять	–	тих,	
що	допоможуть	вижити	в	умовах	відкритого	моря,	
та	обґрунтувати	прийняте	командою	рішення.

На	третій	станції	молоді	працівники	мали	мож-
ливість	 перевірити	 на	 собі	 фразу	 «спільна	 праця	
зближує».	Вони	гуртом	допомогли	адміністрації	ди-
тячої	спортшколи	пофарбувати	стіни	в	трьох	кабі-
нетах.	Оскільки	вибір	кольору	та	техніки	оздоблен-
ня	приміщення	був	вільним,	хлопці	і	дівчата	взяли-
ся	за	справу	з	натхненням	–	і	проявили	свою	креа-
тивність	по	максимуму.

Після	 цього	 їм	 знов	 довелося	 перевтілювати-
ся.	На	годину	команди	перетворилися	на	будівельні	
холдинги	 –	 і	 постали	 перед	 необхідністю	 збудувати	
з	обмеженого	комплекту	матеріалів	(однакового	для	
всіх)	«Місто	Мрії».	Вони	проєктували,	безпосередньо	
зводили	та	презентували	свої	об’єкти:	розважальний	
центр,	університет,	нічний	клуб	та	санаторій	(якби	та-
кі	з’явилися	у	Миколаєві,	впевнені,	працівники	пром-
майданчику	та	інші	містяни	були	б	задоволені!).

Завершальна,	 четверта,	 станція	 стала	 для	
учасників	 творчим	 викликом.	 Тут	 вони	 мали	 під-
готувати	та	показати	номер	в	будь-якому	жанрі,	 з	
єдиною	умовою	–	стовідсоткова	участь	команди	у	
виступі.	У	підсумку	фінальний	акорд	вийшов	яскра-
вим	та	незабутнім.	Хор	«Малинки»	заспівав	«Катю-
шу»,	«Яскраві»	поставили	спектакль	за	мотивами	
казки	«Три	поросятка»,	«Міньйони»	продемонстру-
вали	гумористичну	сценку	про	«ефективний»	про-
цес	 викопування	 ями	 (з	 виписуванням	 наряд-до-
пуску,	проведенням	інструктажу,	організацією	сис-
теми	моніторингу	 та	 контролю	 та	 впровадженням	
кайдзен-підходу).	 А	 команда	 «Я	 –	 найвеселіший	
ведучий»,	 підтвердивши	 свою	 назву,	 подарувала	
глядачам	надзвичайно	смішний	«Танок	маленьких	
каченят».

День	 пролетів	 із	 шаленою	 швидкістю.	 На	 фі-
нальну	лінійку	всі	зібралися	втомлені,	але	натхнен-
ні	 та	 з	 сяючими	 очима.	 Оскільки	 змагання	 були	
дружні,	переможця	як	такого	не	визначали.	Замість	
цього	кожного	учасника	посвятили	у	молодіжну	ра-
ду	(МР)	МГЗ	(чим	вона,	врешті,	не	лицарський	ор-

ден,	що	горою	стоїть	за	інтереси	молоді?),	подару-
вали	їм	філіжанки	з	логотипом	ради,	а	25	найактив-
нішим	–	ще	й	спортивні	пляшки	для	води.

Окрім	 участі	 в	 командоутворюючому	 тренінгу,	
зустрівшись	на	базі	ДЮСШ	«Олімп»,	хлопці	і	дівча-
та	зробили	ще	одну	важливу	справу:	обрали	новий	
актив	молодіжної	ради.	МР	–	це	ініціативна	група,	
що	 працює	 за	 підтримки	 одночасно	 адміністрації	
та	профкому	ПМГУ	проммайданчика.	Сфера	 її	ді-
яльності	 –	 дуже	 широка.	 Вона	 об’єднує	 людей	 з	
різними	 інтересами	–	але	тільки	тих,	хто	відмінно	
знається	 на	 якихось	 важливих	для	молоді	 питан-
нях:	виробничих,	соціальних,	навчальних,	що	сто-
суються	 проведення	 розважальних,	 спортивних,	
культурних	 та	 інших	 заходів.	 Кожен	 з	 напрямків	
діяльності	МР	курує	відповідальна	особа.

Саме	таких	відповідальних	і	обирали	–	відкри-
тим	 голосуванням,	 з	 числа	 самовисуванців.	 На	
деякі	 позиції	 бажаючих	 було	 аж	 по	шість	 осіб!	 Та	
молодь	досить	критично	оцінювала	кандидатів,	ро-
била	свій	вибір	свідомо	та	розважливо.	Врешті	ку-
ратором	культурно-масової	роботи,	фізкультури	та	
спорту	став	диспетчер	Дніпро-Бузького	морського	
порту	Михайло	Фатєєв.	Про	залучення,	адаптацію,	
професійний	 та	 кар’єрний	розвиток	молодих	 спів-
робітників	 дбатиме	 розподілювач	 робіт	 ремонт-
но-механічного	 цеху	Сервісного	 центру	Анастасія	
Злидарь.	Науково-технічна	діяльність	 та	 розвиток	
виробничої	 системи	 –	 зона	 контролю	 для	 лабо-
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Практика	проведення	студентських	«факультативів»,	 ініційованих	Молодіжною	радою	ПМГУ,	не	ре-
гламентована	чіткими	правилами	чи	жорстко	прописаним	сценарієм.	В	ній	завжди	є	місце	творчому	під-
ходу,	орієнтації	на	конкретну	аудиторію.	І	це	правильно,	адже	всі	первинки,	в	тому	числі	і	ті,	що	діють	у	
навчальних	закладах,	–	дуже	різні.	Деякі	з	них	надзвичайно	самостійні,	інші,	навпаки,	працюють	у	макси-
мально	близькому	контакті	з	первинними	організаціями	підприємств	ГМК,	куди	в	подальшому	працевла-
штовуватимуться	їхні	випускники.

Студентська	первинка	ПМГУ	Новомосковського	фахового	коледжу	Національної	металургійної	академії	
України	–	з	другої	когорти.	Тут	орієнтуються	на	профільні	підприємства,	підтримують	міцні	дружні	зв’язки	з	
колегами	–	профактивістами	містоутворюючих	для	Новомосковська	«Інтерпайп	Новомосковського	трубно-
го	заводу»	та	«Новомосковського	посуду».	От	і	профспілковий	«факультатив»	вирішили	проводити	спіль-
но:	організовуючи	тематичну	лекцію,	очільниця	профкому	студентів	навчального	закладу	Вікторія	Пазізей-
Страшная	запросила	у	гості	провідного	інженера-конструктора	«Новомосковського	посуду»,	члена	Моло-
діжної	ради	ПМГУ	Ірину	Іванову.

Вдвох	 вони	 розповіли	 першокурсникам	 коледжу	 про	 профспілковий	 рух,	 історію	 створення	 нашої	
Профспілки	металургів	і	гірників	України,	її	роль	у	захисті	прав	працівників	у	трудових	відносинах,	про	
конкретні	 ситуації	 з	життя	первинних	організації	 новомосковських	підприємств	ГМК.	Студенти	уважно	
слухали,	задавали	запитання,	цікавилися	ініціативами	ПМГУ,	до	яких	можуть	долучитися.	Їхня	активна	
участь	у	розмові	показала,	що	вони	вже	багато	знають	про	Профспілку,	розуміють	її	основні	функції	–	що	
наочно	свідчить	про	ефективну	роботу	їхньої	первинки.

За інформацією Ірини ІВАНОВОЇ

Спільно – цікавіше!Спільно – цікавіше!

ранта	 хімічного	 аналізу	 центральної	 заводської	
лабораторії	МГЗ	Вікторії	Сліпенко.	 За	 соціальні	
проєкти	 та	 волонтерство	 відповідатиме	 маши-
ніст-обхідник	 котельної	 дільниці	 теплоелектро-
централі	МГЗ	 Владислав	Шумада.	 Головою	МР	
та	за	сумісництвом	куратором	інформаційної	ро-
боти	і	прес-центру	буде	апаратник-гідрометалург	
дільниці	згущення	МГЗ	Ірина	Булавська.

За	 підсумками	 виборів	 склад	 молодіжної	
ради	 проммайданчика	 МГЗ	 змінився	 на	 90%.	
Відбулося	 велике	 перезавантаження.	Попере-
ду	 в	 оновленої	 команди	 –	 нові	 перспективи	 і	
досягнення!

Олександр КЛІНДУХ
Фото учасників заходу
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Першокурсникам – про ПрофспілкуПершокурсникам – про Профспілку
Ініціювавши	 проведення	 профспілкового	 «фа-

культативу»	для	студентів	перших	курсів	профіль-
них	для	ГМК	навчальних	закладів,	члени	Молодіж-
ної	ради	ПМГУ	розраховували	виключно	на	власні	
сили.	Тому	вони	кожен	раз	приємно	дивуються,	ко-
ли	до	таких	лекції	долучаються	старші	товариші	–	
лідери	первинок,	фахівці	апаратів	територіальних	
організацій.	 За	 їхньої	 участі	 зустрічі	 з	майбутніми	
металургами	і	гірниками	набувають	трохи	інакшого	
формату,	який,	втім,	теж	має	повне	право	на	життя.

Так,	наприкінці	вересня	заняття	на	тему	«Ми	з	
профспілкою	разом	за	гідне	життя»	для	першокурс-
ників	Дніпрорудненського	індустріального	коледжу	
провів	завідувач	відділом	організаційної,	внутріш-
ньопрофспілкової	 роботи	 і	 гласності	 Запорізької	
обласної	ради	ПМГУ	Олександр	Величко.	Він	роз-
повів	 юнакам	 про	 історію	 профспілкового	 руху	 в	
світі	та	на	теренах	України,	про	мету,	структуру	та	
діяльність	 нашої	Профспілки	металургів	 і	 гірників	
України,	про	те,	чим	вона	може	бути	корисна	сту-
дентству,	відповів	на	численні	запитання.

Порозумітися	 з	 представниками	 нового	 поко-
ління,	а	також	зорієнтувати	їх	на	плідну	взаємодію	
з	профспілковим	осередком,	що	діє	в	навчальному	
закладі,	спікеру	допомагали	голова	первинної	ор-
ганізації	ПМГУ	коледжу	Анастасія	Духонченко	і	ви-
кладач	гірничих	дисциплін	Людмила	Безугла.

На	 цікавому	 контрасті	 досвіду	 та	 молодої	 на-
снаги	пройшло	на	початку	жовтня	заняття	«факуль-
тативу»	для	студентів	перших	курсів	Запорізького	
металургійного	 коледжу.	 Тут	 Олександр	 Величко	
виступив	 «дуетом»	 зі	 шліфувальником	 цеху	№10	
Запорізького	титано-магнієвого	комбінату,	членом	
Молодіжної	ради	ПМГУ,	головою	комісій	по	роботі	з	
молоддю	первинки	ПМГУ	ЗТМК	та	Запорізької	об-
ласної	ради	Оленою	Рочевою.

Разом	 їм	вдалося	 змалювати	 картину	майбут-
нього,	 в	 якому	 хлопці	 і	 дівчата	 –	 випускники	 при-
ходять	 на	 підприємство	 і	 стикаються	 з	 багатьма	
питаннями,	які	досить	складно	вирішити	без	Проф-
спілки.	На	живих	прикладах	гості	пояснили	слуха-
чам,	які	саме	права	захищає	ПМГУ,	які	методи	для	
цього	використовує,	чому	для	гідного	життя	труда-
рям	вкрай	потрібна	згуртованість	та	солідарність.	У	
свою	чергу,	студенти	поділилися	зі	старшими	това-
ришами	своїм	баченням	того,	що	таке	Профспілка.

Вже	традиційно	максимально	цікавою	для	юна-
ків	та	дівчат	була	інформація	про	ті	заходи,	в	яких	
вони	можуть	брати	участь	вже	зараз:	Студентську	
спартакіаду,	 фестиваль	 аматорського	 мистецтва	
«Студентсь	ка	 весна»,	 конкурси	 відеороликів	 та	
пос	тів	 у	 соціальній	 мережі	 Facebook,	 ініційовані	
Молодіжною	радою,	а	також	про	перспективу	отри-
мати	іменні	стипендії	за	профспілкову	активність.

За інформацією Олександра ВЕЛИЧКА
 та Олени РОЧЕВОЇ
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Активна людина – активна в усьомуАктивна людина – активна в усьому

Ірина Відюченко	 завжди	 ви-
різнялася	 вмінням	 всюди	 встига-
ти.	В	дитинстві	та	в	юнацькі	роки	
вона	поєднувала	навчання	в	шко-
лі	 з	 заняттями	 спортом.	 Пізніше	
одночасно	 працювала	 і	 навчала-
ся	у	виші.	Згодом	змогла	організу-
вати	своє	доросле	життя	так,	щоб	
паралельно	вести	і	викладацьку,	і	
тренерську	роботу.	От	 і	нині	при-
мудряється	 являти	 дива	 грамот-
ного	 тайм-менеджменту:	 на	 від-
мінно	виконує	непрості	обов’язки	
завідувачки	 навчально-спортив-
ним	 відділом	 фізкультурно-оздо-
ровчого	 комплексу	 Південного	
гірничо-збагачувального	 комбіна-
ту,	а	також	знаходить	час	і	можли-
вості	 для	 профспілкової	 роботи,	
адже	входить	до	складу	цехового	
комітету	ПМГУ.

Розповідаючи	про	свій	життє-
вий	шлях,	 наша	 співрозмовниця	
згадує:	 «Я з дитинства люби-
ла спорт, особливо – волейбол. 
Після закінчення занять у школі, 
поспішала до спортивної сек-
ції, де на мене чекали години 
тренувань. Після випуску вирі-
шила отримувати професію, 
пов’язану з фізичною культу-
рою: вступила до престижно-
го навчального закладу – Хар-

ківської академії фізкультури і 
спорту, обравши для себе вчи-
тельський фах. Кілька років 
працювала в одній зі шкіл Со-
фіївського району. Набиралася 
досвіду, відпрацьовувала педа-
гогічну майстерність, точно 
знаючи, що згодом вона стане 
мені в нагоді в тренерській ді-
яльності. Так і відбулося: набу-
ті навички і знання знадобилися 
під час викладацької роботи в 
ін дустріальному коледжі».

Прививати	 повагу	 до	 спорту	
студентам	Ірині	подобалося.	Од-
нак	невдовзі	вона	дізналася,	що	
в	спортивний	клуб	«Північне	сяй-
во»	 потрібен	 тренер	 з	 волейбо-
лу.	Втратити	таку	нагоду	було	не	
можна!	Так	що	до	числа	 її	вихо-
ванців	увійшли	 і	 працівники	Пів-
нічного	ГЗК.

«Конект»	 із	 робітничими	 спорт		с			-
менами	налагодився	од		разу.	Що	і	
не	дивно,	адже	І.Відюченко	взяла-
ся	 за	 улюблену	 справу	 з	 душею,	
змогла	 знайти	 індивідуальний	
підхід	до	кожного	гравця,	змуси-
ти	 його	 повірити	 у	 власні	 сили	 і	
перемогу	 над	 суперником.	 За	
досить	 короткий	 час	 збірна	 під-
приємства	 з	 волейболу	 увійшла	
до	 числа	 кращих	 волейбольних	
збірних	 промислового	 Кривбасу	
–	багато	в	чому	це	заслуга	нашої	
героїні.

Так	 вже	 склалися	 обстави-
ни,	що	в	 певний	момент	родина	
жінки	 змушена	 була	 переїхати	 з	
півночі	міста	на	його	південь.	Тож	
виникла	необхідність	шукати	ро-
боту	ближче	до	домівки.	Довело-
ся	 попрацювати	 і	 в	 Криворізькій	
школі-інтернаті	 №9,	 і	 в	 дитячо-
юнацькій	 спортивній	 школі	 №2.	
Відюченко,	 як	 активну	 учасницю	
різноманітних	 спортивних	 захо-
дів,	вже	добре	знали	в	Інгулець-
кому	 районі.	 Тож	 невдовзі	 вона	
отримала	заманливу	пропозицію	

ввійти	 до	 колективу	 фізкультур-
но-оздоровчого	 комплексу	 Пів-
денного	комбінату.

Погодилася	 без	 роздумів	 –	 і	
ось	вже	четвертий	рік	Ірина	Мико-
лаївна	 завідує	 навчально-спор-
тивним	 відділом	 ФОКу	 підпри-
ємства,	займається	організацією	
спортивно-масової	 діяльності.	
Вона	–	надійне	плече	комбінатів-
ців,	які	беруть	участь	у	різнома-
нітних	змаганнях,	в	першу	чергу	
–	 робітничій	 спартакіаді	 серед	
трудових	 колективів.	 Вона	 зав-
жди	поруч	зі	збірними	Південного	
ГЗК,	коли	ті	виступають	на	галу-
зевих	 змаганнях,	 Всеукраїнсь	кій	
робітничій	 спартакіаді	 металур-
гів	і	гірників	під	патронатом	Цент-
ральної	 ради	 ПМГУ,	 олімпіаді	
«Метінвесту»	Steel	Games	 та	 ін-
ших	важливих	заходах.

У	 своєму	 колективі	 Ірина	 та-
кож	–	в	числі	найактивніших,	то-
му	колеги	закономірно	обрали	 її	
членом	цехового	комітету	проф-
спілки.	 І	 не	 шкодують,	 адже	 це	
людина,	 яка	 завжди	 на	 відмінно	
виконає	будь-яке	доручення.	Ли-
ше	один	випадок:	цієї	осені	вона	
була	призначена	 куратором	 гру-
пи	 найуспішніших	 спортсменів	
підприємства,	 які,	 завдяки	 під-
тримці	 керівництва	 і	 профкому	
ПМГУ,	 відправилися	 в	 заохочу-
вальну	 поїздку	 до	Бердянська.	 І	
знов	 зі	 своїм	 завданням	 впора-
лася	 якнайкраще:	 поїздка	 про-
йшла	за	планом	і	всі	залишилися	
задоволеними.

Сумлінну	роботу	та	громадсь-
ку	активність	 І.Відюченко	високо	
оцінюють	 і	 колеги	по	 підрозділу,	
і	 профспілковий	 актив,	 що	 гур-
тується	 навколо	 профкому	 під-
приємства.	 А	 сама	 вона	 каже:	
«Колектив Південного ГЗК жи-
ве надзвичайно цікавим та на-
сиченим життям, долучатися 
до якого – завжди свято. В моїх 

Не	 знаємо,	 чи	 справедливе	 відоме	 твердження	 про	 те,	 що	 «талановита	 людина	
–	талановита	в	 усьому».	А	от	твердження	«активна	людина	–	 активна	в	 усьому»	–	
точно	чиста	правда.	Практика	це	доводить.	От,	наприклад,	два	герої	цього	матеріалу.	
Завзяті	та	небайдужі	за	характером,	за	своєю	внутрішньою	сутністю,	вони	в	будь-якій	
сфері	життя,	хоч	в	роботі,	хоч	в	спорті,	хоч	в	профспілковій	діяльності,	проявляються	
однаково	–	працюють	з	максимальною	активністю	та	самовіддачею.

І.ВідюченкоІ.Відюченко
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планах – працювати ще актив-
ніше, щоб гірники весь час це 
відчували і цінували».

Андрій Бахмацький	чув	про	
Південний	 ГЗК	 з	 самого	 дитин-
ства	 –	 оскільки	 там	 працювали	
його	 батьки.	 Однак	 сам	 чітко-
го	 плану	 стати	 гірником	 не	 мав.	
Після	 отримання	 атестату	 всту-
пив	до	профтехучилища	№29,	на	
спеціальність	 «газоелектрозва-
рювальник».	Зізнається,	що	вирі-
шальну	роль	тоді	відіграли	спор-
тивні	амбіції:	в	ПТУ	була	відмінна	
секція	з	карате,	а	хлопець	мріяв	
про	виступи	на	змаганнях.

Попри	не	надто	свідомий	ви-
бір	майбутнього	фаху,	 навчання	
давалося	Андрію	легко.	Після	за-
кінчення	училища	він	пішов	в	ар-
мію	 –	 у	 прикордонні	 війська,	 де	
дослужився	до	 звання	старшого	
сержанта.	До	речі,	хоч	з	того	часу	
минуло	більше	двадцяти	років,	 і	
нині	 підтримує	 зв’язок	 з	 товари-
шами	по	службі.

А	 далі	 його	 життєва	 дорога	
все	ж	повернула	в	бік	Південно-
го	 ГЗК.	 Навчаючись	 на	 базі	 На-
вчально-курсового	 комбінату	
підприємства,	 молодий	 чоловік	
вирішив	 набути	 фах	 помічника	
машиніста	електровозу.	Привер-
нув	до	себе	романтизм	професії:	
постійні	поїздки,	весь	час	у	тону-
сі,	 удосконалюєш	 знання	 і	 вмін-
ня.	 Труднощі	 завжди	 приваблю-
вали	 А.Бахмацького,	 спонукали	
розвиватися.	До	того	ж	йому	хо-
тілося	 випробувати	 себе	 на	 ви-
тривалість.

З	 того	 моменту	 минуло	 вже	
майже	 25	 років.	 Приблизно	 че-
рез	рік	після	закінчення	навчання	
Андрій	 вже	 колесив	 на	 електро-
возі	кар’єрною	колією,	набирався	
професійних	 навичок	 у	 старших	
колег.	На	початку	2000-х	вирішив	
здобути	вищу	освіту,	вступив	до	
Європейського	 університету	 на	
економічний	факультет.	Та	навіть	
після	 успішного	 закінчення	 ви-
шу	з	дипломом	фінансиста	зали-
шився	вірним	професії	залізнич-
ника.	Згодом	і	сам	став	машиніс-
том,	 а	 нині	 вже	 очолює	 бригаду	
колег-електровозників.

Звісно	ж,	зі	своєю	любов’ю	до	
спорту,	чоловік	не	стояв	осторонь	
фізкультурного	 життя	 підприєм-

ства.	 Він	 розповідає:	 «Щойно я 
прийшов на комбінат, мені за-
пропонували взяти участь в ро-
бітничій спартакіаді. Авжеж, я 
погодився, взявся відстоювати 
честь управління залізничного 
транспорту в командних видах 
спорту. Під час спартакіади за-
хопився легкою атлетикою, від-
чув весь смак забігів на короткі і 
довгі дистанції, легкоатлетич-
них естафет. Нині це один з мо-
їх найулюбленіших видів спорту. 
Крім того, можу виступити на 
змаганнях з настільного тенісу, 
футболу, армрестлінгу.

Не раз входив у збірну Пів-
денного ГЗК на галузевих турні-
рах. Цього року разом з іншими 
спортсменами побував у заохо-
чувальній поїздці в Бердянську, 
якою нас нагородили за перемо-
гу в спартакіаді Криворізького 
міськ кому ПМГУ та ФСТ "Украї-
на". Вдячний керівництву і проф-
кому комбінату за таку прекрас-
ну можливість побувати на морі 
у колі друзів-однодумців!

Також захоплююсь пішим і 
спортивним туризмом. Задов-
го до того, як змагання з цього 
виду спорту увійшли до програ-
ми комбінатівської спартакіади, 
ми, разом з однодумцями з ту-
ристичного клубу "Романтик", 
подорожували наймальовничі-
шими куточками України: Кри-
мом, потім Карпатами; підко-
рили багато гір. Тепер же я із 

задоволенням долучаюся до ро-
бітничих туристичних змагань, 
у разі необхідності можу дати 
поради менш досвідченим коле-
гам. Я завжди робитиму все для 
пропаганди здорового і актив-
ного способу життя. І власний 
приклад у цьому – найдієвіший».

Активність	 у	 спорті	 врешті-
решт	 привела	 Андрія	 Бахмаць-
кого	 до	 когорти	 профспілкового	
активу.	З	наснагою	беручи	участь	
у	 спортивних	 подіях,	 він	 заціка-
вився	 їхньою	організацією,	почав	
висловлювати	 свої	 ідеї,	 отримав	
підтримку.	Наразі	 наш	 герой	вхо-
дить	до	складу	комісії	зі	спортив-
но-масової	роботи	цехового	комі-
тету	УЗТ.

Але	 з	 притаманною	 йому	 не-
байдужістю	 лише	 на	 питаннях	
спорту	не	зупиняється.	Зазначає:	
«У будь-якому колективі є на-
гальні проблеми, які потрібно ви-
рішувати, і є інформація, яку по-
трібно доносити до людей. Тож я 
намагаюся налагодити зворот-
ній зв’язок між своїми колегами 
і представниками Профспілки, 
аби покращити умови праці і по-
буту в цеху. Байдуже пливти за 
течією – не для мене. Я вважаю, 
що в кожному колективі профак-
тив може бути дієвим інстру-
ментом, який впливає на зміни на 
краще. Головне – мати бажання і 
наполегливість!»

Світлана АГАТЬЄВА
Фото з особистих архівів героїв

А.БахмацькийА.Бахмацький
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Дружба крізь рокиДружба крізь роки
Фразу	 «завод	 –	 це	 в	 першу	 чергу	 люди»	 не-

рідко	 промовляють	 з	 високих	 трибун.	 І	 зрозуміло	
чому:	 вона	 звучить	 водночас	 пафосно,	 соціально	
орієнтовано	і	жваво.	Але,	використовуючи	її	як	фі-
гуру	 мовлення,	 далеко	 не	 всі	 оратори	 розуміють	
справж	ню	сутність	своїх	слів.

Не	всі	вони	знають	те	особливе	відчуття,	коли	
перетинаєш	прохідну	і	одразу	опиняєшся	в	оточенні	
знайомих,	приятелів	і	друзів.	Коли	з	тобою	вітаєть-
ся	кожен	зустрічний,	питається,	як	справи	–	і	справ-
ді	хоче	почути	про	твої	біди	і	успіхи,	щоб	допомогти	
чи	порадіти.	Коли	твої	батько	і	мати	працювали	тут,	
і	 сам	ти	віддав	багато	років	важливій	 та	 корисній	
справі,	і	одружився	із	заводчанкою,	і	синів	своїх	на-
вчив	поважати	міцне	трудове	братство...

Наші	сьогоднішні	 герої	в	 своєму	житті	 з	 трибун	
виступали	не	часто	–	вони	більше	любили	робити,	
ніж	говорити.	А	от	про	те,	що	саме	люди,	об’єднані	
професійною	 взаємоповагою,	 міцною	 дружбою	 та	
профспілковою	 солідарністю	 –	 найголовніша	 цін-
ність	будь-якого	підприємства,	вони	знають	з	влас-
ного	прикладу.

Їхня	історія	розпочалася	у	далекі	вже	60-ті	роки	
попереднього	століття.	З	того,	що	на	Дніпропетровсь		-
кий	трубопрокатний	завод	імені	Карла	Лібкнехта	(са-
ме	так	тоді	називалося	підприємство,	яке	ми	зараз	
знаємо	 як	 «Інтерпайп	 Нижньодніпровський	 трубо-
прокатний	завод»)	працевлаштувалися	два	молодих	
хлопці	–	Юра	Реуков	і	Боря	Грицай.	Спритні,	розумні	
та	фізично	витривалі,	обидва	мали	на	меті	реалізу-
ватися	в	професії	слюсаря.	Треба	зазначити,	що	це	
було	 досить	 далекоглядно.	 В	 країні	 стрімко	 розви-
валося	виробництво,	 зокрема	 гірничо-металургійна	
промисловість,	місто	Дніпропетровськ	було	одним	з	
її	осередків,	тож	із	таким	фахом	без	роботи	ніхто	не	
лишався.

Розпочавши	 свій	 трудовий	 шлях	 у	 ремонтно-
механічному	 цеху,	 парубки	 швидко	 потоваришу-
вали.	Виявилося,	що	в	них	багато	спільного:	звич-
ка	 ставитися	 до	 справи	 відповідально,	 прагнення	
вчитися	у	старших	товаришів,	бажанням	виконати	
кожне	доручення	на	відмінно.	Горіла	між	ними	й	іс-
корка	конкуренції,	але	виключно	дружньої,	покли-
каної	 стимулювати	 особисте	 зростання	 кожного.	
Не	злічити	скільки	разів	допомагали	один	одному	
вчасною	порадою,	зайвою	парою	рук.

На	запитання,	чи	люблять	свою	роботу,	обидва	
від	 чистого	 серця	 відповідали	 «Так!».	 При	 цьому	
йшлося	не	тільки	про	справу,	в	якій	досягли	успіху,	
а	й	про	колектив,	невід’ємною	частиною	якого	ста-
ли.	Колеги	відгукувалися	про	Юрія	 та	Бориса	од-
наково	 приязно:	мовляв,	 хороші	фахівці	 та	 добрі,	
небайдужі	люди.

Бажання	допомагати	ближнім	швидко	привело	
друзів	у	команду	профспілкового	активу.	З	1963	ро-
ку	вони	входили	до	цехового	комітету	профспілки.

З	досвідом	перед	молодими	фахівцями	відкри-
лися	нові	перспективи:	вони	перейшли	працювати	у	
легендарний	трубний	цех	№4	(введений	в	експлуа-
тацію	у	1968	році,	він	був	найбільшим	в	Європі),	на	
прокатний	стан.	І	саме	тут	знайшли	своє	покликан-
ня:	 ретельно	 розібралися	 в	 принципах	 функціону-
вання	 та	 нюансах	 ремонту	 найсучаснішого	 на	 той	
момент	 обладнання,	 відпрацювали	 всі	 операції	 до	
автоматизму.

Природний	хист,	глибокі	практичні	знання	та	ве-
ликий	досвід	врешті	зробили	наших	героїв	справж-
німи	знавцями	–	вони	могли	лише	за	одним	звучан-
ням	 прокатного	 стану	 визначити	 несправність	 та	
полагодити	її	без	зупинки	виробництва.	Їх	цінувало	
керівництво,	 поважали	 працівники	 підрозділу,	 до	
них,	як	до	профспілкових	активістів,	йшли	за	пора-
дою	з	самих	різних	питань	–	від	охорони	праці	до	
особистих	стосунків.

Звісно	ж,	траплялися	і	невдачі,	і	випробування,	
але	загалом	трудовий	шлях	Юрія	Георгійовича	та	
Бориса	Павловича	був,	не	побоїмося	цього	слова,	
зразковим.	І	всі	ці	роки	–	шість	десятиліть!	–	чоло-
віки	 йшли	 ним	 разом.	Дружили	міцно	 і	 чесно,	 по-
чоловічому,	так,	як	можуть	тільки	металурги.	Пліч-
о-пліч	працювали,	так	само	–	відпочивали.	Тільки	
вийшовши	на	пенсію,	припинили	чекати	один	одно-
го	за	прохідною,	щоб	разом	іти	до	цеху	–	і	почали	
чекати	один	одного,	щоб	вдвох	завітати	на	чергове	
засідання	 Ради	 ветеранів	 «Інтерпайп	 Нижньодні-
провського	трубопрокатного	заводу».

Наразі	Ю.Реукову	та	Б.Грицаю	присвоєно	високе	
звання	«Почесний	Ветеран	заводу».	І	це	надзвичай-
но	символічно,	адже	і	тут	вони	гуртом.	Зичимо	двом	
заслуженим	людям	міцного	здоров’я,	добробуту	та	
ще	багато	років	зберігати	свою	золоту	дружбу!

Надія ДЕРКАЧ
Фото з особистих архівів героїв
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П’ятничним	 вечором,	 26	 листопада,	 у	
ресторані	 «Priroda»	 відбувся	 феєричний	
фінал	 конкурсу	 короткометражок	 «Кіно	 з	
зірками»	 з	 прем’єрою	 відеофільмів,	 виго-
товлених	представниками	13	команд	з	різ-
них	 підрозділів	 Північного	 ГЗК.	 Кінопоказ	
вийшов	 дуже	 атмосферним.	 Присутні	 ди-
вились	улюблені	культові	фільми,	обіграні	
членами	Профспілки	на	новий	лад,	через	
призму	сьогодення.	Усі	роботи	сприймали-
ся	«на	ура»,	адже	в	ролях	були	колеги.

«Зірки» – це члени ПМГУ з первинки Північного ГЗК«Зірки» – це члени ПМГУ з первинки Північного ГЗК
Саме	 такий	 акцент	 зроблений	 командою	 профкому	 первинної	 організації	 ПМГУ	

Північного	 гірничо-збагачувального	 комбінату	 на	 чолі	 з	 Наталією	 Шамрицькою	 під	
час	 реалізації	 унікального	 проєкту	 –	 конкурсу	 відеофільмів	 «Кіно	 з	 зірками».	 Він	 є	
продовженням	традиційного	серед	гірників	фестивалю	художньої	самодіяльності	«Мій	
комбінат	–	моя	родина»,	але	в	абсолютно	новому	форматі.
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З пристрастю до футболуЗ пристрастю до футболу
Багато	хто	з	працівників	ГМК	полюбляє	футбол.	І	в	первинках	ПМГУ	підприємств	галузі	про	це	чудо-

во	знають.	Щоб	підтримати	робітничих	спортсменів	у	їхньому	захопленні,	профкоми	проводять	для	них	
різноманітні	змагання.	А	ще	за	можливості	сприяють	тренуванням	та	виступам	металургів	і	гірників	у	ло-
кальних	чемпіонатах	–	в	складі	місцевих	команд.

Так,	профком	Дніпровського	металургійного	заводу	на	чолі	з	головою	первинної	організації	Сергієм	
Крамарчуком	от	 вже	багато	років	 активно	 вболіває	 за	 команду	 із	 промовистою	назвою	«Сталь-ДМЗ».	
Цього	року	вона	дуже	гідно	грає:	показує	хороші	результати	в	Чемпіонаті	міста	та	турнірі	на	Кубок	Дніпра,	
посіла	третє	місце	в	осінньому	обласному	турнірі	«Пульс».

«Пульс»	–	щорічне	змагання	з	футболу	«8	на	8»	(це	любительський	формат,	який	передбачає,	що	
кількість	гравців	в	командах	не	перевищуватиме	8	осіб	з	урахуванням	воротаря).	Цього	разу	його	ігри	
відбувалися	з	12	вересня	по	31	жовтня.	«Сталь-ДМЗ»	стартувала	в	них	цілком	успішно	–	і	довго	утри-
мувала	першу	позицію	турнірної	таблиці.	«Збій»	стався	на	початку	другого	кола,	коли	декілька	футбо-
лістів	захворіли,	а	організатори	відмовилися	перенести	зустрічі	з	командами	«Петрівець»	та	«Дискор».	
Цим	суперникам	«Сталь-ДМЗ»	програла	відповідно	з	рахунком	1:0	и	4:3.	З	«Фортексом»	та	«Флюгером	
фарби»,	які	посіли	перше	і	друге	місце	в	турнірі,	вона	зіграла	в	нічию.

Але	 вболівальники	 з	 числа	 заводчан	 не	
засмучуються,	 адже	 утриматися	 в	 трійці	 лі-
дерів	–	теж	цілком	гідний	результат.	А	тренер	
«Сталь-ДМЗ»	Мубариз	Бекіров	 зазначає,	що	
в	межах	«Пульсу»	було	зіграно	немало	дина-
мічних	матчів.	Особливо	запам’яталися	ігри	з	
командою	«Азовтраксервіс»:	попри	дві	пораз-
ки,	її	представники	боролися	до	останнього.

Також	 керівництво	 підприємства	 дало	
доб	ро	 на	 те,	 щоб	 «Сталь-ДМЗ»	 традиційно	
виступила	 на	 зимовому	 турнірі	 пам’яті	 Ро-
мана	 Шнейдермана	 (легендарний	 капітан	
команди	«Дніпро»).	В	попередні	роки	хлопці	
стабільно	входили	в	тріо	лідерів	цього	зма-
гання,	а	у	2019-му	–	стали	його	переможця-
ми.	Побажаємо	їм	успіху	і	цього	разу!

Оксана ЧЕРНЕНКО

Судячи	 з	 вдячних	 відгуків,	 тала-
новиті	 активісти	 ПМГУ	 з	 первинки	 по-
справжньому	відчули	себе	«зірками».	Ме-
та	досягнута!	І	все	–	завдяки	креативному	
і	сучасному	підходу	профспілкового	комі-
тету	ПМГУ	щодо	проведення	об’єднуючих	
заходів.

Як	 підкреслила	 Наталія	 Шамрицька,	
заради	 сяючих	 очей	 членів	 Профспілки	
варто	було	реалізовувати	цей	проєкт.	Во-
на	повідомила,	що	всі	команди	без	винят-
ку	 за	 свої	 кінороботи	були	нагороджені	 в	
номінаціях.	Гран-прі	виборов	(таємним	го-
лосуванням	 присутніх	 учасників)	 творчий	
колектив	 цеху	 з	 виробництва	 обкотишів	
№2	за	фільм	«Любов	і	фабрика».

Весною	 профком	 організує	 для	 всіх	
учасників	 проєкту	 вікенд	 у	 «кіношне»	
місце.

Оксана ШАХМОТЬ
Фото надані профкомом 

Північного ГЗК
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Пандемія	 коронавірусу,	що	 триває	 вже	 другий	
рік,	 вплинула	 на	 всі	 сфери	 нашого	 життя.	 Зокре-
ма,	 вона	 докорінно	 змінила	 підхід	 до	 проведення	
змагань	і,	власне,	занять	спортом.	Професійні	тур-
ніри	 світового	 масштабу	 здебільшого	 проходять	
без	 глядачів,	 спостерігати	 за	ними	можна	лише	в	
онлайн-форматі.	 Підготовка	 та	 проведення	 ло-
кальних	заходів	вимагає	від	організаторів	суворого	
дотримання	протиепідемічних	правил.	Навіть	прос-
то	позайматися	в	спортзалі	чи	фітнес-клубі	часто	
проблематично	–	коли	більша	частина	України	зна-
ходиться	в	зоні	суворого	карантину,	подібні	закла-
ди	змушені	призупиняти	свою	роботу.

Само	 собою,	 зазнав	 негативного	 впливу	 пан-
демії	 і	 робітничий	 спорт.	 Так,	 профком	 ПМГУ	
Покровсь	кого	 гірничо-збагачувального	 комбінату,	
трудовий	колектив	якого	дуже	полюбляє	фізкульту-
ру,	на	початку	року	постав	перед	вибором:	прово-
дити	чи	відміняти	свою	традиційну	(вже	шістдесят	
п’яту	за	ліком)	спартакіаду.

От	що	розповідає	з	цього	приводу	голова	пер-
винки	підприємства	Євген	Запускалов:

–	На	зборах	профспілкових	лідерів,	що	прохо-
дили	в	січні,	більшістю	голосів	було	вирішено	про-
водити	спартакіаду-2021.	Але	ми	суворо	додержу-
валися	всіх	карантинних	обмежень.	Наприклад,	під	
час	 перебігу	 змагань	 у	 приміщенні	 не	 допускали	
вболівальників	–	тобто	уникали	скупчення	людей.	
Дотримувались	 маскового	 режиму,	 дисциплінова-
но	користувались	антисептичними	засобами.

З	початком	осені	питання	стосовно	подальшої	
долі	спортивного	життя	обговорили	знов.	У	профко-
му	були	певні	сумніви,	однак	трудівники	наполягли,	
що	 спартакіада	 має	 продовжуватися.	 В	 принципі,	
з	вересня	до	середини	жовтня	епідеміологічна	си-
туація	в	нашому	регіоні	лишалася	відносно	спокій-
ною.	До	18	жовтня,	коли	Дніпропетровська	область	
увійшла	до	«червоної	зони»,	ми	встигли	провести	
фінальні	змагання	та	два	кубкові	поєдинки.

Йдеться	 про	 турніри	 на	 Кубки	 профкому	 з	 мі-
ні-футболу	та	з	шахів	і	шашок.	Перший	стартував	
2	 жовтня	 на	 стадіоні	 «Авангард».	 У	 ньому	 взяли	
участь	4	кращих	команди	в	цьому	виді	спорту:	ко-
лективи	 Служби	 охорони,	 Олександрівського	 та	
Запорізького	 кар’єрів	 і	 Залізничного	 цеху.	 Всі	 їх-
ні	 зустрічі	 проходили	 у	 дружній,	 але	 надзвичайно	
азартній	 атмосфері,	 в	 них	 було	 багато	 красивих	
комбінацій	та	справжньої	спортивної	боротьби.

Коли	всі	суперники	помірялися	силами	між	со-
бою,	сформувалися	пари,	які	у	фінальних	двобоях	
боролись	 за	 найвищу	 сходинку	 п’єдесталу	 поша-
ни	та	за	третє	місце:	Служба	охорони	проти	Олек-
санд	рівського	кар’єру,	Запорізький	кар’єр	проти	за-
лізничників.

У	матчі	за	«бронзу»	рахунок	відкрив	залізничник	
Андрій	Капінос.	Однак	радість	його	команди	трива-
ла	недовго...	Гравець	суперників	Руслан	Безпавлий	
швидко	 зрівняв	 шанси	 влучно	 забитим	 голом,	 а	 в	
другому	 таймі	 продублював	 свій	 успіх.	Після	цього	
у	 футболістів	 Залізничного	 цеху	 було	 два	 шляхи:	
здатися	на	милість	долі	чи	мобілізувати	всі	сили	та	
зробити	 ривок.	 Вони	 вибрали	 боротьбу!	 Спочатку	
начальник	цеху	Дмитро	Швець,	а	потім	Андрій	Капі-
нос	і	Євген	Пілюгін	один	за	одним	відправляли	м’яч	у	
сітку	воріт	запорожців.	Результат	цього	напруженого	
протистояння	–	4:2	на	користь	залізничників.

У здоровому тілі – здоровий дух!У здоровому тілі – здоровий дух!



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

У	 двобої	 за	 «золото»	 впевнену	 гру	 і	 перекон-
ливу	перевагу	над	суперником	продемонстрували	
охоронці.	Вони	зуміли	6	разів	вразити	ворота	гірни-
ків.	 Ключовою	ланкою	 в	 команді	Служби	 охорони	
сміливо	можна	назвати	гравця	ФК	«Авангард»	Вла-
дислава	Ємця,	який	4	рази	«розписався»	у	воротах	
суперника!	 Авторами	ще	 двох	 голів	 стали	 Андрій	
Мясніков	 і	Дмитро	Кужелюк.	Олександрівці	зуміли	
відповісти	лише	одним	голом	престижу	у	виконанні	
Олександра	Самойлова.	Підсумок	цього	драматич-
ного	поєдинку	–	6:1.

Тож	володарем	Кубка	профкому	з	міні-футболу	
–	2021	заслужено	стала	команда	Служби	охорони	у	
такому	складі:	Андрій	Мясніков,	Юрій	Лісовий,	Анд-
рій	 Ковальчук	 (фізорг),	 Владислав	 Ємець,	 Андрій	
Алілуєнко	і	Дмитро	Кужелюк.

Турнір	з	шахів	і	шашок	традиційно	приймав	ша-
ховий	клуб	СК	«Манганіт».	Протягом	двох	днів	у	йо-
го	стінах	відбувалися	тихі,	але	запеклі	бої	за	пер-
шість	серед	працівників	та	ветеранів	комбінату.	За	
ними	уважно	стежив	головний	суддя	–	очільник	це-
хової	організації	ПМГУ	Залізничного	цеху	Ігор	Во-
ронкін.	Він	зазначив:

–	В	черговий	раз	я	 виступив	 у	ролі	 «граючого	
судді»	 –	 таке	 буває	 тільки	 в	 робітничому	 спорті,	 і	
те,	лише	тоді,	коли	в	спільноті	спортсменів	всі	один	
одному	 довіряють.	Суміщаючи	 суддівство	 з	 грою,	

отримуєш	подвійну	дозу	емоцій!	Як	суддя,	я	дуже	
вдячний	колегам	за	те,	що	вони	грали	чесно	та	до-
тримувалися	правил.	Як	гравець	–	захоплююсь	їх-
ньою	наснагою	та	майстерністю.	Цього	року	супер-
ники	були	дуже	сильними	та	несподіваними	в	мане-
рі	гри,	тому	боротися	з	ними	було	дійсно	складно.

Обидва	турніри	ми	проводили	за	швейцарської	
системою	–	в	кожному	наступному	турі	між	собою	
грали	 ті	 учасники,	 які	 набрали	 однакову	 кількість	
очок.	Кількість	турів	визначалась	часовими	рамка-
ми,	в	яких	проводився	турнір.	Переможцем	ставав	
той	гравець,	котрий	набрав	більше	очок.

За	 результатом	 багаточасових	 шахових	 бата-
лій	володарем	головного	трофею	–	Кубку	профко-
му	 –	 вперше	 став	 Ілля	 Бєляєв	 з	 Автотранспорт-
ного	цеху.	Друге	 та	 третє	місця	заслужено	посіли	
два	Сергії	–	Асауленко	зі	Служби	охорони	та	Слі-
сарчук	з	Олександрівського	кар’єру.	У	шашках	не-
переможним	був	Ігор	Воронкін,	який	і	здобув	Кубок.	
«Срібло»	 виборов	 ще	 один	 залізничник	 –	 Андрій	
Маковецький,	«бронза»	дісталась	ветерану	підпри-
ємства	Сергію	Казанцеву.

Розмірковуючи	щодо	підсумку	вже	проведених	
змагань,	Євген	Запускалов	сказав:

–	Загальний	призовий	фонд	 кубкових	 змагань	
від	профспілкового	комітету	ПМГУ	склав	9,6	тися-
чі	гривень.	Я	вважаю,	що	тих,	хто	підтримує	спорт	
серед	гірників,	розвиває	та	популяризує	його	серед	
молоді,	просто	необхідно	заохочувати.	Адже	вони	
виконують	важливу	місію	–	гуртують	колективи	за	
спільними	інтересами.

Крім	 того,	 заняття	 фізичною	 культурою	 –	 це	
здоров’я,	додаткова	енергія,	гарний	настрій,	адре-
налін	та	азарт,	яких	так	бракує	в	нашому	житті.	То-
му	я	сам	займаюсь	тенісом	і	всім	рекомендую	бути	
активними,	 спортивними	 та	 загартованими.	Зараз	
це	–	особливо	цінно:	тільки	сильний,	міцний	орга-
нізм	здатний	протистояти	 коронавірусній	 інфекції.	
Вірю,	що	разом	ми	поборемо	пандемію	і	з	наступ-
ного	року	з	новими	силами	обов’язково	розпочнемо	
черговий	спортивний	сезон	на	Покровському	гірни-
чо-збагачувальному	комбінаті.

Наталія ЧЕПЕЦЬ
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Не відкладаючи на завтраНе відкладаючи на завтра
Так,	 профком	 «Метінвест	 –	 Ма-

ріупольського	 ремонтно-механічно-
го	 заводу»	 (голова	 первинки	 Валерій	
Альошкін)	організував	для	поціновува-
чів	 активного	 відпочинку	 з	 числа	 чле-
нів	ПМГУ	турнір	з	пейнтболу.	Змагання	
присвятили	 одразу	 трьом	 приводам	 –	
Дню	 захисників	 та	 захисниць	 України,	
Дню	 Українського	 козацтва	 та	 святу	
Покрова	 Пресвятої	 Богородиці.	 У	 них	
взяли	 участь	 4	 збірні	 команди	 з	 усіх	
структурних	підрозділів	підприємства.

Осінь	 вирішила	 порадувати	 спорт-
сменів	хорошою	погодою	–	було	досить	
тепло	 і	 сонячно.	 А	 на	 самому	 пейнт-
больному	майданчику	навіть	спекотно	
–	адже	боротьба	з	самого	початку	тур-
ніру	 розгорнулася	 гостра	 і	 динамічна.	

Азарт,	підвищений	рівень	адреналіну	в	крові...	Учасники	влучно	стріляли	–	як	хлопці,	так	і	дівчата.	Вони	
показали	справжній	командний	дух	і	прагнення	до	перемоги.	Ніщо	так	не	зміцнює	колектив,	як	спільна	
справа,	особливо	така,	де	потрібно	стояти	пліч-о-пліч!

У	нагороду	за	активність	всі	гравці	отримали	сильні	емоції	та	відмінний	настрій.	А	ще	–	заохочувальні	
призи	та	корисні	подарунки	від	профспілкового	комітету.

У	первинній	організації	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»	 (голова	Наталя	Маринюк),	знаючи	пристрасть	
багатьох	працівників	підприємства	–	членів	ПМГУ	до	риболовства,	провели	для	них	вже	п’ятий	за	ліком	
фестиваль	рибалок-аматорів.	Місцем	подій	стало	Карачунівське	водосховище	поблизу	села	Данилівка.	
Головним	організатором	змагань	виступила	комісія	молодіжної	політики,	культурно-масової	та	спортив-
ної	роботи	профкому.

Яскравий	«Риба-фест»	зібрав	63	учасника	–	43	з	них	ловили	на	фідер,	20	–	на	спінінг.	Їхню	майстер-
ність	оцінював	головний	суддя	–	представник	компанії	Flagman	(спеціалізується	на	товарах	для	рибо-
ловлі	та	туризму),	чемпіон	України,	май-
стер	спорту	з	фідерної	риболовлі	Мико-
ла	Солодовник.	 Боротьба	 була	 досить	
серйозною,	 суперники	 до	 останнього	
не	хотіли	 здаватися.	Однак	врешті	 час	
змагань	вийшов,	вилов	було	зважено	та	
оцінено.	Примітно,	що	після	цього	прак-
тично	 всю	 рибу	 вирішили	 відпустити,	
взявши	тільки	 кілька	найбільш	крупних	
особин.

Найуспішніші	 рибалки,	 звісно	 ж,	
отримали	 винагороди	 та	 призи	 від	
профкому	 первинки	 ПМГУ	 та	 компанії	
Flagman.	 Крім	 того,	 всі	 учасники	 тур-
ніру	 мали	 змогу	 пройти	 пізнавальний	
майстер-клас	від	Миколи	Солодовника	
та	поспілкуватися	на	свіжому	повітрі	під	
час	смачного	обіду.

За інформацією профкомів ПМГУ

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
Коронавірус	багато	чого	нас	навчив.	Зокрема,	ніколи	не	відкладати	на	завтра	те,	що	можна	

зробити	сьогодні	–	адже	чергове	загострення	ситуації	із	захворюваністю	здатне	в	будь-який	
момент	зруйнувати	плани.	 І	такий	розрахунок	виявився	вірним.	Саме	завдяки	йому	первинні	
організації	ПМГУ	встигли	до	чергової	хвилі	епідемії	провести	цілу	низку	цікавих,	захопливих	і	
різноманітних	розважальних	заходів.
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П’ять	років	тому	в	спільноті	рибалок	з	числа	за-
поріжсталівців	 сталася	 надзвичайно	 важлива	 по-
дія:	 відбулися	 перші	 змагання	 зі	 спортивного	 ри-
боловства	 на	 кубок	 комбінату.	 З	 тієї	 пори	 за	 цю	
нагороду	 щорічно	 йде	 запекла	 боротьба.	 Десят-
ки	 команд	 від	 різних	 підрозділів	 «Запоріжсталі»,	
«ЗЛМЗ»	та	«МПС»,	а	також	представники	інших	ме-
талургійних	підприємств	області	та	України	беруть	
участь	в	турнірі,	сподіваючись	здобути	звання	най-
вправніших	риболовів.

Не	став	винятком	і	карантинний	2021	рік.	Попри	
суворі	обмеження,	 змагання	вирішили	не	відміня-
ти	(щоправда,	долучитися	до	них	дозволили	лише	
працівникам	 «Запоріжсталі»,	 «ЗЛМЗ»	 та	 «МПС»).	
За	 їхніми	 підсумками	 кращий	 результат	 показала	
родина	 Борисових,	 яка	 представляла	 доменний	
цех	і	цех	шлакопереробки.

Але	цікавого	дозвілля	та	захопливої	конкурен-
ції	в	улюбленій	справі	ніколи	не	буває	досить!	Тож	

голова	комісії	профко-
му	з	культури	та	спор-
ту	 Володимир	 Коськін	
виступив	з	 ініціативою	
проведення	 ще	 од-
ного	 тематичного	 за-
ходу.	 Адміністрація	 і	
профком	 ПМГУ	 ідею	
підтримали.	 І	 от,	 на-
прикінці	 осені	 близь-

ко	двох	десятків	найрішучіших	рибалок	виїхали	на	
узбережжя	Азовського	моря,	в	село	Стрілкове	Хер-
сонської	області,	щоб	позмагатися	за	перший	кубок	
«Запоріжсталі»	з	морської	риболовлі.

Дув	 сильний	 вітер,	 йшов	 рясний	 дощ,	 однак	
складні	погодні	умови	нікому	не	стали	на	заваді:	всі	
були	 зосереджені	 на	 тому,	 щоб	 проявити	 себе	 як-
найкраще.	 На	 гачки	 рибалок	 потрапляли	 піленгас,	
журавка	і	навіть	один	калкан.	Всього	виловили	163	
хвости,	 загальна	 вага	 риби	 сягнула	 34	 кілограмів	
150	грамів.

Контрольне	 зважування	 показало,	 що	 перше	
місце	 (і	омріяний	кубок!)	виборов	слюсар-ремонт-
ник	 мартенівського	 цеху	 Богдан	 Бобришев	 (з	 ви-
ловом	5	 кілограмів	 540	 грамів).	Друге	місце	 посів	
бригадир	механічного	цеху	«ЗЛМЗ»	Антон	Зайцев	
(3	кілограми	500	 грамів).	Третє	–	в	електромонте-
ра	цеху	холодної	прокатки	Євгена	Єгорова	(3	кіло-
грами	170	 грамів).	У	номінації	«BIG	FISH»	переміг	
вальцювальник	 цеху	 холодної	 прокатки	 Володи-
мир	Пахота	(1	кілограм	360	грамів).

Після	урочистого	нагородження	рибалок	пригос-
тили	 смачним	обідом,	 під	 час	 якого	 учасники	мали	
змогу	обговорити	змагання,	поспілкуватися	та	розпо-
вісти	представникам	організаторів	про	свої	вражен-
ня.	За	їхніми	словами,	турнір	пройшов	на	відмінно!

Гліб ГОНЧАРОВ

Порибалили на відмінноПорибалили на відмінно
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Половина	бід	у	світі	відбуваєтьсяПоловина	бід	у	світі	відбувається
через	нестачу	мужності,	яка	дозволяє	говоритичерез	нестачу	мужності,	яка	дозволяє	говорити
та	слухати	правду	спокійно,	в	дусі	любові.та	слухати	правду	спокійно,	в	дусі	любові.

Харрієт Бічер-СтоуХаррієт Бічер-Стоу

Наталя	ЛЯШКО,	начальник	електротехнічного	бюро	проєктно-конструкторського	від-
ділу	Маріупольського	металургійного	комбінату	імені	Ілліча,	голова	профкому	відділу

Фото Наталії УСЕНКО
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У	старовинному	місті	Умань	знаходиться	одна	
з	найвизначніших	пам’яток	ландшафтного	мистецт-
ва	 в	Європі	 –	 Національний	 дендрологічний	 парк	
«Софіївка».

Кажуть,	 любов	 здатна	 творити	 чудеса.	У	 цьому	
не	виникає	сумнівів,	коли	перед	очима	відкриваєть-
ся	уманська	«Софіївка»	–	дивовижний	рукотворний	
сад,	у	якому	переплелись	казка	та	реальність,	леген-
ди,	міфи	та	щось	вічне,	невловиме	та	загадкове…

Екскурсовод	 розповіла	 криворіжцям	про	 взає-
мини	 у	 сім’ї	 Потоцьких,	 історію	 створення	 парку,	
який	символізує	увічнене	кохання	до	жінки,	про	те,	
що	поруч	зі	звичними	для	наших	широт	деревами	
ростуть	екзотичні,	наприклад,	гінкго	білоба,	тюль-
панове	дерево	та	 інші,	привезені	з	далеких	країв.	
Саме	із	«Софіївки»	більшість	рідкісних	рослин	були	
розповсюджені	по	всій	території	сучасної	України.

Члени	 Профспілки,	 прогулюючись	 серед	 цієї	
краси,	милувалися	живописними	пейзажами	з	віко-
вими	деревами,	озерами	і	водоспадами,	гротами	і	
скульптурами,	які	 ведуть	у	 світ	античних	легенд	 і	
героїв	поеми	Гомера	«Одисея».

Років	зо	два	тому	поруч	 із	 історичним	дендро-
парком	 виріс	 Фентезі-парк	 «Нова	 Софіївка».	 Це	
єдиний	 у	 східній	 Європі	 дендропарк	 у	 стилі	 фен-
тезі.	Такий	собі	«mix»	етнопарка	з	набором	різних	
інсталяцій	 і	 скульптур.	 Тут	 є	 українська	 хатинка	 і	
японські	 сади,	 невеличка	 річечка	 з	 місточками	 і	
фонтани,	є	навіть	парк	динозаврів.	А	оскільки	парк	
–	це	велика	фотозона,	незвична	і	різна,	то	колектив	
коледжу	залюбки	фотографувався.

Насичений	приємними	подіями	вихідний	проле-
тів	як	хвилина.	На	зворотному	шляху	екскурсанти	
зробили	 привал	 «У	 Лісовика»,	 під	 час	 якого	 вони	
мали	змогу	поділилися	враженнями.

Юрій Зацепилін, викладач безпеки життє-
діяльності, провідний фахівець з цивільного 
захисту:

–	 Дуже	 живописний	 парк,	 заради	 прогулянки	
ним	варто	проїхати	кілька	сотень	кілометрів,	адже	
кожен	куточок	цього	історичного	місця	приваблює,	
відкриває	щось	 нове.	 Тут	 неймовірна	 атмосфера,	
усе	дихає	красою.	У	покритих	лататтям	ставках	во-
дяться	черепахи,	плавають	качки	з	каченятами,	ле-
беді…	З	якого	боку	не	зайдеш	до	парку,	він	скрізь	
прекрасний!

Катерина Федчунова, викладач-методист, 
викладач математики та інформатики:

–	У	щоденних	клопотах	ми	часто	забуваємо	зу-
пинитися,	щоб	озирнутися	навколо,	помилуватися	
тим,	що	нас	оточує,	послухати	спів	пташок,	але	у	
цей	 вихідний,	 завдяки	 Профспілці,	 ми	 мали	 таку	
нагоду.	Дуже	приємно	було	прогулятися	серед	буй-
ства	зелені	рідкісних	дерев	та	квітів,	помилувати-
ся	рукотворними	ландшафтами.	Цікавим	видався	і	
парк	фентезі.	Він	–	своєрідне	продовження	леген-
дарної	«Софіївки».	На	мою	думку,	для	всіх	нас	екс-
курсія	стала	справжнім	«перезавантаженням».

Юлія Коваленко, практичний психолог:
–	Парк	«Софіївка»	–	уманське	диво,	яке	варто	

відвідати	хоча	би	раз	у	житті,	щоб	поринути	у	за-
гадковий	світ	любові	та	давнього	світу.	Тут	усе	має	
казкові	та	міфічні	назви.	Наприклад,	вражає	доли-
на	Велетнів,	 тут	можна	походити	по	каменям,	по-
сидіти	на	них,	а	ще	й	по	фотографуватися,	що	ми	з	
колегами	і	зробили.	Гуляючи	алеями	парку,	ми	спіл-
кувалися,	як	кажуть,	не	по	роботі,	ділилися	вражен-
нями	від	побаченого.	І	як	психолог,	зазначу,	що	таке	
спілкування	в	неофіційній	атмосфері	дає	позитив-
ний	результат:	сприяє	згуртованості	колективу.

Марина ОМЕЛЬНИЦЬКА, фото автора

Восени	колектив	Відокремленого	структурного	підрозділу	«Фаховий	коледж	"Полі-
техніка"	Державного	університету	економіки	та	технологій»	(входить	на	правах	це-
хової	організації	в	первинку	ПМГУ	«АрселорМіттал	Кривий	Ріг»)	побував	на	екскурсії	в	
Умані.	Як	розповіла	профлідерка	навчального	закладу	Ірина	Чуприна,	поїздка,	ініційова-
на	профкомом	коледжу,	вийшла	пізнавальною	та	надзвичайно	яскравою!

Вікенд з ПрофспілкоюВікенд з Профспілкою
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У	 підприємств	 ГМК	 –	 довге	 життя	 і	 довга	
пам’ять.	Десятиліття	за	десятиліттям	відкриваючи	
двері	своїх	прохідних	все	новим	поколінням	трудів-
ників,	 вони	 дбайливо	 зберігають	 свою	 історію	 –	 і	
вчать	людей,	що	працюють	на	 них,	 поважати	ми-
нуле.	А	профкоми	ПМГУ,	які	діють	на	заводах	і	ком-
бінатах,	в	свою	чергу	не	втомлюються	нагадувати:	
всі	досягнення,	всі	відкриття,	всі	«великі	будівницт-
ва»	здійснюють	люди!	Тож,	цінуючи	внесок	попере-
дніх	поколінь,	в	першу	чергу	варто	дбати	про	колег	
старшого	 віку	 –	 ветеранів,	 пенсіонерів.	 Вони	 від-
дали	підприємствам	галузі	свої	кращі	роки	і	тепер,	
перебуваючи	на	відпочинку,	заслуговують	на	нашу	
вдячність	та	щиру	турботу.

Вона	може	набувати	 самих	різних	форм.	Хоча,	
будемо	чесними,	 з	огляду	на	вкрай	низький	рівень	
пенсійного	 забезпечення	в	 країні,	 найбільш	цінною	
для	 людей	 похилого	 віку	 є	 матеріальна	 допомога.	
Тож,	маючи	на	меті	привітати	їх	з	їхнім	святом	(за	рі-
шенням	Організації	Об’єднаних	Націй	Міжнародний	
день	людей	похилого	віку	відзначається	1	жовт	ня),	
адміністрація,	профком	ПМГУ	та	Рада	ветеранів	«Ін-
терпайп	 Нижньодніпровського	 трубопрокатного	 за-
воду»	вирішили	обрати	цілком	прагматичний	спосіб.	
Для	всіх	ветеранів	підприємства,	яким	виповнилося	
75	років	 (а	це	570	осіб),	вони	придбали	продуктові	
набори.	Ще	50	осіб	отримали	грошові	виплати	у	роз-
мірі	200	гривень.	Щоб	знизити	ризик	захворювання	
на	 коронавірус,	 урочисті	 збори	 не	 проводили	 –	 із	
додержанням	 всіх	 карантинних	 правил	 подарунки	
доправили	ветеранам	додому.

Представники	 молодіжної	 ради	 промислового	
майданчика	Миколаївського	 глиноземного	 заводу,	
за	 підтримки	 свого	 об’єднаного	 профкому	 ПМГУ,	
кожен	 рік	 обов’язково	 вітають	 ветеранів	 та	 учас-
ників	Великої	Вітчизняної	війни	з	числа	глинозем-
ників	з	роковинами	звільнення	України	від	німець-
ко-фашистських	загарбників	(28	жовтня).	Попри	всі	
складнощі,	пов’язані	з	пандемією,	добру	традицію	
не	 стали	 порушувати	 і	 цього	 разу.	 Виконуючи	 всі	
вимоги	 протиепідемічної	 безпеки,	 молоді	 активіс-
ти	завітали	в	 гості	до	20	ветеранів,	що	мешкають	
в	 Корабельному	 районі	 міста.	 Окрім	 привітань	 та	
добрих	побажань	здоров’я	та	довголіття,	вони	при-
везли	з	собою	подарунки	–	продуктові	набори.	Пре-
зенти	були	прийняті	з	радістю,	але	найбільшу	вдяч-
ність	з	боку	людей	похилого	віку	викликали	навіть	
не	вони,	а	той	факт,	що	молодші	колеги	ніколи	про	
них	не	забувають.

За інформацією Надії ДЕРКАЧ
та Олександра КЛІНДУХА

Із вдячністю та щирою турботоюІз вдячністю та щирою турботою
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Запоріжсталівці	–	особливі	люди.	Вони	енергійні,	
супервідповідальні,	а	також	завзяті	і	веселі.	Причо-
му	 ці	 характеристики	 притаманні	 всім	 представни-
кам	 підприємства	 –	 від	 наймолодшого	 «зеленого»	
новачка,	 який	 тільки-но	 пройнявся	 духом	металур-
гійного	братства,	і	до	поважного	ветерана,	що	давно	
вже	перебуває	на	заслуженому	відпочинку.

Останніми	 –	 людьми	 старшого	 покоління,	 що	
зберігають	активність	та	оптимістичний	погляд	на	
життя,	 і	 не	 втрачають	 цікавості	 до	 справ	 рідного	
підприємства	–	на	комбінаті	пишаються	особливо.	
Адміністрація	 та	 профком	 ПМГУ	 на	 засадах	 кон-
структивного	соціального	діалогу	дбають	про	їхній	
добробут,	забезпечують	їм	можливості	для	спілку-
вання	та	цікавого	проведення	дозвілля.

Зокрема,	багато	років	поспіль	на	початку	трав-
ня	і	наприкінці	вересня	ветеранів	запрошували	на	
відпочинок	 до	 здравниць	 «Запоріжсталі»:	 санато-
рію-профілакторію	 на	 острові	 Хортиця	 та	 пансіо-
нату	 «Металург»	 на	 березі	 Азовського	 моря.	 Аж	
допоки	не	трапилася	пандемія	коронавірусу.	Через	
надто	 високу	 небезпеку	 традицію	 «ветеранських	
заїздів»	було	поставлено	на	паузу.

Однак	щойно	ситуація	трішки	покращилася,	до	
неї	 повернулися	 –	 цієї	 осені	 «Металург»	 відкрив	
свої	 двері	 відвідувачам	 старшого	 віку.	 Правда,	 у	
зв’язку	 з	 карантинними	обмеженнями,	 час	 їхнього	
прибуття	довелося	коригувати,	однак	восени	поми-
луватися	морськими	хвилями	все	ж	встигли	майже	
400	представників	ветеранської	когорти.

На	щастя,	 погода	була	 чудова.	Поважні	мета-
лурги	мали	змогу	погуляти,	насолодитися	останні-
ми	сонячними	промінчиками,	поділитися	з	товари-
шами	враженнями,	що	накопичилися.	Хоча,	вільно-
го	часу	в	них	було	не	надто	багато	–	через	різнома-
нітну	 розважальну	 програму,	 яку	 підготувала	 для	
них	культурно-масова	комісія	Організації	ветеранів	
підприємства	під	керівництвом	Ірини	Водводяк.

У	великому	переліку	цікавих	заходів	було	місце	
конкурсам,	творчим	вечорам:	«Таланти	твої,	пансіо-
нат»,	 «Вечір	 гумору»,	 «Івана	 Купала»,	 спортивним	
змаганням	–	зокрема,	надзвичайно	азартному	турні-
ру	з	доміно.	Приємним	сюрпризом	для	відпочиваль-
ників	став	виступ	хору	ветеранів	«Дніпровські	зорі»	
–	кожен	номер	глядачі	зустрічали	довгими	аплодис-
ментами.	Ще	один	яскравий	концерт	їм	подарували	
працівники	 Палацу	 культури	 металургів.	 У	 вільний	
час	в	гості	до	колег	приїжджали	само	діяльні	артисти	
з	 числа	 металургів:	 Олександра	 Барабаш,	 Михай-
ло	Щипський,	Василь	Чурило,	Любов	Баско,	Олек-
сандра	Сидельникова	та	 інші.	А	наприкінці	«зміни»	
ветерани,	що	брали	найбільш	активну	участь	у	гро-
мадському	житті	пансіонату,	ще	й	отримали	заохочу-
вальні	подарунки	та	сувеніри.

У	санаторію-профілакторію	на	Хортиці	 запоріж-
сталівці	 старшого	 віку	 цього	 року	 не	 відпочивали.	
Але	вони	знають	і	люблять	це	місце,	і	хочуть	зробити	
його	кращим	–	не	стільки	для	себе,	скільки	для	май-
бутніх	поколінь.	Тому	в	жовтні	вони	закликали	своїх	
молодих	товаришів	–	представників	молодіжної	ор-
ганізації	«Запоріжсталі»	 і	 загалом	молодь,	що	пра-
цює	на	підприємствах	компанії	«Метінвест»,	провес-
ти	там	спільний	суботник.	Голова	ветеранської	орга-
нізації	Микола	Сілін,	регіональний	менеджер	депар-

таменту	 із	 взаємодії	 з	 громадськими	
організаціями,	 президент	 молодіжної	
організації	 «Метінвесту»	 Сергій	 Вла-
сенко	 і	 лідер	 «молодіжки»	 комбінату	
Анатолій	 Ширма	 поспілкувалися	 і	 зі-
йшлися	в	думці,	що	це	–	чудова	ідея.

Виїхавши	 до	 санаторію,	 дружна	
різновічна	 команда	 не	 тільки	 допо-
могла	 колективу	 закладу	 відпочинку	
з	 прибиранням	 території,	 але	й	 при-
ємно	 поспілкувалася.	 Налагодити	
контакт	 між	 поколіннями	 виявилося	
надзвичайно	 легко,	 в	 учасників	 су-
ботнику	було	багато	спільних	тем	для	
розмов.	Що	і	не	дивно,	адже	всі	вони	
–	металурги,	а	різниця	у	віці	для	взає-
мопорозуміння	–	не	перешкода.

Гліб ГОНЧАРОВ

Коли вік – не перешкодаКоли вік – не перешкода
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Важка	 праця	 в	 небезпечних,	 несприятливих	
чи	 навіть	 шкідливих	 умовах	 виснажує	 металургів	
і	 гірників.	Після	довгих	років	на	виробництві,	вони	
виходять	на	заслужений	відпочинок	із	суттєво	по-
меншавшим	запасом	здоров’я	і	сил.	Але	слабкості	
тіла	 компенсуються	 міцним,	 загартованим	 харак-
тером	 і	невичерпною	енергією.	Вона	спонукає	ба-
гатьох	пенсіонерів	лишатися	активними,	підтриму-
вати	зв’язки	з	рідними	підприємствами,	займатися	
профспілковою	 та	 громадською	роботою	 у	 складі	
Рад	ветеранів,	а	також	–	охоче	брати	участь	у	різ-
номанітних	творчих	ініціативах.

Цієї	 осені	 найяскравішою	 з	 них	 став	 вокаль-
ний	конкурс	для	людей	старшого	покоління	«Вете-
ранська	 пісня	 –	 2021».	Організований	 за	 підтрим-
ки	компанії	«Метінвест»	на	прохання	обдарованих	
пенсіонерів	підприємств	холдингу,	цей	захід	набув	
неочікуваного	масштабу.	До	участі	в	ньому	долучи-
лися	представники	ветеранських	спільнот	з	Авдіїв-
ки,	Запоріжжя,	Маріуполя,	Кам’янського	та	Кривого	
Рогу.

Спочатку	 артисти	 –	 сольні	 виконавці,	 дуети,	
ансамблі	 та	 хорові	 колективи	 –	 мірялися	 силами	
у	відбірковому	етапі	на	регіональному	рівні.	Потім	
його	переможці	(всього	150	осіб)	приїхали	визнача-
ти	найталановитіших	на	гала-концерт,	який	відбув-
ся	на	початку	жовтня	у	місті	Кривий	Ріг,	на	великій	
сцені	Палацу	культури	«Північний».

До	 уваги	 прихильних	 глядачів	 (частина	 з	 них	
приїхала	разом	з	учасниками,	щоб	підтримати	то-
варишів,	інша	–	скучивши	за	цікавими	мистецькими	
подіями,	прийшла	до	ПК	«з	вулиці»,	але	не	лиши-
лася	байдужою	до	яскравих	проявів	ветеранської	
творчості	і	теж	активно	вболівала	за	своїх	фавори-
тів)	представили	29	номерів.	Лунали	старі	улюбле-
ні	пісні	–	в	класичному	виконанні	та	в	нових	оброб-
ках,	 дивували	 авторські	 композиції;	 радували	 око	
режисерські	ходи	у	постановках	номерів	та	яскра-
ві,	стильні	костюми.	Члени	журі	прискіпливо	оціню-
вали	не	лише	вокальні	дані	виконавців,	але	 і	 їхнє	
вміння	триматися	на	сцені	та	артистизм.

Відчуття	 конкуренції	 серед	 артистів,	 звісно	 ж,	
було.	Однак	значно	більше	кидалося	в	очі	спільне	

захоплення	творчим	процесом.	Ветерани	з	різних	
міст	 знайомилися,	 спілкувалися,	 жартували,	 не	
думаючи	про	те,	хто	яке	місце	в	підсумку	посяде.	
І	 правильно	 робили!	 Адже	 «Ветеранська	 пісня	 –	
2021»	–	з	тих	змагань,	де	радість	від	участі	цінніша	
за	перемогу.	Щоб	підкреслити	це,	організатори	під-
готували	пам’ятні	подарунки	для	всіх,	без	винятку,	
фіналістів:	солісти	отримали	радіомікрофони,	а	ко-
лективи	–	музичні	колонки	з	мікрофонами.

Фото: www.krnews.ua

«Ветеранська пісня – 2021»«Ветеранська пісня – 2021»
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Найяскравіший	літній	спогад	для	багатьох	чле-
нів	 Профспілки,	 що	 входять	 до	 складу	 первинки	
Авдіївського	коксохімічного	заводу,	–	це	спогад	про	
відпочинок	на	базі	«Сонячний	берег»	(село	Урзуф	
Донецької	області).	Кожен	раз,	приїжджаючи	сюди,	
працівники	 підприємства	 та	 члени	 їхніх	 родин	
мають	 можливість	 насолодитися	 чистим	 морем,	
лагідним	 сонечком,	 прозорим	 повітрям,	 заряди-
тися	здоров’ям	та	енергією.

Тут	комфортно	 і	затишно:	за	останні	роки	кор-
пуси	помітно	змінилися	на	краще	–	в	них	проведе-
но	 капітальні	 ремонти	 із	 заміною	 всіх	 комунікацій	
та	оновленням	поверхонь	стель	та	стін.	Однак,	за-
селившись	у	свіжовідремонтовані	приміщення,	від-
почивальники	зазначали,	що	в	них	чогось	трішечки	
не	вистачає.	Чогось	майже	невловимого,	але	дуже	
важливого...	Може	душі?

Але	ж	хочеться,	щоб	цей	берег	був	насправді	
сонячним	і	радісним.	То	як	додати	йому	позитиву?	
Розмірковуючи	 над	 цим,	 профспілковий	 комітет	
ПМГУ	АКХЗ	(голова	первинки	Світлана	Дорошенко)	
знайшов	рішення:	залучив	до	процесу	оздоблення	
інтер’єру	оздоровниці	дітей	коксохіміків,	оголосив-
ши	творчий	конкурс	малюнків	«Фарби	літа».

Відповідно	до	правил,	у	ньому	взяли	участь	ді-
ти	віком	від	6	до	16	років:	загалом	76	юних	художни-
ків	надали	на	суд	журі	понад	80	робіт.	Їхній	доробок	
оцінювали	з	огляду	на	змістовність	та	відповідність	
темі,	оригінальність	ідей,	цікавість	творчого	задуму	
та	художній	рівень	(авжеж,	враховуючи	вік	авторів).

Визначити	найкращих	було	надзвичайно	склад-
но.	 На	 допомогу	 довелося	 покликати	 авдіївських	
майстрів	 з	 художнього	 мистецтва.	 Разом	 з	 ними	
представникам	профкому	все	ж	вдалося	сформу-
вати	список	переможців:	ними	стали	Софія	Хоро-
шун	(15	років),	Ярослав	Васянович	(13	років),	Роман	
Симоненко	 (12	років),	Ліза	Бедюх	 (10	років),	Дарій	
Цингер	 (8	років),	Михайло	Бондар	 (8	років),	Марія	
Тімофєєва	 (8	 років)	 та	 Давид	 Тупікін	 (6	 років).	 За	
свій	талант	хлопчики	 і	дівчатка	отримали	грошові	

винагороди	в	розмірі	2000	гривень.	Також	профком	
подбав	про	заохочувальні	призи	для	всіх	учасників	
конкурсу	–	бездротові	 геймпади	для	 ігор	на	теле-
фоні	чи	комп’ютері.

«Ого, який подарунок, я не очікувала!	–	ділить-
ся	 враженнями	 одна	 з	 переможців,	 Софія	 Хоро-
шун.	 –	Я ще не вигадала, на що витрачу. Може, 
на олівці та фарби. А може, підзбираю та куплю 
графічний планшет. Я, швидше за все, пов’яжу 
свою професійну долю з малюванням, може, 
стану дизайнером. Дякую профкому Авдіївського 
коксохімічного заводу за такий цікавий конкурс!»

Поділившись	своїми	враженнями	від	відпочинку	
на	морському	узбережжі,	вклавши	в	роботи	фанта-
зію	та	сонячний	настрій,	діти	стали	ідеальними	твор-
цями	нового	дизайну.	Тепер	–	справа	за	дорослими.	
Їм	необхідно	відповідно	оздобити	малюнки	та	стиль-
но	розмістити	їх	у	холах	корпусів,	так	щоб	компози-
ції,	які	вийдуть	у	підсумку,	радували	око	та	надиха-
ли.	 Ідеї	щодо	того,	як	це	зробити,	вже	є,	наскільки	
вдало	їх	буде	реалізовано	–	оцінять	відпочивальни-
ки,	що	завітають	на	базу	відпочинку	наступного	літа.

За інформацією 
профкому АКХЗ

Для сонячного настроюДля сонячного настрою
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Христовим!
Христовим!

Лишаймося разом у новому році!Лишаймося разом у новому році!
Щоб кожен черговий випуск журналу «Ваша довіра» був цікавим, 

пізнавальним та різноманітним, над ним працює велика кількість людей. 
В першу чергу, це наші талановиті автори – професійні журналісти та 
наділені літературним хистом аматори з числа профспілкових лідерів 
та активістів. Це фотографи – технічно підковані професіонали, з 
досконалим відчуттям кадру, та просто небайдужі свідки важливих 
подій, які ніколи не забувають зупинити миттєвість завдяки камері на 
телефоні. Це профспілкові експерти – юристи, економісти, фінансисти, 
технічні інспектори праці – завдяки їхнім глибоким знанням створюються 
докладні консультації, перевіряються на релевантність факти і цифри. 
Це редактори, що скрупульозно збирають всі матеріали докупи, красиво 
їх оформлюють, щоб сторінки журналу було приємно гортати...

Кожен з них вкладає у «Вашу довіру» частинку своєї душі. І 
сподівається, що наступного року всі наші читачі залишатимуться 
з нами. Для цього потрібно зовсім небагато: не забути передплатити 
видання на наступний період. У 2022 році, в зв’язку з пандемією 
коронавірусу, запланований вихід 10 номерів журналу. В разі, якщо 
ситуація із захворюваністю покращиться, звичну кількість випусків 
буде відновлено.

Наш індекс у каталозі «Укрпошти» – 99528. Вартість передплати 
всюди, окрім Донецької та Луганської областей, складає: на 1 місяць – 
11,26 гривні, на 3 місяці – 33,78 гривні, на 6 місяців – 67,56 гривні, на 
10 місяців – 112,60 гривні. 

У Донецькій та Луганській областях видання має інший індекс – 
46085. А вартість його передплати є пільговою, і складає, відповідно: 
на 1 місяць – 6,36 гривні, на 3 місяці – 25,05 гривні, на 6 місяців – 50,10 
гривні, на 10 місяців – 83,50 гривні.




