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За інтереси та єдність трудящих!За інтереси та єдність трудящи

Під знакомПід знаком Грудень

2018 року

№ 12 (187)

РУДИ РУДИ   МЕТАЛУМЕТАЛУ  

Дід Мороз спішить до вас –З Новим роком привітати
Та удачі на весь рік

І здоров’ячка вам дати,
Сонячних, яскравих днів,Незабутніх вражень світлих,Виповнення добрих мрій,Щирих друзів вам привітних!

Веселих свят!Веселих свят!
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НА ПОРОЗІ 2019-ГО 

Добігає кінця 2018 рік. Для 
Криворізької міської організації 
профспілки металургів і гірни-
ків України він був напруженим, 
складним, але плідним та багатим 
на різні події. Проводжаючи його, 
ми будемо бажати, щоб усі нега-
разди  і проблеми залишилися в 
старому році. Натомість – згаду-
вати приємні моменти, подаро-
вані поточним. У пам’яті – виїзні 
профспілкові зльоти молодіжного 
активу (у травні), кращих голів 
цехових комітетів (у вересні), під 
час яких активісти і профспілкові 
працівники познайомилися ближ-
че та здружилися, 6 робітничих 
спартакіад, проведених за під-
тримки міськкому, насичене куль-
турне життя. 

Профспілка металургів і гірни-
ків України на всіх рівнях весь 
рік займалась організацією на-
вчання профспілкових кадрів і 
активу. Протягом 2018-го більше 
двох тисяч криворіжців зміцнили 
знання в юридичній, соціально-
економічній, інформаційній та 
психологічній сферах, підвищили 
рівень профспілкової компетент-
ності та професіоналізму. Ця ро-
бота буде продовжуватися. Адже 
тільки грамотним активістам під 
силу успішно вирішувати широ-
кий комплекс завдань, що стоять 
перед ПМГУ.

У профспілкових працівників 
та активістів у грудні – чимало 
клопотів, пов’язаних із зимовими 
святами. Першою датою в кален-
дарі, на яку з нетерпінням чека-
ють діти, є День святого Миколая. 
19 грудня наша профспілка дітям 
пільгових категорій, у тому числі 
учнівській та студентській моло-
ді, уже багато років влаштовує 
яскраве свято з врученням со-
лодких подарунків. Турбота про 
ближнього, підтримка та захист 
членів ПМГУ і надалі будуть пріо-
ритетними в нашій діяльності. 

2019 рік для профспілки мета-
лургів і гірників України – визна-
чальний. Рік звітів і виборів. Тому 
кожному бажаю сил, витримки і 
солідарності!

Вітаючи всіх з прийдешніми  
новорічно-різдвяними святами, 
кожному від душі зичу миру, опти-
мізму, мудрості. Нехай Новий рік 
обов’язково стане точкою відліку 
для нових вагомих справ, для пе-
ремог і звершень. І як би навколо 
не бушували вітри та заметілі, не-
хай у ваших домівках, колекти-
вах і на душі завжди буде світло 
та затишно. Будьте здоровими і 
успішними!

     Анатолій МАКАРЕНКО, 
голова Криворізького 

міського комітету ПМГУ.

               Нехай Новий рік стане точкою відліку для нових вагомих справ!               Нехай Новий рік стане точкою відліку для нових вагомих справ!

Прийміть вітання від голів профкомівПрийміть вітання від голів профкомів
На зимові свята, які супроводжуються казковістю, 

а також ароматом хвої, чекають не тільки діти, а й 
дорослі, адже вони  – життєствердні та яскраві. З 
прийдешнім Новим роком членів нашої профспілки 
поздоровляють голови профкомів первинок ПМГУ 
підприємств ГМК Кривбасу.  

Наталя МАРИНЮК («АрселорМіттал Кривий Ріг»): 
«Бажаю всім працівникам підприємства, підрядних ор-
ганізацій і жителям нашого міста міцного здоров’я і сил, 
миру та злагоди, матеріального достатку, особистих 
звершень. Нехай удача, успіх, любов та процвітання 
стануть супутниками кожного в Новому році!».

Юрій ДЕРКАЧ (Криворізький залізорудний комбі-
нат): «Нехай Новий рік принесе нам усім мир, спокій 
і злагоду в країні. Бажаю міцного здоров’я, тепла, за-
тишку в родинах, достойної заробітної плати, упев-
неності в майбутньому. Щастя та успіхів у всіх ваших 
починаннях!».

Анатолій ФИЛОНЕНКО (Південний ГЗК): «Зустріч 
нового року – це завжди привід залишити всі проблеми 
в старому. Вступаючи в Новий, 2019 рік, ми бажаємо 
один одному в черговий раз, щоб він був кращим за 

попередній. Нехай 2019 рік увійде в кожну сім’ю, у ко-
жен дім з миром, добром та любов’ю. Щиро зичу всім 
міцного здоров’я і благополуччя, успішної роботи та 
достойної зарплати. Сподіваюся, що в цьому році ніхто 
й нікому не підсуне Свиню». 

Наталія ШАМРИЦЬКА (Північний ГЗК): «Новорічні 
свята – одні з найулюбленіших. Ці дні сповнені приємних 
клопотів, а в новорічну ніч ми загадуємо бажання і ві-
римо, що вони обов’язково збудуться. Нехай здійсню-
ються найзаповітніші мрії, нехай 2019 рік буде щедрим 
на цікаві події та приємні зустрічі!»

Анатолій ЛОГАЧОВ (Інгулецький ГЗК): «Бажаю всім 
зустріти Новий рік у родинному колі, де за господарів 
– Віра, Надія, Любов. Нехай надійними супутниками 
будуть  здоров'я і добрий настрій, підтримка сім’ї та 
друзів. Це так важливо для досягнення результатів та 
намічених цілей!»

Дмитро ВАСИЛЬЧЕНКО (Центральний ГЗК): «Щиро 
бажаю, щоб 2019 рік виявився  вдалим та продуктивним 
для наших підприємств. Усім бажаю миру, безпечної 
роботи, достойної зарплати!»  

Віктор СЧАСТЛИВИЙ («Суха Балка»): «Нехай кож-
ного супроводжує удача у всіх добрих справах! Щас-
ливого Нового року!» 

Від імені Центрального комітету проф-
спілки металургів і гірників України ві-
таю всіх з Новим 2019 роком та Різдвом 
Христовим!

Минулий рік був важким – для Украї-
ни, для гірничо-металургійної галузі, для 
кожного з нас. Нам усім було нелегко, 
але ми наполегливо боролися з  про-
блемами, давали відсіч випадкам наступу 
на права людини праці і спробам ігнору-
вання думки профспілок.

У цей складний рік ми змогли в чер-
говий раз переконатися в тому, що, за-
вдяки небайдужості та активній позиції 
кожного члена профспілки, згуртованос-
ті наших рядів і єдності всіх ланок ПМГУ, 
у нас є сили протистояти викликам часу. 
І це – головне!

Тому ці добрі і світлі свята ми зустрічає-
мо з надією на позитивні зміни і з  упевне-
ністю в успіх нашої спільної справи.

Ми знаємо, що попереду на нас чекає 
напружена робота, нелегка боротьба 
за право членів профспілки металургів 
і гірників України на гідне життя. І ми 
впевнені, що спільно зможемо вирішити 
всі, навіть найскладніші, завдання.

Від щирого серця бажаю вам, дорогі 
друзі, здоров'я, достатку і щастя в но-
вому році! Нехай 2019-й принесе нам 
удачу, упевненість у завтрашньому дні і 
виправдає всі наші надії!

 Сергій КОМИШЕВ, 
голова ЦК ПМГУ.
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19 наград  – у криворожан  
3 грудня у Федерації 

профспілок України від-
булися засідання проф-
спілкової робочої групи і 
тристоронньої робочої гру-
пи з підготовки розділу «З 
питань оплати праці» про-
екту Генеральної угоди на 
новий строк.

 Під час роботи соціаль-
них партнерів розглянуто 
неузгоджені пункти розді-
лу, а також пропозиції до 
його частин: «Мінімальна за-
робітна плата», «Тарифна 
ставка робітника першого 

розряду» тощо. Обгово-
рено позиції сторін щодо 
темпів зростання середньої 
заробітної плати, встанов-
лення доплат та надбавок 
до зарплат, способів по-
вернення зарплатних бор-
гів, шляхи реформування 
оплати праці. 

Профспілки наполягають 
на встановленні розміру мі-
німальної заробітної плати з 
2019 року не нижче фактич-
ного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних 
осіб, розрахованого згідно 
з нормами чинного законо-
давства та, як це передба-
чено відповідними Конвен-
ціями МОП, з урахуванням 
витрат на придбання або 
оренду житла, медичне об-
слуговування, освіту, сімей-
ної складової та прогнозо-

ваного індексу споживчих 
цін.

Пропонується закріпити 
норму щодо здійснення мо-
ніторингу за своєчасністю і 
повнотою виплати заробіт-
ної плати та сплати єдиного 
соціального внеску (ЄСВ). 
У разі виникнення загрози 
або підтвердження фактів 
несвоєчасності чи неповної 
виплати заробітної плати та 
сплати ЄСВ, вживати спільні 
оперативні заходи для ви-
правлення ситуації. Також 
робити все можливе для по-
вного погашення заборго-
ваності із заробітної плати 
на підприємствах усіх форм 
власності, недопущення без 
попередніх консультацій зі 
сторонами соціального діа-
логу ініціювання перегляду 
норм законів України, по-

станов Кабінету Міністрів 
України щодо зміни розмірів 
мінімальної заробітної пла-
ти, прожиткового мінімуму і 
ставок ЄСВ. 

Профспілки пропонують 
своїм соціальним партнерам 
разом підготувати і внести 
на розгляд Національної 
тристоронньої соціально-
економічної ради пропози-
ції для затвердження уря-
дом Державної програми 
щодо реформування оплати 
праці для забезпечення по-
ложень Конвенцій МОП, Єв-
ропейської соціальної хар-
тії, а також принципу рівної 
оплати праці за рівноцінну 
працю з країнами - сусідами 
Європейського Союзу.

За матеріалами сайту 
Федерації профспілок 

України.

НА ПРЕЗИДІЇ МІСЬККОМУ 

ПРОПОЗИЦІЇ ПРОФСПІЛОК 

5 грудня на президії Криворізько-
го міського комітету ПМГУ розгля-
далося 2 важливих питання.

Головний технічний інспектор праці 
міськкому Олександр Кучер допові-
дав «Про готовність підприємств до 
роботи в зимовий період 2018-2019 
рр.». Виступ почав з інформації про 
те, що технічна інспекція праці пере-
вірила виконання заходів щодо підго-
товки підприємств ГМК Кривбасу, де 
працюють члени ПМГУ, до холодного 
періоду. На момент перевірки не всі 
заплановані заходи виконані в повно-
му обсязі. Приміром, це стосується за-
міни шиферного перекриття, скління 
галерей, складів та будівель, забез-
печення працівників зимовим спецо-

дягом тощо. Отже, ці питання мають 
залишатися в черзі денній проф комів 
первинних організацій.

О.Кучер акцентував увагу профспіл-
кових лідерів на тому, що 
контроль з боку профко-
мів  за виконанням адмі-
ністрацією підприємств 
законодавства про охо-
рону праці, створенням 
безпечних та нешкідливих 
умов праці, належних ви-
робничих та санітарно-
побутових умов, забез-
печенням працівників 
спецодягом, взуттям та 
іншими засобами індиві-
дуального та колективно-
го захисту, має бути по-

стійним. У питаннях охорони праці не 
може бути компромісів або виконання 
чогось наполовину, тому що ціна не-
дбалості –  висока: здоров’я та життя 
працівників.   

З питання «Про проведення звітно-
виборчої кампанії в міській організації 
ПМГУ в 2019 році» інформувала за-
відуюча організаційно-інформаційним 
відділом Марія Загребельна. Вона по-
відомила, що у зв’язку з завершенням 
в 2019 році Статутних строків повно-
важень виборних органів (профспіл-
кових, цехових, дільничних комітетів, 
профгруп) первинних організацій  

звітно-виборча кампанія проводити-
меться в такі строки:

Виняток стосується тільки первин-
ної організації ПМГУ Криворізько-
го залізорудного комбінату, у якій з 
об’єктивних причин звітно-виборча 
кампанія пройде раніше. Розпочнеть-
ся вже в грудні поточного року, а фі-
нішує 11 квітня 2019-го.  

Далі Марія Загребельна акцентувала 
увагу присутніх на покроковій  підго-
товці до звітно-виборчої кампанії. На-
голосила, що відповідальним особам 
за її проведення слід керуватися голо-
вним документом ПМГУ – Статутом, а 
також Положенням про проведення 
зборів (конференцій) у збірнику нор-
мативних документів ПМГУ. У допомо-
гу первинкам у січні 2019 року надійде 
Посібник по звітах та виборах. 

Оксана ШАХМОТЬ. 

Напередодні звітно-виборчої кампаніїНапередодні звітно-виборчої кампанії

Обговорено розділ «Оплата праці» нової  ГенугодиОбговорено розділ «Оплата праці» нової  Генугоди

лютий – червень – звітно-виборчі 

збори в профгрупах;

лютий – вересень – звітно-

виборчі збори (конференції) в це-

хових та дільничних організаціях;

лютий – листопад – звітно-

виборчі збори (конференції) в 

первинних організаціях (не пізніше 

1 листопада).
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ВАЖЛИВА ДАТА 

44 У кожного підприємства є своя точка 
відліку, з якої воно крокує в історію. У 

Північного гірничо-збагачувального ком-
бінату Групи Метінвест – це 9 грудня 1963 року. Саме 
тоді збагачувальна фабрика комбінату видала перші 
тонни концентрату. 

Північному ГЗК – Північному ГЗК – 5555

«Сила – в єдності»

 Слоган «Сила – в єдності», 
який супроводжував Північ-
ний ГЗК під час святкування 
55-річчя підприємства, для 
його працівників та вете-
ранів – не порожній звук. 
Трудовому колективу при-
таманні монолітність, взає-
мовиручка та добрі традиції. 
Напевно, це і є запорукою 
успішної діяльності протя-
гом багатьох десятиліть.

7 грудня улюблене міс-
це трудівників ГЗК – Палац 
культури «Північний» – став 
локацією для зустрічі до-
брих знайомих. На свято з 
нагоди ювілейної дати йшли 
хто сім’ями, хто колектива-
ми.  

Символічно, що врочис-

тості розпочалися словами 
про те, що Північний ГЗК – 
це не кар’єри, не сировина 
і не техніка, це, – насампе-
ред, люди, потужна коман-
да професіоналів, відданих 
гірничій справі. Сьогодні на 
комбінаті працюють понад 
6 тисяч трудівників.

Серед знакових цифр ком-
бінату – величезна кількість 
трудових сімей та династій, а 
їх на Північному  ГЗК –  682!

 85 мільйонів – 
для міста

 На всіх етапах своєї ді-
яльності комбінат був соці-
ально відповідальним. При 
різних керівниках тут дбали 
не тільки про планові показ-
ники, а й соціальний захист 

людей праці. Покращення 
виробничого побуту, упро-
вадження корпоративних 
програм, спрямованих на 
розвиток та навчання пер-
соналу, підтримка молоді, 
ветеранів, організація якіс-
ного оздоровлення, зміс-
товного відпочинку  – це  не 

менш важливо за ефективне 
виробництво.

Окрім того, Північний 
ГЗК зацікавлений у розви-
тку інфраструктури Криво-
го Рогу, медицини, освіти, 
культури і спорту. Тільки за 
останні п’ять років на по-
треби міста інвестовано 
85 млн. грн.

Внесок промислового під-
приємства оцінили мешканці 
вулиць Тернівського райо-
ну: Володимира Терещенка, 
Черкасова, Сергія Колачев-
ського. На їх благоустрій за-

галом  спрямували більше 
11 млн. грн. А ще Північний 
комбінат опікувався парком 
«Тернівський», благоустро-
єм зони для комфортного 
відпочинку біля води побли-
зу вулиці Самуїла Маршака, 
двориками в інших райо-
нах Кривбасу. 

У рамках соціальних про-
грам реалізовано понад 
40 проектів.  

Присутній на врочистос-
тях міський голова Криво-
го Рогу Юрій Вілкул щиро 
подякував Метінвесту і Пів-
нічному ГЗК за соціальну 
співпрацю. «Своїми добри-
ми справами ви заслужили 
дві п’ятірки за роботу всіх 
поколінь гірників», – наголо-
сив він.

По-сімейному

Добрі слова за сумлін-
ний труд і відданість про-
фесії представники трудо-
вого колективу почули від 
в.о. генерального дирек-
тора Північного ГЗК Андрія 
Скачкова і  профспілкового 
лідера Наталiї Шамрицької, 
а також від почесних гостей. 
Серед них був і голова Кри-
ворізького міського комітету 
ПМГУ Анатолій Макаренко. 
Численній групі активістів 
він з теплими словами при-
вітань вручив профспілкові 
відзнаки. Серед нагородже-
них – голови цехових комі-
тетів Володимир Цуканов, 
Раїса Щеголихіна, Олек-
сандр Можній, Василь Си-
дорук, голова контрольно-
ревізійної комісії  первинної 
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Сторінки 4-5 підготувала Оксана ШАХМОТЬ. Фото автора.

У рамках Виїзної школи профспіл-
кового активу, що діє при Криво-
різькому міському комітеті ПМГУ, від-
булося навчання з питань охорони 
праці.

У розпорядженні лекторів було два 
дні: 5-6 грудня. Тому вони прагнули 
в максимально короткий строк дати 
зацікавленим профспілковим акти-
вістам та працівникам якнайбільше 
корисної інформації. Слухачами були 
представники первинних організацій 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», «Крив-
басзалізрудкому», «Сухої Балки»,  
гірничо-збагачувальних комбінатів, 
навчальних закладів, які займаються 
питаннями охорони праці.

Відкриваючи зустріч, голова Кри-
ворізького міського комітету ПМГУ 
Анатолій Макаренко зазначив акту-
альність даного заходу. Оскільки най-
більшою цінністю для профспілки є 
людина та її життя, ПМГУ і надалі ор-
ганізовуватиме навчальні семінари з 
охорони праці. Профспілкові лідери, 
а також їхні помічники – громадські 
інспектори – для ефективного захисту 

членів ПМГУ мають бути обізнаними та 
юридично підкованими.  

Головні технічні інспектори праці 
Центрального та міського комітетів 
ПМГУ   Володимир Білик та Олександр 

Кучер розповіли про цілі та за-
вдання навчального заходу. На-
ступного дня вони виступили в 
якості лекторів з темами: «Поря-
док проведення атестації 
робочих місць за умовами 
праці», «Організація робо-
ти громадського інспектора 
з охорони праці». Жодне 
запитання не залишилося 
без відповіді.

За відгуками слухачів, ко-
рисним було заняття, під 

час якого розглядали  застосу-
вання на практиці вимог «По-
рядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, про-
фесійних захворювань і аварій 
на виробництві». Його провів техніч-
ний інспектор праці ЦК ПМГУ Андрій 
Чайка. Також цей фахівець ознайомив 
з темою «Громадський контроль за 
дотриманням роботодавцями законо-
давства про охорону праці».  

Начальник відділу страхових екс-
пертів з охорони праці Криворізького 
відділення управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхуван-
ня в Дніпропетровській області Ігор 
Кравчук розповідав про особливості 
розслідування нещасних випадків за 
цивільно-правовою угодою, а також 
про зміни законодавства щодо соці-
ального страхування.

Доцент кафедри охорони праці 

та цивільної безпеки Криворізького 
національного університету Оксана 
Нестеренко разом зі слухачами про-
йшли тему «Законодавство України 
про охорону праці. Пожежна безпе-
ка. Загальні питання електробезпе-
ки». Питання державного нагляду за 
дотриманням законодавства  щодо 
охорони праці на підприємствах ГМК 

Кривбасу розкрив начальник Криво-
різького гірничопромислового управ-
ління головного управління Держпраці 
в Дніпропетровській області Олек-
сандр Волохов.

Фінальною частиною дводенних за-
нять у школі профактиву стала видача 
кожному учаснику навчання посвід-
чення про перевірку знань з питань 
охорони праці. Цей документ його 
власнику дає право на виконання по-
вноважень представника профспілки, 
передбачених законодавством, у тому 
числі бути членом комісії з перевірки 
знань посадових осіб і працівників з 
питань охорони праці.

організації ПМГУ ПівнГЗК Сергій 
Степашкін та інші.  

Дуже хвилюючою була атмосфера в 
Палаці культури, коли на сцену запро-
шувалися передовики виробництва, у 
тому числі 12 кращих працівників осно-
вних професій, відзначених найвищою 
нагородою комбінату  – золотим зна-
ком і званням «Людина року». Нагоро-
дження відповідальних та не байдужих 
до долі рідного підприємства фахівців, 
а також активістів молодіжного і проф-
спілкового руху, переможців конкурсів 
супроводжувалося аплодисментами 
колег.

Загалом до свята Північного ГЗК вру-
чили понад 100 нагород. Душевно 
вшановували почесних ветеранів ком-
бінату, голів трудових династій.

Зустріч 
з Наталею Могилевською

Своїм трудом люди заслужили на 
красиве свято. Організатори подба-
ли, щоб все було «на висоті». Слід 
сказати, розважальні виступи, якими 
була пересипана офіційна частина, за-

цікавили глядачів. Іноді 
зал сидів затамувавши 
подих. Складні акроба-
тичні номери і трюки артистів – ще те 
видовище! 

55-річчя трудовому колективу 
запам’ятається також зустріччю з на-
родною артисткою України Наталею 
Могилевською. Співачка зізналася, що 
виступати тут їй особливо приємно, бо 
завітала «на сімейне свято»: на ПівнГЗК 
працюють її родичі. Артистка багато і 
про різне говорила з публікою. Міс-
цями – відверто. Ключовою фразою 
стала така: «Сьогодні вся  наша Укра-
їна зруйнована. Тому керівникам ді-
ючих підприємств від мене – низький 
уклін!».

ВАЖЛИВА ДАТА 

У РАМКАХ ШКОЛИ ПРОФАКТИВУ 

Навчання з охорони праці: актуально та необхідноНавчання з охорони праці: актуально та необхідно
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Гармоничная «общая картинка»
Наряду с решением производственных 

задач Южный ГОК заботится об улучше-
нии социального климата в Кривом Роге 
и, в частности, в Ингулецком районе. Ведь 
люди труда заслуживают, чтобы жить в 
красивом и ухоженном городе, иметь воз-
можность для физического и культурного 
развития. Начиная с 2011 года, работники 
ЮГОКа выполнили огромный объем работ 

на поселке рудоуправления, который боль-
ше известен под названием Матрёновка. За 
это время в его реконструкцию и развитие 
предприятие вложило 8 млн. грн. Навер-
ное, так и должно быть, ведь за более 
чем  60-летнюю историю этот поселок стал 
родным для нескольких поколений югоков-
ских горняков. Кроме того, именно здесь 
расположено немало административно-
бытовых помещений предприятия. 

Наводить здесь чистоту и создавать 
уют стараются и рудничане, и работни-

ки управления по ремонту технологичес-
кого оборудования, и местные жители. 
Но отдельно стоит отметить коллектив 
ремонтно-строительного цеха, который 
6-й год подряд дарит новое «лицо» домам 
на Матрёновке. За  это время обновлены 
фасады домов на улице Переяславской, 
Журнальной, Строителей и Новоселов-
ской. Такая «модернизация» охватила 23 
дома. Интересно, что каждый из них не по-
хож друг на друга, но в то же время «общая 
картинка» смотрится гармонично.

Шефы не на словах
В конце ноября состоялось торжествен-

ное  мероприятие с участием генерального 
директора ЮГОКа Константина Федина и 
председателя профкома ПМГУ предприятия 
Анатолия Филоненко, посвященное окон-
чанию работ «помолодевших»  домов. Раз-
делить эту радость с жителями Матрёновки 
и представителями трудового коллектива 
ЮГОКа пришли криворожский городской 
голова Юрий Вилкул и председатель Ингу-
лецкого районного в городе совета Евге-
ний Рыжков. После все вместе отправились 
в общеобразовательную школу №67, рас-
положенную на поселке рудоуправления. 
2018 год для школы – юбилейный, поэтому 
педагогов и школьников ждал еще один 
подарок от шефов-югоковцев: комплект 
современной звуковой аппаратуры, очень 
нужной в организации различных школьных 
мероприятий.

Светлана ВАВИЛОВА.
Фото Александра ХОРЬКОВА.

ЗИМОЙ – В ТЕПЛЕЗИМОЙ – В ТЕПЛЕ
На станции «Отвальная» 

ЖДЦ (Ингулецкий ГОК) 
установлен мини-модуль, 
предназначенный для обо-
грева сотрудников участка 
по ремонту подвижного 
состава, а также сушки их 
спецодежды в холодное 
время года. Здесь имеет-
ся необходимая мебель, 
электрообогреватель, 
электрочайник.

Рядом с модулем есть 
биотуалет. 

Вера БОБОШКО.
Фото 

Сергея ГРИНЬКО.

Теперь Матрёновка – с новым «лицом»Теперь Матрёновка – с новым «лицом»
Южный ГОК продолжает работу по благоустройству объектов на жилмассиве ком-

бината, согласно Программе социального партнерства с городом. Совсем «свежий» 
подарок криворожанам от югоковцев – 6 обновленных фасадов домов, которые 
гармонично вписались в общий архитектурный ансамбль поселка Матрёновка.

Во время демонтажа вну-
трицехового крана, в котором 
принимал участие и Александр, 
произошел обвал конструкции. 
Саша чудом остался жив, но по-
лучил очень тяжелую травму 
позвоночника. Врачи сделали 
все, что могли, но нижние ко-
нечности парня остались обе-
здвижены…

Коллектив цеха тогда не бро-
сил молодого работника в беде: 
помогали и с лечением, и с реа-
билитацией. А около ступенек 
подъезда дома, в котором жил 
Александр вместе с отцом и ма-
терью, а также при подъеме на 
первый этаж установили удоб-
ные поручни, чтобы он мог за-
езжать на инвалидной коляске. 
Когда органы социальной за-
щиты выделили ему автомобиль 
с ручным управлением, работ-
ники цеха помогли Саше со 
строительством гаража рядом 
с подъездом дома. А в 2007 году 
при содействии администрации 
и профсоюзного комитета ПО 
ПМГУ предприятия ему выде-
лили материальную помощь на 
приобретение инвалидной ко-
ляски.

Но время, как известно, бе-
жит быстро и незаметно. По 
прошествии 11 лет интенсив-
ной эксплуатации инвалидная 
коляска пришла в негодность. 
Тогда отец Александра, Леонид 
Васильевич, сам инвалид второй 
группы, обратился в профсо-

АМКР: БЛАГОЕ ДЕЛО 

Помогли с приобретением Помогл
инвалидной коляскиинв

Весной 2003 года на «Кри-
ворожсталь», сразу после 
окончания профессионально-
технического училища, на 
работу в цех ремонта метал-
лургических агрегатов устро-
ился Саша Хомич. Совсем 
юного парнишку определили 
электромонтером по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования. Со временем 
в цехе увидели, что молодой 
работник смышленый, схва-
тывает, как говорится, все 
на лету, и порекомендовали 
продолжить учебу заочно 
в техникуме. Всё у парня шло 
хорошо, но вдруг в декабре 
2003 года в его судьбу вме-
шался несчастный случай.

ФОТОФАКТ 
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юзный комитет ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» за 
помощью в приобретении для 
сына нового средства передви-
жения. «Сейчас от первоначаль-
ной коляски осталась разве что 
только рама, – развел руками 
он. –  Всё остальное не раз уже 
поменяно на подручные запча-
сти, в том числе от обыкновен-
ного велосипеда. Сын пробовал 
найти какую-то фирму, которая 
занимается ремонтом таких ко-
лясок, консультировался у зна-
комых токарей, но все попытки 
оказались тщетными. Поэтому 
мы сначала обратились к быв-
шему председателю цехкома 
ПМГУ цеха капитальных ремон-

тов металлургических агрегатов 
Александру Бабюку, которого 
хорошо знаем. Он подсказал 
нам, какие документы нужно 
подготовить. Через некоторое 
время мы с необходимыми бу-
магами были уже в комиссии 
по охране труда и пожарной 
безопасности профсоюзно-
го комитета предприятия, у её 
председателя Николая Грибка. 
Затем побывали у директора 
департамента по охране труда 
и промышленной безопасности 
предприятия Сергея Теслюка, 
который после изучения всех 
документов их одобрил и затем 
держал решение этого вопроса 
под своим контролем».

Конечно, это дело было дале-
ко не одного дня, и не так про-
сто, как могло бы показаться на 
первый взгляд. Нужно было ис-
кать фирмы, которые занимают-
ся производством колясок для 

людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, подби-
рать модель по нужным техниче-
ским характеристикам, решать 
вопрос с оплатой в условиях, 
когда практически все изготови-
тели такой продукции требуют 
чуть ли не 100-процентную пре-
доплату. Но, как бы там ни было, 
все вопросы удалось решить 
положительно, и не так давно 
коляска в заводской упаковке 
была доставлена в дом на ули-
цу Мануйлова в Саксаганском 
районе, где проживает семья 
Хомич.

25 октября автор этих строк 
вместе с председателем цехкома 
ремонтного производства ПАО 
«АМКР» Александром Бабюком 
по приглашению радушных хо-
зяев побывали у них дома. Пря-
мо при нас Леонид Васильевич 
и Саша вынули сложенную ко-
ляску из упаковочной коробки, 
и привели её в рабочее состоя-
ние. «Эта коляска удобна уже 
тем, что она полностью склады-
вается и в таком виде занимает 
очень немного места, –  говорит 
Александр Хомич. –  Помню, од-
нажды я вызвал такси домой, 
однако водитель, посмотрев на 
мою старую коляску, сказал, что 
у него в багажнике газовый бал-
лон, и мое средство передвиже-
ния туда не влезет. Пришлось 
вызывать другой автомобиль. 
Новую же коляску можно без 
проблем разместить и в любой 
легковушке, и в железнодорож-
ном вагоне. Удобно также то, 
что в ней всё регулируется и её 
можно быстро настроить под 
себя. Большим плюсом является 
также то, что здесь надежные 
тормоза и противоударные обо-
ды колес».

«Мы хотели бы выразить 
огромную благодарность ад-
министрации и профсоюзному 
комитету ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» за 
помощь в приобретении коля-
ски, –   сказали отец и сын Хо-
мичи. –  Большое спасибо всем, 
кто был причастен к положи-
тельному решению этого очень 
важного для нас вопроса».

Сергей СОЛОВЬЁВ,
 фото автора.

Помогли с приобретением гли с приобретением 
инвалидной коляскивалидной коляски

Популяризували Популяризували 
робітничі професіїробітничі професії
Під  девізом «Наші професії – ваше майбутнє» 

Криворізький професійний транспортно-металургійний 
ліцей (директор Володимир Пентегов) провів  професійний 
стартап для учнів 9 та 11 класів шкіл Довгинцівського 
району. У заході взяли участь представники Північного 
ГЗК, Криворізької дирекції Придніпровської залізниці, 
Криворізького міськрайонного центру зайнятості, 
Криворізького методичного кабінету навчально-
методичного центру ПТО в Дніпропетровській області.

Метою заходу було зацікавлення підлітків робітничими 
професіями. Від працівників ліцею і підприємств – 
замовників кадрів школярі дізналися про затребувані 
на сучасному ринку праці професії помічника машиніста 
тепловоза (електровоза), автослюсаря, електрогазоз-
варника, провідника пасажирського вагону, обмоту-
вальника елементів електричних машин, машиніста 
екскаватора та ін. 

Ефективною рекламою на заході став виступ агітбригади 
ліцеїстів. Велику зацікавленість у школярів виклика-
ла виставка технічної творчості з діючими експоната-
ми, підготовлена учнями Криворізького професійного 
транспортно-металургійного ліцею. 

Фотоінформація надана профкомом 
Криворізького професійного транспортно-

металургійного ліцею.

СТАРТАП 

У передноворічні дні дорослі прагнуть створити свято 
дітям. Щоб усім студентам Політехнічного коледжу КНУ 
стало радісно, у День святого Миколая  профспілкові 
лідери ПМГУ навчального закладу Владислав Святецький 
і Світлана Совенко прийшли до них з солодощами. Це 
вже – добра традиція.

Святковий        настрійСвятковий        настрій
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Уже півроку «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» приймає 
на екскурсії не тільки дітей 
трудівників підприємства, 
а й учнівську, студентську 
молодь з криворізьких на-
вчальних закладів. Протягом 
2018 року понад 1500 гос-
тей відвідали тут виробничі 
екскурсії. Серед них була 
й група учнів Криворізько-
го  професійного гірничо-
металургійного ліцею.

Ідейним натхненником 
близького знайомства учнів 
названого ліцею з підрозді-
лами «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» виступив голова 
профкому первинки ПМГУ 
навчального закладу Ва-
силь Цегельський. Василь 
Іванович 39 років працює 
майстром виробничого на-
вчання, тому чітко усвідом-
лює потребу юнаків та ді-
вчат, яким завтра вступати 
у виробниче життя, у таких 

екскурсіях. Адже теорія від 
практики далека. 

–Хотілося, щоб ліцеїс-
ти, які здобувають у нас 
гірничо-металургійні про-
фесії, на власні очі поба-
чили потужність ком-
бінату «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», побували 
в його цехах, на про-
мислових майданчиках, 
поговорили з фахівцями 
про умови праці та за-
робітну плату. А згодом, 
коли перед випускника-
ми стоятиме вибір пра-
цевлаштування, надали 
перевагу роботі на віт-
чизняних комбінатах, за-
водах, а не, приміром, 
на польських, як це за-
раз модно, – говорить 
Василь Цегельський. – Мо-
лодь нашого навчального 
закладу побувала 13 лис-
топада в ПАТ «АМКР» на 
виробничій 4-годинній екс-
курсії відповідно до проекту 
«Час стати PROфесіоналом» 

з програмою працевлашту-
вання, навчання та розвитку 
для студентів. Я вдячний за 
допомогу в організації на-
шої екскурсії спеціалісту 
управління по внутрішніх і 
зовнішніх комунікаціях «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» Юлії 
Кравцовій, а також голові 
профкому ПО ПМГУ Наталі 
Маринюк, яка не залишала 
мої хвилювання без уваги, 
координувала весь процес. 
Без перебільшення, відчув ту 
солідарність, про яку ми го-
воримо в нашій профспілці. 

Маршрут ліцеїстів у су-
проводі ерудованого і до-
брозичливого екскурсовода 
Ірини Бурлакової пролягав 

через два департаменти. 
Спочатку – гірничий (по-
бачили кар’єр  Новокри-
ворізького ГЗК та сучасні 
БілАЗи), потім – прокатний 
(відвідали дротяний стан та 
вальцетокарний цех). Отже, 

ознайомились і з гірничим 
виробництвом, і з металур-
гійним. Також відчули ат-
мосферу й коксохімічного 
виробництва, викликали не-
абиякий інтерес нові коксо-
ві батареї 5, 6. 

За словами учнів та супро-
воджуючих їх наставників, 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг» їх вразив. По-перше, 
масштабами – це, без пере-
більшення, місто в місті (з 
одного об’єкта на інший ав-
тобусом добиралися хвилин 
20). По-друге, гостинністю 
та людьми. Незважаючи на 
брак часу та необхідність 
виконувати свої виробничі 
обов’язки, керівники цехів 

терпляче пояснювали моло-
дим екскурсантам тонкощі 
своїх професій, запрошува-
ли на роботу у свої колек-
тиви.

Фотоінформація 
О.МИХАЙЛОВОЇ.

ВИРОБНИЧА ЕКСКУРСІЯ 

РАЗОМ — ВЕСЕЛІШЕ 

Інтернет видає, що Всесвітній 

день чаю треба святкувати 15 груд-

ня. А ось у Політехнічному коледжі 

КНУ (директор Наталя Кулішова) 

вирішили влаштувати колектив-

не чаювання без прив’язки до цієї 

дати – ще в листопаді.

– Ідея – не нова, – говорить голова 
профкому студентів ПО ПМГУ коледжу 
Владислав Святецький. – Уже й раніше 
в нашому навчальному закладі органі-
зовували колективне чаювання, на яке 
запрошували всіх студентів. Цьогоріч 
такий захід, приурочений до Дня сту-
дента, охопив 800 хлопців та дівчат. 
Молодь з першого та другого курсів 
чаювала в  першому кор-
пусі, старшокурсники – в 
другому. Такщо місця для 
спілкування, як, власне, 
і чаю з печивом, виста-
чило на всіх бажаючих. 
Організацією займались 

адміністрація та профкоми 
коледжу. Зазвичай, ми все 
робимо спільними зусилля-
ми. Тому й маємо хороші ре-
зультати.

Фото Владислава 

СВЯТЕЦЬКОГО. 

Колективне чаювання

Замість теорії – проммайданчики8
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ОСОБИСТОСТІ 

 У листопаді 2018 року ветерану 
профтехосвіти Василю Антоновичу 
Касьяну, який минулого року пішов 
із життя, мало б виповнитися 70. У 
пам'ять про колегу його товариші по 
роботі вирішили започаткувати турнір 
з більярду серед працівників ПТО. Ди-
ректор Криворізького професійного 
гірничо-металургійного ліцею, будучи 
за фахом гірничим машинобудівником, 
цей вид спорту любив. За те, що він 
вимагає витримки, сконцентрованості 
і точності, більярдний стіл називав 
підручником з фізики та геометрії. 

Керівники навчальних закладів 
Кривого Рогу за підтримки обласної 
організації Всеукраїнської асоціації 
працівників професійно-технічної 
освіти провели захід, на якому до-
брими словами, з великою повагою 
згадали свого колегу Василя Касьяна, 
що майже 40 років виховував молоді 
покоління Кривбасу. 

Турнір, який проходив у більярдному 
клубі «Піраміда» (велика вдячність 
його керівнику Олександру Герасюті, 
випускнику ПТУ №46), визначив 
переможців. Це – Юрій Козицький 
(колишній  директор Криворізького 

професійного ліцею), Володимир 
Дубінецький (директор Автотран-
спортного коледжу КНУ), Валерій 
Яременко (директор Криворізького 
центру підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів будівельної галузі) 
– відповідно перше, друге, третє 
місця. Про медалі і подарунки подба-
ла громадська організація «Кривий Ріг 
– рідне місто». У наступному році такі 
турніри з більярду в масштабах міста 
планується проводити не тільки серед 
працівників професійних навчальних 
закладів, а й учнівської, студентської 
і робітничої молоді. 

Віталій САПІГА.
Фото надано автором.

У ПАМ'ЯТЬ ПРО ВЕТЕРАНА ПРОФТЕХОСВІТИ 

З Кларою Глуходід (на фото спра-

ва) ми познайомилися на презентації 

книги «Вся жизнь – на пусковых строй-

ках!» (із серії «Жизнь замечательных 

криворожан»). Я їй пообіцяла фото з 

цього заходу. Обмінялися контактами. 

Згодом зустрілися.    

Клара Петрівна розповіла, що 
ветеранів «Криворіжсталі» на той 
культурний захід запросили свідомо, 
бо книга містить спогади легендар-
них особистостей про будівництво 
металургійного гіганта та його вироб-
ничих і соціальних об’єктів. Про все, 
що написано в документальній роботі 
Дмитра Степанюка, Бориса Анто-
польського і Валерія Гаєвського, моїй 
співрозмовниці близько. Адже більше 
30 років її трудової біографії і майже 
50 літ життя пов’язані з коксохімічним 
виробництвом ПАТ «АМКР».  

У 1970 році Клара Глуходід з 
чоловіком приїхала до Кривого Рогу 
– міста, про яке нічого не знала. 
Хіміка-технолога з радістю взяли до 
Центрально-заводської лабораторії 

коксохімічного заводу. 
До 2002 року працювала 
керівником вуглекоксової 
групи. Протягом 15 років 
мала «громадське наван-
таження»: була  головою 
цехового профспілкового 
комітету лабораторії. Свої 
виробничі будні і роботу 
з людьми Кларі Петрівні 
приємно згадувати, адже 
працювали і жили дружно. На 
пенсії  моїй співрозмовниці, 
у якої є сини та онуки, 
не скучно. А оптимізм, 
активність і життєлюбство 

цієї жіночки творять дива: у 76 років 
їй усе цікаво. Залюбки відвідує теат-
ри, концерти, екскурсії, інші захо-
ди. До культури залучає й колег. З 
2010-го Клару Петрівну обирають 
головою ради ветеранів низової 
організації коксохімічного вироб-
ництва «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
Обов’язки виконує відповідально, за 
це її цінують і поважають. 

– На обліку в нашій раді ветеранів – 
1130 пенсіонерів. Кількість – чимала. 
По мірі можливості прагнемо кож-
ного охопити увагою, – розповідає 

К.Глуходід. – Допомагати іншим 
– приємно, а чути добрі слова – 
радісно. Працюємо в тісній зв’язці 
з радою ветеранів «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» (голова Володимир За-
яць). Знаю, що можна розраховувати 
на сприяння у вирішенні різних пи-
тань з боку профспілки металургів 
і гірників України. Приміром, нашій 
раді ветеранів багато допомагає 
профспілковий лідер коксохіміків 
Віктор Сідляр. 

На презентації книги голова ради 
ветеранів коксохімічного виробницт-
ва була зі своєю заступницею Ната-
лею Кришталь. Ось що вона про неї 
розповіла:

– З Наталею Володимирівною ми ра-
зом працювали. Вона прийшла учнем 
лаборанта до моєї групи ще будучи 
студенткою технікуму. Тому я бачила, 
як вона професійно росла. Її людські 
якості теж – на висоті. Окрім спільних 
справ, що нас об’єднують, ми ще й 
дружимо. Побільше б таких людей – 
щирих і добрих! 

А завершили ми розмову з Кла-
рою Петрівною побажаннями. 
Співбесідниця сказала:

–  Кожному бажаю міцного здоров’я, 
оптимістичного настрою, родинного 
затишку. Скоро – Новий рік. Нехай 
здійснюються мрії, втілюється в життя 
все задумане!

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора.

 Приємне знайомство  Приємне знайомство 

Турнір з більярдуТурнір з більярду
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 

Что искали в GoogleЧто искали в Google
Компания Google Украина поделилась итоговым рей-

тингом самых популярных запросов украинских пользо-
вателей Google за 2018 год. Аналитики выяснили, что 
самым популярным поисковым запросом  нынешнего года 
стал  Чемпионат мира по футболу. На второй позиции – 
новый сезон сериала «Мажор», а на третьей – конкурс 
«Евровидение». Кроме того, украинских пользователей 
Google традиционно интересовали новые фильмы года, 
сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки», а также  
Олимпиада-2018. 

В уходящем году украинцы задавали Google самые 
разные вопросы. Например, хотели узнать, как скачать 
видео с YouTube, сделать слайм (желеобразную игрушку) 
и подключить Т2. Интересовались, почему: задерживают 
пенсию, мясо коровы называется говядиной, в Одессе 
выпал желтый снег; хотели знать, как: заработать деньги 
в интернете, покрасить яйца на Пасху, дозвониться опе-
ратору Киевстар, удалить Фейсбук и т.д. А также пытались 
выяснить, что такое биткойн (виртуальная валюта), корь, 
томос и реинтеграция.

«Покупкой года» в Украине стала игрушка бейблэйд. 
Ещё украинцы интересовались приобретением в интерне-
те цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткойна.

По материалам интернет-изданий.

В канун новогодних праздни-
ков наша газета традиционно 
встречается с председателем го-
родского совета физкультурно-
спортивного общества «Украи-
на» Татьяной КИРИЧЕНКО. 

 
– Татьяна, Вы лично ждёте Новый 

год? Как будете его встречать?
– Новый год – это, прежде всего, 

сказка, волшебство, это надежды на 
лучшее завтра. Поэтому, конечно же, 
его жду. А встречать буду традици-
онно в кругу семьи и с хорошим на-
строением.

– Ёлку наряжать любите?
– Мы каждый год покупаем сосну. 

Живое дерево не сравнится с любой 
самой-самой красивой искусственной 
ёлкой. Ведь хвойный аромат – это 
тоже часть Нового года. Наряжаем 
сосну где-то за неделю до праздника, 
всегда всей семьёй. Игрушки моего 
детства – одни из самых любимых для 
меня. Их достаю с каким-то носталь-
гическим волнением и трепетом. Но 
каждый год у нас в доме обязательно 
появляется хоть одно новое ёлочное 
украшение. Это тоже – традиция.

– Что для Вас лично стало собы-
тием уходящего года? За что ему 
благодарны?

– Я искренне рада, что все мои род-
ные и близкие люди живы и здоровы. 
Как спортработник благодарна за то, 
что наше физкультурно-спортивное 
общество не просто живёт, а имеет 
успехи. Трудящиеся криворожских 
предприятий показывают хорошие 
результаты в рабочем спорте.

– Чем запомнился 2018 год?
– Все запланированные мероприя-

тия мы вместе с городской организа-
цией ПМГУ выполнили. На высоком 
уровне провели 6 городских спар-
такиад, в которых приняли участие 
более 2,1 тыс. работников предпри-
ятий и студентов учебных заведений. 

На счету спортклубов предприятий 
ГМК Кривбасса и коллективов физ-
культуры, где трудятся члены наше-
го проф союза, – 492 соревнования. 
Спортивным азартом были охвачены 
62,7 тыс. человек. Спасибо за пони-
мание и неравнодушие профсоюзным 
работникам, руководителям спорт-
клубов, коллективов физкультуры, 
тренерам, всем, кто развивает и про-
пагандирует рабочий спорт. 

– На пленуме ЦК ПМГУ 28 ноября 
криворожанам вручали спортивные 
награды…

– Работники криворожских пред-
приятий достойно выступили в 
Спартакиаде ЦК ПМГУ, где заняли ІІ 
общекомандное место среди терри-
ториальных комитетов профсоюза. 
Также удачным было выступление во 
Всеукраинской межотраслевой спар-
такиаде трудящихся промышленной 
сферы и транспорта, где горняки Се-
верного и Центрального ГОКов защи-
щали честь ПМГУ в трех видах спорта: 
армрестлинге и гиревом (взяли «золо-
то»), настольном теннисе («серебро»). 
Таким образом, именно Кривой Рог 
внёс весомый вклад в победу сборной 
команды ПМГУ на всеукраинских со-
ревнованиях. 16 раз наш профсоюз 
– лидер данной спартакиады.

Гордимся и тем, что студенты Горно-

электромеханического колледжа 
Криворожского национального уни-
верситета в очередной раз достойно 
представили нашу организацию на 
студенческой спартакиаде ПМГУ, за-
няв ІІ место.

– Были разочарования в спортив-
ной жизни 2018-го?

– Отвечу так. Я настолько позитив-
ный человек, что стараюсь непри-
ятности не замечать. При любых 

обстоятельствах, считаю, 
нельзя сдаваться, нужно 
идти только вперёд.

– Что хотите пожелать в 
новом году членам ПМГУ, 
которые дружат со спор-
том?

– Чтобы результаты на 
соревнованиях были ещё 
лучше. Верю в криворожан 
и знаю, потенциал есть. 
Желаю новых побед!

Также мечтаю о І месте 
для Криворожской город-
ской организации ПМГУ во 

Всеукраинской спартакиаде метал-
лургов и горняков. Четыре последних 
года мы  занимаем второе. 

–Татьяна, а есть личная мечта, не 
связанная со спортом?

– Наверное, я не буду оригинальной. 
Как и многие женщины, хочу поехать 
в «мировую столицу любви» Париж. А 
на память о поездке привезти фран-
цузские духи. 

– Каким хотите видеть 2019 год?  
– Обязательно мирным и успешным 

для Украины. Чтобы каждый чувство-
вал себя комфортно в своей стране, 
чтобы за границу хотелось ехать толь-
ко отдыхать, чтобы в полном объеме 
финансировались спорт и культура. 
Всем желаю крепкого здоровья и 
побольше позитивных моментов в 
жизни!

О.НОВАЧЕНКО.
Фото из архива редакции.

ЭТО — ИНТЕРЕСНО 

О спорте, победах  и ПарижеО спорте, победах  и Париже
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ДЛЯ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ 

Крім традиційних для Кривбасу 
гірничо-металургійних професій, у 
місті невдовзі можуть прописатися 
й «екранні». Такій новації сприятиме 
створена на базі приватного закладу 
«Центр професійної освіти і навчання» 
«Школа екранних професій» (ШЕП). 
Тут збираються готувати спеціалістів 
для роботи у сфері електронного ме-
діавиробництва та кіноіндустрії.

Курсантами ШЕП мають шанс стати 
не лише юні криворіжці, але й усі 
охочі здобути професійні навики дик-
тора телебачення і радіо, ведучого 
видовищних заходів, сценариста, 
оператора-постановника, режисе-
ра монтажу фільмів і телепрограм, 
художника-постановника, гримера-
пастижера, звукорежисера, фоторе-
портера.

Навчання в ШЕП триватиме три мі-
сяці. Заняття проводитимуть дипло-

мовані фахівці з великим прак-
тичним досвідом. 

У числі протестованих канди-
датів на навчання – старшоклас-
ники КЗШ № 72. Для них викла-
дачі «Школи екранних професій» 
провели майстер-клас зі створен-
ня інформаційного телесюжету. 
Школярі спробували себе в ролі 
телеоператорів, репортерів, те-
леведучих, режисерів монтажу, 
і вже виклали в мережі інтернет 
свою прем’єрну медіароботу – 
репортаж з важливої шкільної 
події.

Набір до цієї Школи проводить-
ся у Центрі професійної освіти і 
навчання. У Покровському районі 
за адресою: вул. Женев ська, 2а, у 
Центрально-Міському районі в при-
міщенні ТРК «Криворіжжя», що на 
вулиці Юрія Сича, 2.

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

18 грудня у Криворізькому міському ви-
ставочному залі (Центрально-Міський район, 
вул. Олександра Поля, 2) відбувся Різдвяний 
вернісаж основоположника вищої школи 
вітчизняного іконопису професора Романа 
Василика та його учнів. 

Експозиції робіт викладачів і студентів єди-
ної в країні кафедри сакрального мистецтва 
Львівської національної академії мистецтв 
презентував особисто засновник і завідувач 
кафедри, народний художник України Роман 
Якимович Василик. 

Виставка вже експонувалась у містах Захід-
ної України, а також в Італії та Польщі.

Виставковим турне провідні майстри іко-
нопису популяризують сучасне українське 

сакральне мистецтво та діяльність спеціалізованої кафедри Львівської 
національної академії мистецтв.

Виставка ікон у Кривому Розі ініційована Криворізькою регіональною 
організацією Національної спілки журналістів України та організована 
за сприяння виконкому Криворізької міськради і приватного закладу 
«Центр професійної освіти і навчання». Триватиме рівно місяць, до 18 
січня, а потім помандрує на Сицилію.

Під час перебування в нашому місті професор Р.Василик зустрівся з 
викладачами і студентами кількох криворізьких навчальних закладів, 
виступив з лекціями про історію і розвиток іконописної творчості в 
Україні, значення ікон в духовному житті людини та суспільства.

Матеріали підготував Степан КАЛИНЮК.
Фото надані автором.

Кривий Ріг може стати містом «екранних» професій

Виставка ікон  тепер — у насВиставка ікон  тепер — у нас Д о б р о т аД о б р о т а
Доброта – це проміння, що світло дарує,
Доброта, це тепло, що від серця іде.
Хоч вона і ніскілечки нам не коштує,
Та прямими шляхами у світі веде.
Доброта – це криниця з водою у спрагу,
Доброта, мов зоря у нічному путі.
Це ж вона в нас народжує силу й відвагу,
Не дає збайдужіти нікому в житті.
Доброта робить душу красиву і світлу.
Доброта – це підставлене вчасно крило.
Це вона піднімає людину до світла,
Щоб усім навкруги добре й тепло було.

Надія КРАСОТКІНА.
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Євген ПОПОВИЧ, механік цеху технологічного 
автотранспорту Інгулецького ГЗК:

– Головною по-
дією року для на-
шої сім’ї стало на-
родження синів 
Платона і Давида. 
Дата – 22 червня – 
тепер буде нашим 
найулюбленішим 
сімейним святом. 

Коли лікар сказа-
ла, що в дружини 
Ольги буде двій-
ня, я здивувався і 
зрадів одночасно.   
Була маса емоцій, 
бо вважаю це ве-
ликим щастям! 

Цікава історія ви-
йшла з вибором 
імен нашим хлопчи-
кам. Коли ми ще не 
знали про двійню, я 
хотів, щоб сина зва-

ли Платоном, а дружина – Давидом. Напевно, нас було почуто, і тепер 
у нас два синочки. 

Я дуже вдячний дружині за нащадків, хочу, щоб вони обов’язково були 
міцними та  сильними. 

З ПЕРШИХ ВУСТ 

Сторінку підготували Оксана ШАХМОТЬ і Наталя БЕСПАЛОВА.

Анна АВРАМЕНКО, 
ізолювальник з термоізоляції, 
голова молодіжної ради енергоцеху 
«Кривбасзалізрудкому»:

– Для нас з моїм чоловіком Сергієм 
(працює гірничим майстром дільниці 
№5 шахти «Гвардійська») нинішній рік 
запам’ятається на все життя. 15 серпня 
народився синочок Максим. Почуваємо-
ся щасливими батьками. Наше життя на-
повнилося смислом, новими турботами. 
Це наш первінець. 

Мріємо про світлу долю для малюка, 
у вихованні докладатимемо всіх зусиль, 
щоб він виріс достойною хорошою лю-
диною. 

Молодіжна рада комбінату і колеги 
тепло привітали нас з нашою сімейною 
подією. Було дуже приємно. Таке теж не 
забувається.

Світлана ВАВІЛОВА, головний
редактор газети «За агломерат», 
Південний ГЗК:

– Говорять, що щасливою людину ро-
бить взаємне кохання. Не так давно зі 
мною таке диво трапилося. А місяць тому 
я вийшла заміж!

Мій чоловік Костя – шахтар: довгий 
час працював на Криворізькому залізо-

рудному комбі-
наті, віднедавна 
– на «Сухій Бал-
ці». Погодьтеся, 
одруження – це і 
серйозний крок, 
і знакова подія. 
Фундамент є, те-
пер для нас обох 
головне – труди-
тися над нашими 
стосунками, щоб 
почуття з року в 
рік грали нови-
ми яскравими 
фарбами.  

Анастасія ЄРМАКОВА, інженер Управління якості 
Інгулецького ГЗК:

– Рік Собаки, який 
уже завершується, 
моя сім’я точно буде 
згадувати як друже-
любний і прихиль-
ний до нас. Уперше 
в житті ми щось ви-
грали! І не просто 
«щось», а путівку до 
Туреччини!

Улітку Інгулецький 
ГЗК до свого дня на-
родження в парку 
організував конкурс 
«Big Family Games». 
Наша сім’я вирішила 
взяти участь у квесті 
і виграла головний 
приз – поїздку до 
Аланії. Не секрет, усі 
мріють про яскравий відпочинок за кордоном, і наша мрія збулася за-
вдяки ІнГЗК. Щастю доньки Вікторії і сина Ярослава не було меж! 

Поїхати на відпочинок нам вдалося лише в жовтні, під час відпустки. 
Ми цікаво провели час: екзотична природа, турецький національний 
колорит, екскурсії, аквапарк, словом, є що згадати!
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