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За інтереси та єдність трудящих!

Видання Криворізької міської організації профспілки металургів і гірників України

Окрім доступності на-
вчального процесу, акцент 
ставився й на пошуку нових 
форм викладання. Зрозумі-
ло, що зацікавити профак-
тив можна, у першу чергу, 
завдяки сучасним підходам, 
нестандартним проведен-
ням семінарів, тренінгів. 

За словами завідую чої 
організаційно-інформа-
ційним відділом міського 
комітету ПМГУ Марії Загре-
бельної, за 4 місяці діяль-
ності Виїзної школи проф-
спілкового активу можна 
говорити про її ефектив-
ність і затребуваність. У 
рамках роботи цієї Шко-
ли  вже провели 14 занять, 

семінарів у 9 первинних організаціях. 
Активісти і профспілкові працівники 
підвищили рівень знань з тем охоро-
ни праці, інформаційного забезпечен-
ня в ПМГУ, правового захисту членів 
профспілки, конфліктології, мотивації 
профспілкового членства тощо. 

Загалом під час занять з різних тем 
нові знання отримали понад 250 чле-
нів нашої профспілки. Школа проф-
активу у виїзному форматі за учас-
ті спеціалістів Криворізької міської 
організації, Центрального комітету 
ПМГУ, запрошених тренерів діятиме 
до травня 2018 року. 

Продовження теми – на стор. 5.

Школа профактиву: Школа профактиву: 
у виїзному і оновленому форматі 

Створюючи у жовтні минулого року Виїзну школу профспілкового активу, Криворізький міський комітет 
профспілки металургів і гірників України мав за мету максимально наблизити викладачів Школи до 
активістів і працівників профкомів первинних профспілкових організацій. Адже не секрет, що останнім 
часом стало набагато складніше збирати активістів профспілкового руху з  первинних організацій для 
навчання в Центральному та міському комітетах профспілки. 

На верхньому фото: під час занять на Центральному ГЗК, 
на нижньому — на «Сухій Балці».



№ 1 (176) січень 2018 рокуПІД ЗНАКОМ РУДИ І МЕТАЛУ2

КПВС: КОЛЛЕКТИВНАЯ БОРЬБА 

30 лучших студентов Ин-
гулецкого колледжа ГВУЗ 
«КНУ» за успешную учебу 
и активную жизненную по-
зицию получили именные 
стипендии генерального ди-
ректора Ингулецкого ГОКа 
Александра Герасимчука в 
размере 2490 гривень. Как 
рассказала председатель 
профкома ПО ПМГУ кол-
леджа Оксана Татаринова, 
такое поощрение студентов 
проходит уже во второй раз. 
В числе стипендиатов есть 
и  активисты профсоюзного 
движения: Валерий Кобылев, 
Александр Массай, Алексан-
дра Кулиш. 

Наш корр.
Фото Елены ЖМАКИНОЙ.

ФОТОФАКТ 

Работники государственного про-
мышленного предприятия «Кривбасс-
промводоснабжение» продолжают 
коллективную борьбу за стратегиче-
ски важный как для города, так и го-
сударства объект, требуют признать 
договор аренды о передаче 90% иму-
щества предприятия (это – более 2 
тысяч объектов) КП «Кривбассводо-
канал» недействительным. Весь ян-
варь трудовой коллектив публично и 
в разные способы заявляет о своём 
несогласии с таким решением Фонда 
госимущества Украины.

Специалисты КПВС – предприятия, 
которое стабильно поставляет питье-
вую воду жителям города, техническую 
- промышленным предприятиям ГМК, 
осуществляет откачку шахтных вод, – с 
тревогой во всеуслышание говорят о 
негативных последствиях случившегося, 
о том, что нельзя допустить  техно-
генную и экологическую катастрофы в 
Кривбассе. 

Как подчеркнула председатель проф-
союзного комитета ПО ПМГУ «Кривбас-
спромводоснабжения» Ирина Бухало, 
ещё в декабре 2017 года работники не 
согласились с позицией генерального 
директора предприятия («от  меня ни-
чего не зависит») по данному вопросу 
и обратились ко всем высшим органам 
государственной власти относительно 
законности действий по сдаче в аренду 
государственного имущества стратеги-
ческого значения. До сих пор (номер 
газеты верстался 25 января) ответов 

нет. 9 января профсоюзный комитет 
инициировал Обращение в суд с ис-
ком о признании договора аренды не-
действительным. Трудовой коллектив, 
при поддержке профкома, продолжает 
стучать  во все двери, указывая на не-
правомерные действия, связанные с 
передачей имущества КПВС в аренду 
коммунальному предприятию «Крив-
бассводоканал». На сайте Президен-
та Украины зарегистрированы две 
электронные петиции (5 января, автор 
Владислав Раструсный): «Порушення 
прав працівників ДПП «Кривбаспром-
водопостачання» (№ 22/042068-ЕП) и 
«Щодо законності дій по здачі в оренду 
державного майна стратегічного зна-
чення. Про незаконність дій щодо тру-
дового колективу» (№ 22/042066-ЕП). 
Пока еще под этими обращениями к 
главе государства не собраны необ-
ходимые 25 тыс. голосов, но трудовой 
коллектив КПВС верит в поддержку 

коллег, земляков, всех неравно-
душных людей.

12 января на профсоюзном со-
брании (состоялось в «Кривбасс-
промводоснабжении» с участи-
ем представителей городского 
комитета ПМГУ,  общественно-
сти, депутатов областного и го-
родского советов, СМИ) члены 
профсоюза, работники разных 
структурных подразделений 
предприятия (Александр Манту-
ленко, Максим Стулень, Валерий 
Возный, Александр Капитонов 
и др.), говорили о грубом на-
рушении своих прав и всего тру-
дового коллектива со стороны 

администрации. Со слов выступающих, 
трудящимся ничего не известно о целе-
сообразности – экономической, техно-
логической и т.д. – объединения двух 
«водных» предприятий, прибыльного 
государственного и  коммунального с 
долгами. 

Как сказала профсоюзный лидер Ири-
на Бухало, сейчас в коллективе – очень  
напряженная атмосфера, работники 
КПВС продолжают принципиально и 
солидарно стоять на защите государ-
ственной собственности и своих чело-
веческих прав. Несмотря на давление со 
стороны администрации, специалисты, 
задействованные в технологическом 
процессе, не желают писать заявления 
на перевод в КП «Кривбассводоканал». 
В своей борьбе коллектив настроен на 
восстановление справедливости. 

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора.

Лучшие из лучшихЛучшие из лучших

О проблемах - во всеуслышание! О проблемах - во всеуслышание! 
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ПРОФСОЮЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

С профсоюзными акти-
вистами и работниками, в 
круг обязанностей кото-
рых входит молодежное 
направление, общались 

заместитель председателя 
городского комитета ПМГУ 
Артур Белошавин и предсе-
датель Молодёжного сове-
та ПМГУ, профлидер пред-

приятия «ШЛЯХПОСТАЧ 
КР» Алексей Коношко. Они 
призвали присутствующих 
к активности, в том числе в 
социальных сетях, на про-
фсоюзных информресурсах. 
От молодежи очень многое 
сегодня зависит и в стране, 
и в проф союзе. Сказали, что 
ждут от первичных органи-
заций предложений, идей 
относительно проведения 
молодёжных мероприятий 

в 2018 году под эгидой го-
родского комитета и Моло-
дёжного совета ПМГУ. 

С интересом представи-
тели Криворожского же-
лезорудного комбината, 
Северного, Южного, Ингу-
лецкого, Центрального ГО-
Ков, «Метинвест – КРМЗ», 
«Кривбасспромводоснаб-
жения», «Электромашпром-
сервиса» ознакомились с 
опытом работы принимаю-
щей стороны. Заместитель 
председателя комиссии 
молодёжной политики, 
культурно-массовой и спор-
тивной работы профкома  
ПАО «АМКР» Сергей Олей-
ник детально рассказал о 
том, какие мероприятия 
проводятся для комбина-
товской молодёжи с целью 
её сплочения под нашим 
профсоюзным флагом.

Содержательные пре-
зентации о деятельности 
в своих первичках подго-
товили Марина Михеева 
(«Кривбассжелезрудком»), 
Павел Третьяков (Сев-
ГОК), Виктория Ковалёва 
(«Метинвест – КРМЗ»). 

Фотоинформация 
Оксаны ШАХМОТЬ.

МОЛОДЁЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Призвали к активностиПризвали к активности

В декабре Криворожский городской комитет 
профсоюза металлургов и горняков Украины 

провёл круглый стол с участием комиссий 
по работе с молодёжью, действующих в первич-

ных организацях ПМГУ предприятий города. Меро-
приятие носило выездной характер – состоялось на 

базе первички «АрселорМиттал Кривой Рог».

Лозунг° —  это призыв или обращение в лаконичной форме, выражающее руководящую идею, 

требование. Лозунги используются в политической, религиозной, профсоюзной и других сфе-

рах. Лозунги могут существовать как в устном, так и в письменном виде. В письменном виде 

лозунги чаще всего появляются в форме плакатов. Будучи ёмкой и запоминающейся формой 

передачи мысли, лозунги часто используются в пропаганде. (ВИКИПЕДИЯ)

  ВНИМАНИЕ!

СТАРТУЕТ КОНКУРС ЛОЗУНГОВ!

Криворожский городской комитет профсою-
за металлургов и горняков Украины предлага-
ет членам ПМГУ из первичных профсоюзных орга-
низаций Кривбасса поучаствовать в творческом 
конкурсе профсоюзных лозунгов. Конкурс  приуро-
чен к 1 Мая – Дню труда и солидарности трудящихся.

Условия конкурса и сроки его проведения

Нужно придумать актуальные призывы, которые могут 
быть использованы на митинге 1 Мая, на плакатах и бан-
нерах. Приветствуются креативность и оригинальность. 
Профсоюзные лозунги должны быть краткими и легко 
запоминающимися. 

ВАЖНО!  

От одного участника принимается 
только один лозунг.

Профсоюзые лозунги присылайте в Криворож-
ский горком ПМГУ по электронному   адресу: 
shahmot@gmail.com (с пометкой «На конкурс»). Обяза-
тельно укажите ФИО автора, место работы, контактный 
телефон. О ходе конкурса будет сообщаться в газете 
«Під знаком руди і металу». Справки можно получить по 
телефону: 92-27-93 (Оксана Шахмоть). 

Мы ждем ваше творчество до 7 апреля 2018 года. 

Авторы лучших, по мнению оргкомитета, лозунгов бу-
дут награждены дипломами и  денежными премиями.  
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Акцент – на профилактике

Тема заходу – «Викорис-
тання корпоративних техно-
логій підприємства в змісті 
професійно-практичної 
підготовки професій маши-
нобудування» – дозволила 

профтехосвітянам більше 
дізнатися про те, як буду-
ється система навчання в 
компанії Метінвест і, зокре-
ма, на названому заводі. У 
свою чергу педагогічні пра-
цівники навчальних закла-
дів міста, що готують спеці-
алістів робітничих професій, 
поділилися своїми пережи-
ваннями щодо виживання 
системи ПТО, висловили 
власне бачення з приводу 
соціального партнерства з 
підприємствами – замовни-
ками кадрів.  

І виконуючий обов’язки 
генерального директора  
«МЕТІНВЕСТ–КРМЗ» Олек-
сандр Левченко, і начальник 
відділу навчання та розвитку 
персоналу товариства Люд-
мила Солод у своїх виступах 
не оминули кадрову про-
блему, пов’язану з масовим 
виїздом криворіжців за кор-
дон на заробітки. Говорили 
про те, що, незважаючи на 
всі спрямовані на залучення 
кадрів зусилля, підприєм-
ству не вистачає робочих 
рук, є потреба в токарях, 
фрезерувальниках, зуборі-
зальниках, механіках, кра-
нівниках… Одним із шляхів 

залучення фахівців на за-
вод є співпраця з заклада-
ми професійної освіти. Як 
підкреслив Олександр Лев-
ченко, «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» 
може бути привабливим для 

молоді, адже сильними сто-
ронами всіх підприємств 
Групи Метінвест є  постійна 
робота, стабільна виплата 
заробітної плати, модерні-
зація  виробництва, вагомий 
соціальний пакет. Працівни-
кам надається можливість 
професійного навчання і 
кар’єрного зростання. Де-
тально про все це йшлося 
в презентаціях «Система 
професійно-технічного на-
вчання в ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
– КРМЗ», «Взаємодія та 
форми співпраці підприєм-

ства з навчальними закла-
дами з питання підготовки 
та підбору кадрів у рамках 
корпоративної і соціальної 
відповідальності» (Людмила 
Солод), «Сучасні техноло-
гії ремонту обладнання на 
підприємстві з урахуванням 
стандартів підприємства» 
(Євген Панфілов, начальник 
управління надійності, діа-
гностики і автоматизації), а 
також під час технологічних 
екскурсій по механоскла-
дальному і сталефасонноли-
варному цехах та знайомства 
з матеріально-технічною 
базою навчального центру 
заводу. 

Представники професій-
них навчальних закладів та 
Криворізького методичного 
центру ПТО з інтересом по-
спілкувалися з заводчана-
ми віком до 35 років, яким 
довірено керівні посади 
на виробництві, а також 
з практикантами – учнями 
Криворізького центру про-
фесійної освіти металургії і 
машинобудування. У 2017 
році виробничу практику в 
«МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» про-
йшли майже 500 учнів і сту-
дентів з різних навчальних 
закладів. Звісно, тут розра-
ховують, що перспективні 
випускники згодом при-
йдуть на завод працювати. 
У свою чергу підприємство 
готове «опікати» молодь, 
допомагати їй проходити 
всі навики компетентності 
з професії, навчати раці-
ональному ставленню до 
власної енергії, робочого 
часу, виробничих ресурсів, 

сприяти кар’єрному зрос-
танню цілеспрямованих 
робітників. Сьогодні перед 
усіма роботодавцями стоїть 
мега-завдання – утримати 
кваліфікованих працівників 
на батьківщині. «Ми відкриті 
для роботи з професійни-
ми навчальними закладами 
і зацікавлені в ефективній 
взаємодії», – підкреслив ке-
рівник заводу Олександр 
Левченко.  

Про те, що відверта роз-
мова освітян з виробнич-
никами була потрібною, 
говорили методисти Криво-
різького кабінету НМЦ ПТО 
в Дніпропетровській області 
Тетяна Грищук, Віталій Сапі-
га, заступник директора з 
навчально-виробничої ро-
боти Криворізького центру 
професійної освіти мета-
лургії і машинобудування 
Людмила Дорамідонтова 
та інші учасники семінару-
практикуму. Подякувавши 
організаторам за відмінну 
організацію заходу, за теплу 
зустріч,  Віталій Сапіга, ко-
ординатор міського проекту 
«Соціальне партнерство – в  
дії», закликав керівництво 
«МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» про-
довжувати активну роботу 
з залучення молоді на під-
приємство, а також брати 
участь у щорічному громад-
ському конкурсі на кращого 
роботодавця і кращий кол-
договір (у питаннях роботи 
з молоддю). 

Оксана ШАХМОТЬ, 
фото автора.

КАДРОВЕ ПИТАННЯ 

ВІДВЕРТА РОЗМОВАВІДВЕРТА РОЗМОВА
вийшла у педагогічних працівників професійної 
освіти і головних спеціалістів  «МЕТІНВЕСТ – 
КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» під час семінару-практикуму на цьому 
підприємстві. Проходив він у рамках міської 
фахової ради машинобудівних професій. 
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Акцент – на профилактике

НАВЧАННЯ 

З 1 січня 2018 року набрала чин-
ності постанова КМУ «Про внесення 
змін до Списків виробництв, робіт, 
професій, посад і показників, за-
йнятість у яких дає право на пен-
сію за віком на пільгових умовах, 
затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 24 червня 
2016 р. № 461» від 04.07.2017 р. 
№ 479 (далі – Постанова № 479).

Унесені зміни стосуються, зокре-
ма, працівників, зайнятих ремонтом 
устаткування в умовах діючого вироб-
ництва.

Так, розділи І «Гірничі роботи», II 
«Підготовка руд, збагачення, окуску-
вання (агломерація, брикетування, 
огрудкування), випалювання руд і 
нерудних копалин», III «Чорна мета-
лургія», IV «Виробництво коксопро-
дуктів», VII «Виробництво кольорових 
металів», VIII «Хімічне виробництво», X 
«Перероблення нафти, газу, газового 
конденсату, вугілля та сланцю» Списку 
№1 доповнено позицією: «Працівники 
ремонтних служб, зайняті ремонтом 
устаткування в умовах діючого вироб-
ництва».

Такою ж позицією доповнено й 
розділи Списку №2, а саме: І «Гірни-

чі роботи», II «Підготовка руд, зба-
гачення, окускування (агломерація, 
брикетування, огрудкування), випа-
лювання руд і нерудних копалин», III 
«Чорна металургія», IV «Виробництво 
коксопродуктів. Вуглепідготовка», V 
«Виробництво вогнетривів», VI «Ви-
робництво метизів», VII «Виробництво 
генераторного газу і одержання газів у 
процесі металургійного виробництва», 
VIII «Виробництво кольорових мета-
лів», X «Хімічне виробництво», підроз-
діл 1 «Ливарне виробництво» розділу 
XIV «Оброблення металу».

Якщо позиціями Списків №1 і №2 
передбачені працівники, зайняті в 
певному виробництві без зазначен-
ня найменування професій (посад), 
як у цьому випадку, такі позиції по-
ширюються на всіх працівників не-
залежно від найменування їх профе-
сій (посад), у тому числі керівників, 
фахівців, майстрів.

Згідно з п. 3 Порядку, що регулює 
застосування Списків №1 і №2 (на-
каз Мінпраці від 18.11.2005 р. №383), 
під час визначення права на пенсію 
за віком на пільгових умовах засто-
совуються Списки, чинні на період 
роботи особи. До пільгового стажу 

зараховується весь період роботи на 
відповідних посадах або за професія-
ми незалежно від дати їх унесення до 
Списків за умови підтвердження доку-
ментами відповідних умов праці за час 
виконання роботи до 21.08.1992 р. та 
за результатами проведення атестації 
робочих місць за умовами праці після 
21.08.1992 р.

Отже, до стажу роботи працівників, 
професії (посади) яких включено до 
Списків №1 і №2 згідно з Постановою 
№479 і які продовжать працювати за 
такими професіями (посадами) після 
набрання чинності цією постановою 
(1.01.2018 р.), зараховується весь пері-
од їх роботи за відповідними професі-
ями (посадами) за умови підтверджен-
ня відповідного права за результатами 
атестації робочих місць за умовами 
праці.

При цьому, якщо таким працівни-
кам за результатами атестації робочих 
місць, 5-річний строк якої не минув, 
підтверджено право на відповідну 
пільгову пенсію і умови праці за цей 
час докорінно не змінювалися, про-
водити позачергову атестацію відпо-
відних робочих місць за умовами праці 
не потрібно.

Продовження теми. Початок – на стор.1.

Окремо слід сказати про навчальний семінар для голів і 
членів Контрольно-ревізійної комісії  первинних організа-
цій, який 22 листопада у Криворізькому міському комітеті 
ПМГУ зібрав 50 активістів з 41-ї первинки. Заступник голови 
КРК ПМГУ Надія Сапунова, голова КРК Криворізької міської 
організації ПМГУ Григорій Пилипенко,а також Марія Загре-
бельна знайомили слухачів з такими питаннями: план робо-
ти КРК, діловодство, перевірка господарсько-фінансової 
діяльності профспілкових організацій тощо. 

Корисним нововведенням Молодіжної ради ПМГУ (голо-
ва Олексій Коношко) стали ознайомчі лекції профспілкової 
тематики для студентів коледжів, учнів ліцеїв, що готують 
робітничу зміну підприємствам ГМК. За участі «молодіжного 
крила» нашої профспілки в Кривому Розі проведено цикл 
виїзних лекцій. Разом з Олексієм з молоддю спілкувався 
Андрій Булатов, активіст  з «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
Слухачами загалом були майже 500 молодих людей.

 Наш кор.
Фото Оксани ШАХМОТЬ, а також надані Сергієм ШИХАЛЬОВИМ. 

АКТУАЛЬНО 

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики (від 24.11.2017 р.) 
на звернення Федерації профспілок України.

Школа профактиву: у виїзному і оновленому форматі Школа профактиву: у виїзному і оновленому форматі 

Як застосовувати оновлені з Як застосовувати оновлені з 20182018 року Списки № року Списки №11 і № і №22
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— В каждом периоде, начи-
ная с первых лет строитель-
ства Криворожского метал-
лургического завода, имелись 
свои особенности, трудности 
и достижения в профсоюз-
ной работе. В повестке каж-
дого дня работы профсоюз-
ного комитета предприятия 
всегда были забота о трудя-
щихся, пенсионерах, моло-
дежи. При этом главной за-
дачей нашего профсоюза, 
конечно же, было и остаётся 
осуществление представи-
тельства и защита трудовых 
и социально-экономических 
прав и интересов наших 
членов.

Борьба 
за Списки №1 и №2

Очень большая работа, 
я считаю,  проведена всем на-
шим проф активом в последние 
годы. Так, реагируя на необо-
снованное и несправедливое 
решение Кабинета Министров 
Украины об исключении ряда 
профессий из льготных пен-
сионных Списков № 1 и № 2, 
мы предприняли все возмож-
ные меры, чтобы привлечь 

внимание к этой проблеме на 
самом высоком государствен-
ном уровне. Члены первичной 
организации ПМГУ ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» выез-
жали в Киев на организованные 
ФПУ акции протеста. Профко-
мом предприятия направля-
лись обращения в различные 
инстанции по данному вопросу 
с целью его решения, предста-
вители профкома участвовали 
в консультативных встречах, 
проходивших в Киеве в рамках 
переговорного процесса меж-
ду профсоюзами и правитель-
ственной стороной.

Активные действия проф-
союзов, в том числе нашей 
первички, по восстановлению 
права работников, занятых на 
работах во вредных и тяжелых 
условиях труда, на льготное 
пенсионное обеспечение дали 
положительный результат. 
4 июля 2017 года Кабинетом 
Министров Украины принято 
Постановление № 479 «О вне-
сении изменений в Списки про-
изводств, работ, профессий, 
должностей и показателей, 
занятость в которых даёт пра-
во на пенсию по возрасту на 
льготных условиях, утверждён-
ные постановлением КМУ от 
24.06.2016 года № 461».

Дополнительный 
отпуск за счет средств 

предприятия
Также в 2017 году нам уда-

лось договориться о поло-
жительном решении вопроса 
о предоставлении работни-
кам предприятия определён-
ных профессий и должностей 
с учётом конкретных условий 
их работы дополнительных 
отпусков большей продолжи-
тельности, это регламентиро-
вано Кабмином. Переговоры 
с администрацией предприя-
тия по данному вопросу дли-
лись почти девять месяцев. Их 
результатом стало издание в 
ПАО «АМКР» приказа № 964 от 
09.08.2017 года «Об утвержде-
нии права на дополнительный 
отпуск за счет средств пред-
приятия». Согласно приказу до-
полнительные отпуска за счёт 
средств предприятия установ-
лены на период с 01.01.2017 по 
31.12.2021 года.

Постоянно в поле зрения 
профсоюзного комитета на-
ходится улучшение условий 
труда на рабочих местах 
для работников в структур-
ных подразделениях. В связи 
с этим комиссия по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти профкома ежегодно при-

нимает участие в разработ-
ке Программы комплексных 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда, 
предупреждение производ-
ственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний 
в подразделениях ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог», на вы-
полнение которой собствен-
ник предприятия выделяет 
значительные средства.

Следует упомянуть такое 
важное направление рабо-
ты профсоюзного комитета, 
как оказание юридической 
помощи членам ПМГУ. Юри-
сты профкома всегда готовы 
проконсультировать членов 
профсоюза по всем юридиче-
ским вопросам и при необхо-
димости помочь в подготовке 
исковых заявлений, а также 
представлять интересы ра-
ботников в судах. Так, по-
бедив по нескольким делам, 
профком добился, чтобы всех 
солдат-срочников, призванных 
на службу в АТО и уволенных 
с предприятия в 2015 году, вос-
становили на работе. Кстати 
говоря, всем участникам АТО 
из числа работников пред-
приятия юридические услуги 
оказываются, независимо от их 
членства в профсоюзе.

Хочу отметить также работу 

Наталья Маринюк: Наталья Маринюк: «Действуя в рамках правового поля, мы «Дей
последовательно отстаиваем интересы членов профсоюза»последовательно отстаив

В январе первичная организация профсоюза трудящихся металлургической и гор-
нодобывающей промышленности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отметила две 
важные даты – своё 85-летие  и 70-летие профсоюзного комитета. 

Председатель профкома ПМГУ ПАО «АМКР» Наталья Маринюк, обращаясь к колле-
гам, работникам и ветеранам предприятия, поздравила всех с этими знаковыми для 
профсоюзной организации датами. Пожелала членам организации крепкого здоровья, 
ещё большей сплоченности, неисчерпаемой энергии, твердости духа, свежих идей 
и осуществления всех планов.  

Вот о чём ещё в своём выступлении рассказала Наталья Николаевна.  
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журналистов профкома, кото-
рые оперативно и объектив-
но освещают жизнь трудово-
го коллектива и  деятельность 
профсоюзной организации на 
страницах профсоюзного еже-
недельника «Вместе профин-
фо» и на сайте профкома.

Вопрос оплаты труда
Жизнь каждый день ставит 

перед нами новые, сложные 
задачи, и еще многое пред-
стоит сделать для улучшения 
социальной защиты работни-
ков. Сегодня профсоюзный 
комитет видит свою перво-
очередную задачу в том, чтобы 
в ходе переговоров с админи-
страцией предприятия дора-
ботать Положение о много-
уровневой окладной системе 
оплаты труда так, чтобы оно 
соответствовало принципам 
грейдовой системы, таким, 
как справедливость, просто-
та и прозрачность, а также 
мотивировало работников на 
повышение личной результа-
тивности. Наша позиция за-
ключается в том, что после 
согласования этого докумен-
та профсоюзной стороной 
его необходимо вынести для 
утверждения на конференцию 
трудового коллектива.

Индивидуальная оценка 
персонала должна быть про-
ведена объективно, чтобы 
по её результатам каждому 
работнику установили оклад 
с учётом его квалификации, 
сложности выполняемых ра-
бот, опыта и условий труда, 
и сопоставимый с заработной 
платой для аналогичных про-
фессий на рынке труда на-
шей страны. Представители 

нашей профсоюзной органи-
зации участвуют в заседаниях 
созданной на предприятии 
рабочей комиссии по разра-
ботке новой системы оплаты 
труда. На данный момент уже 
проведена большая работа 
по устранению «перекосов» 
в заработной плате, возник-
ших после начала внедрения 
новой системы, и многим лю-
дям, обратившимся в профком 
с заявлениями, произведены 
доплаты.

Следующим этапом станет 
переговорный процесс, на-
правленный на повышение 
заработной платы и в целом 
фонда оплаты труда на пред-
приятии на 2018 год. На имя 
генерального директора  Па-
рамжита Калона в декабре 
2017 года  направлено офици-
альное обращение профкома, 
в котором подняты проблемы, 
связанные с переходом на но-
вую систему оплаты труда. 
Также озвучено предложение 
начать переговоры по вопро-
сам определения времени 
и сроков проведения индиви-
дуальной оценки персонала 
предприятия и повышения 
уровня заработной платы всех 
работников в 2018 году.

Конечно, решение подоб-
ных непростых вопросов в ин-
тересах трудового коллектива 
зачастую идёт не так быстро, 
как бы того хотелось. Но в ходе 
переговоров с администраци-
ей предприятия мы, действуя 
в рамках существующего право-
вого поля, последовательно от-
стаиваем свою точку зрения в 
интересах членов профсоюза.

И очевидно, что такая пози-

ция находит поддержку среди 
работников  «АрселорМиттал 
Кривой Рог», нашей профсо-
юзной организации доверя-
ют. Об этом красноречиво 
свидетельствует тот факт, что 
за последние месяцы в ряды 
ПМГУ вступило порядка тыся-
чи человек. Наша профсоюз-
ная организация –  крупнейшая 
на предприятии. В настоящее 
время насчитывает более 
22  тыс. человек. 

Совместные усилия 
единомышленников
Я уверена, что в дальнейшем 

мы сумеем стать ещё сильнее, 
повышая авторитет среди ра-
ботников благодаря нашей 
сплоченности и конкретным 
делам в интересах трудового 
коллектива предприятия.

Среди нашего профсоюз-
ного актива я вижу настоящих 
профессионалов своего дела, 
способных не на словах, а на 
деле защитить интересы ра-
ботников, помочь в различных 
непростых ситуациях. Вместе 
с профсоюзными активиста-
ми –  предцехкомами, пред-
участкомами, профгрупорга-
ми, которые выполняют свои 
профсоюзные обязанности на 
общественных началах, реше-
нием важных проблем занима-
ются грамотные, квалифициро-
ванные, опытные специалисты 
по различным направлениям 
работы в аппарате профкома. 
Все успехи профсоюзной орга-
низации являются результатом 
совместных усилий единомыш-
ленников.

Назову некоторые позитив-
ные результаты последних лет 
в цифрах и фактах. За послед-

ние пять лет новые формы ак-
тивного отдыха, предложен-
ные комиссией молодёжной 
политики, культурно-массовой 
и спортивной работы профко-
ма, стали для многих работ-
ников ПАО «АМКР»  и членов 
их семей уже традиционны-
ми. В 2013–2017 годах только 
в экскурсиях выходного дня 
участвовало порядка 2 тыс. 
человек, примерно то же ко-
личество участников было 
задействовано во всех видах 
активного отдыха –  рафтин-
ге, горнолыжных спусках, 
турпоходах. На протяжении 
указанного периода каждый 
год возможностью оздоро-
виться в здравницах Украины, 
санатории-профилактории 
«Джерело» и пансионатах 
предприятия «Алые паруса» 
и «Азов» пользовалось в сред-
нем 12  тыс. человек. Ежегодно 
членам ПМГУ оказывалась ма-
териальная помощь. Только 
в прошлом году на выплату 
материальной помощи израс-
ходовано более 3,5 миллиона 
гривень, при этом помощь по-
лучили более 6 тыс. человек.

В разные годы разные люди 
составляли ядро нашей пер-
вички, при этом всем им были 
свойственны готовность вос-
принимать проблемы и стрем-
ления других людей как свои 
собственные, и решимость 
прийти на помощь тому, кто 
нуждается в поддержке и опо-
ре. Их вклад в становление 
профсоюзной организации за-
служивает самых добрых слов.

По материалам газеты 
«Вместе профинфо».

Наталья Маринюк: «Действуя в рамках правового поля, мы йствуя в рамках правового поля, мы 
последовательно отстаиваем интересы членов профсоюза»аем интересы членов профсоюза»



№ 1 (176) січень 2018 рокуПІД ЗНАКОМ РУДИ І МЕТАЛУ8

ПІДСУМКИ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ 

Під час оголошення підсумків міського огляду-конкурсу 
на проведення новорічних і різдвяних свят «Ялинка – 2018» 
усі причетні до облаштування ялинкових містечок, організа-
ції новорічних дійств, ранків на свою адресу почули  добрі 
слова вдячності. Нагородами відзначили заклади культури 
й мистецтва, освіти і науки, фізичної культури та спорту, 
підприємства і підприємців, профспілкові організації.

Відповідно до результатів огляду-конкурсу за кращу 
організацію культурно-мистецьких заходів у ялинкових 
містечках, закладах культури Дипломами І ступеня  серед 
палаців культури, які працюють для працівників ГМК і їхніх 
дітей, удостоєно «Центральний», «Інгулець», «Північний» 
ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя». Дипломами ІІ 
ступеня – ПКіТ Південного ГЗК, ПК Криворізького залізо-
рудного комбінату, Творчий центр «Палац культури мета-
лургів» ПП «Стіл Сервіс». Усі названі осередки культури 
порадували розмаїттям форм і методів святкового дійства, 
креативністю творчих ідей. Чого тільки варте ноу-хау ПК 
«Центральний» – «Резиденція Діда Мороза» з ігровими 
локаціями та новорічною квест-кімнатою! 

У номінації «За кращу організацію спортивного свята 
«Ялинка на воді» другий рік поспіль відзначено Палац 
спорту ФОК Південного ГЗК.

З-поміж тих, кого запрошували на сцену для нагоро-
дження, були керівники всіх крупних підприємств гірничо-
металургійної галузі Кривбасу, а також профспілкові лідери 
первинних організацій ПМГУ, що там діють. Профспілкові 
комітети «АрселорМіттал Кривий Ріг», Криворізького за-
лізорудного комбінату, Інгулецького, Південного, Північ-
ного, Центрального гірничо-збагачувальних комбінатів, 
«Сухої Балки» відзначені дипломами за якісну організацію, 
всебічну підтримку в проведенні новорічних та різдвяних 
культурно-мистецьких заходів, збереження і розвиток на-
ціональних традицій, свят та обрядів.

І криворізький міський голова Юрій Вілкул, і голова Кри-
ворізького міського комітету ПМГУ Анатолій Макаренко 
говорили зі сцени про те, що всі зусилля дорослих про-
тягом зимових свят не були марними. Усе зроблене для 
дітей і молоді повернеться радістю та сміхом. 

Наш кор.  

У РАМКАХ ПРОЕКТУ  «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО  — В ДІЇ»

Про досвід взаємодії Криворізького 
професійного гірничо-технологічного 
ліцею та Криворізького залізорудного 
комбінату щодо впровадження еле-
ментів дуальної підготовки спеціаліс-
тів ішлося наприкінці минулого року 
в Києві під час засідання Відділення 
професійної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних 
наук України.

– Висококласні фахівці є великим 
благом для будь-якого підприємства, – 
сказав Олег Макаров, директор з пер-
соналу Криворізького залізорудного 
комбінату. – Але їх підготовка – доволі 
копітка праця. Підприємство, яке я 
представляю, є флагманом гірничо-
добувної промисловості. На комбінаті 
працюють 8,7 тис. чоловік (облікова 
чисельність), з яких понад 4,1 тис. – 
підземна група. Велику увагу керів-
ництво приділяє тим, хто приходить 
на зміну заслуженим і досвідченим 

трудівникам. Протягом багатьох років 
ми тісно співпрацюємо з базовими на-
вчальними закладами міста і області. 
З цією метою розроблено і введе-
но в дію Положення «Про співпрацю 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» із вищими 
і професійно-технічними навчальними 
закладами в підготовці молодих фа-
хівців (кваліфікованих працівників)». 
Найбільш плідна співпраця в цьому 
напрямку – з Криворізьким профе-
сійним гірничо-технологічним ліцеєм 
(директор В'ячеслав Сиротюк). Він є 
найголовнішим стратегічним партне-
ром у питаннях забезпечення комбі-
нату практикантами і випускниками 
ліцею  для працевлаштування їх на 
постійну роботу.

 Олег Макаров розповів про спільну 
профорієнтаційну роботу, проведену 
для учнів шкіл Покровського райо-
ну працівниками служби персоналу 
підприємства разом з педагогами на-

вчального закладу. Поінформував про 
стажування й навчання у підземних 
умовах навчальних дільниць шахт, 
управління залізничного транспорту 
майстрів і педагогічних працівників 
даного ліцею. Провідними фахівцями 
комбінату проводяться технічні кон-
сультації, здійснюється рецензування 
необхідної для системи професійної 
освіти методичної та навчальної літе-
ратури, надається шефська допомо-
га, наголосив доповідач. Окрім того, 
комбінатом укладено договори про 
взаємодію з КПГТЛ і надання робочих 
місць на оплачувану практику.  

 У ході засідання було акцентова-
но на експериментальній роботі все-
українського рівня, яка проводиться 
на базі Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею у спів-
праці з ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 
темою «Педагогічні умови формування 
конкурентоздатності фахівців гірничо-
го профілю в професійних навчальних 
закладах» (відповідальна  – заступник 
директора з навчально-виробничої 
роботи ліцею Тетяна Стойчик). 

За підсумками цього заходу схвалено 
досвід названих вище залізорудного 
комбінату і ліцею. Серед рекомендацій 
–  надати до Департаменту професій-
ної освіти Міністерства освіти і науки 
України пропозиції щодо створення 
єдиного центру підготовки робітни-
чих кадрів для гірничодобувної галузі 
на базі Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею.

 За матеріалами газети 
«Шахтар Кривбасу».

Фото надане Тетяною СТОЙЧИК.

Завзяття і креатив принесли радість

Обопільна зацікавленістьОбопільна зацікавленість
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Саме про це йшлося у 
Криворізькому професійно-
му гірничо-металургійному 
ліцеї під час влаштованого 
для учнів свята Нового року. 
Конкурси, запальні танці зі 
Снігуронькою і Дідом Мо-
розом, цікаві художні і спор-
тивні номери, подарунки – 
усього в той зимовий день 
було вдосталь.

З Днем святого Миколая і 
новорічними святами колек-
тив ліцеїстів, а також праців-

ників  навчального закладу 
привітав голова Криворізь-
кого міського комітету ПМГУ 
Анатолій Макаренко. І на-
ставників, і молодь він на-
лаштував на позитив, по-
бажав цілеспрямованості в 
досягненні своїх мрій. 

Оплесками присутні та-
кож зустріли виступ голо-
ви профспілкового коміте-
ту первинки  ПМГУ ліцею 
Василя Цегельського. Потім 
профспілкові лідери запро-

сили на сцену дітей пільго-
вих категорій для вручення 
їм новорічних подарунків. 
Традиційно учні цього лі-
цею отримують солодощі 
від Криворізького місько-
го комітету профспілки,  а 
також від профкомів ПМГУ 
Південного ГЗК і «Арселор-
Міттал Кривий Ріг». З цими 
підприємствами навчальний 
заклад пов’язують давні міц-
ні стосунки щодо  підготов-
ки спеціалістів робітничих 
професій. Василь Цегель-

ський висловив вдячність 
усім, хто підтримує учнівську 
молодь. Прийшлася до душі 
і його інформація про те, 
що 30 активних ліцеїстів 
відвідають Криворізький 
державний цирк. Про це 
подбав профком гірничо-
металургійного ліцею. Таку 
добру традицію тут про-
довжуватимуть, пообіцяв 
В.Цегельський.

Фотоінформація 

О.НОВАЧЕНКО. 

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

Рано чи пізно людина має для себе 
вирішити найскладніше питання – жит-
тєвий вибір. Держава гарантує кожно-
му громадянину обов’язкову середню 
освіту. А далі?.. Що робити молоді 
після закінчення середньої школи? Іти 
працювати? Але де і ким?

Професійно-технічна освіта – це ре-
альна можливість здобуття робітничої  
професії, яка дасть дорогу в життя. 

Однією з форм профорієнтацій-
ної роботи з молоддю є проведення 
Параду робітничих професій. У Кри-
ворізькому професійному гірничо-
металургійному ліцеї такий захід прой-
шов наприкінці минулого року. Він був 

організований, щоб допомогти ви-
пускникам шкіл міста зорієнтуватися з 
вибором майбутньої професії. 

У Параді робітничих професій узяли 
участь представники промислових під-
приємств (Криворізький залізорудний 
комбінат, «Електромашпромсервіс»), 
Криворізького міжміського центру за-
йнятості.

Учні та працівники ліцею презенту-
вали професії гірничодобувної галузі, 
електротехнічного напрямку, елек-
трозварювального виробництва, про-
демонстрували свої таланти (а вони 
вміють добре і танцювати, і співати), 
учасники гуртка гирьового жонглю-

вання під началом керівника фізичного 
виховання ліцею Юрія Мараховського 
показали вправи з 16-тикілограмовими 
гирями. 

Звертаючись до хлопців і дівчат, май-
бутніх учнів Криворізького професій-
ного гірничо-металургійного ліцею, 
наставники говорили про те, що тут 
можна пізнати головну науку – науку 
життя. У ліцеї молодь навчать спілку-
ватися і співчувати, аналізувати свої 
вчинки і робити правильні висновки, 
тут можна зустріти своє кохання і зна-
йти справжніх друзів. Усе, як у сім’ї. 

Наталя ШЕСТАК, заступник 
директора з навчально-

виробничої роботи ліцею.

Старт у професійне життяСтарт у професійне життя

Чудеса – там, де в них вірятьЧудеса – там, де в них вірять

А ВИ ЗНАЄТЕ? 

Батьківщиною мандари-
нів вважається Південно-
Східна Азія, а саме – Китай. 
Цей досить древній плід у 
далекі часи їли тільки за-
можні китайці. Сьогодні ман-
дарини доступні абсолютно 
всім, до нас найчастіше за-
возять цитрусові з Туреччи-
ни, Ізраїлю, Грузії, Марокко, 

найрідше з Іспанії. Турецькі 
– недорогі, але часто кислу-
ваті і з кісточками, чистяться 

погано. Марокканські (кле-
ментини) – смачні і якісні за 
всіма показниками. Грузин-
ські – невеликого розміру, з 
тонкою шкіркою, але часто 
трохи кислі.

Мандарин – особливий 
фрукт, тому що в ньому не 
має нітратів. Шкідливі речо-
вини не можуть співіснувати 
з лимонною кислотою.

Цей тропічний фрукт 

надзвичайно корисний, він 
містить у собі величезну 
кількість вітамінів (С, В, Д, 
К). Також багатий магнієм, 
кальцієм, фосфором, залі-
зом, органічними кислотами. 
До речі, біле павутиннячко 
мандарина не варто вики-
дати, адже воно також дуже 
корисне, оскільки містить 
глікозиди, які зміцнюють су-
дини.

ПРО МАНДАРИНИПРО МАНДАРИНИ
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Знаєте, як він писав про себе? Прочитайте і стане все зрозуміло…
«О чем болит душа? Да всё о том же: как остаться человеком в наше, 

порою бесчеловечное, время.
Основная тема стихов: всё то, что волнует обычных людей. Я очень 

многим, если не всем, обязан маме. Поэтому одна из главных тем – жен-
щина.

О Боге. Это, как мне кажется, очень личное, но могу сказать: я только 
иду к Нему».

Усе своє життя Юрій Камінський жив і працював у Кривому Розі. Звідси 
родом його мама. Сюди разом з нею і маленькою сестричкою він приїхав 
у 1944 році з евакуації з Казахстану. Оселилися в маленькому будиночку 
маминих батьків, яких у 1941 році фашисти разом з іншими розстріляли 
в шахті №5, так званому криворізькому Бабиному Яру. Школа, армія, фа-
культет журналістики при виданні «Знання», який закінчив на «відмінно», 
понад 30 років — робота слюсарем-сантехніком…

Ексклюзивно про відомого земляка

Н е щ о д а в н о  в 
бібліотеці-філіалі №3 
КЗК «Міська бібліоте-
ка для дорослих» (на 
Соц місті) відбулася над-
звичайно тепла зустріч 
– вечір пам’яті, присвя-
чений поету людської 
душі – Ю. Камінському. 
Захід проходив у рамках 
історико-краєзнавчого 
клубу «Криворізький 
хронограф», що відне-
давна тут діє.У товарист-
ському колі  зібралися друзі поета – однокласники, відомі літератори, 
криворіжці, які цікавляться творчістю Юрія Камінського, і його прекрасна 
дружина – Валентина Дмитрівна, яка прожила з поетом майже 40  років.  

Між організаторами та гостями вечора спостерігалася неабияка вза-
ємодія. Провівши власне невеличке дослідження, завідувачка бібліотекою 
Віра Колосовська та бібліотекар Ганна Мазур (на фото) ознайомили при-
сутніх з інформацією, у тому числі ексклюзивною, про життя та творчість 
талановитого земляка. Присутні у свою чергу згадували про те, якою 
людиною Юрій Зіновійович був у житті ще зі шкільних років, розповідали 
про характер поета, його життєву позицію, про випробування, які під-
готувала йому доля, про смішні ситуації та пригоди, цитували його відомі 
дотепні літературні експромти. Гості мали змогу «познайомитися» з мамою 
поета. По  віршах було складено портрет його найдорожчої людини, якій 
він присвятив більше півсотні віршів.

Заслужений художник України, скульптор Олександр Васякін якось 
сказав: «Шкода, що я не графік. Вірші Камінського знакові. Їх можна ма-
лювати!» І справді, вірші  цього поета можна не лише читати, малювати, а 
й співати. Тому талановиті барди нашого міста – Олександр і Ольга Дани-
лови, Сергій Рубанський та Олег Кар’єв  – виконали чудові та зворушливі 
пісні на вірші Юрія Камінського. 

Бібліотекарі продемонстрували гостям слайд-шоу, присвячене Ю. Камін-
ському – обласну конкурсну роботу, що брала участь у регіональній кампанії 
«Улюблені поети Придніпров’я», а також представили бібліографічний по-
кажчик творів поета та публікацій про нього. Популяризувати таким чином 
творчість криворіжця, який відомий і за кордоном (в Америці, Росії, Ізраїлі, 
Німеччині),  бібліотекарів підштовхнув процес декомунізації. На честь поета 
названа вулиця, на якій знаходиться бібліотека-філіал №3.

ПОЕТ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ 

Вірші Камінського можна малювати і співати
На сучасному етапі розвитку краєзнавства останнім часом поси-

лився інтерес до поетів і письменників рідного краю. Літературне 
Криворіжжя багате на видатних особистостей. Одним з таких є Юрій 
Зіновійович Камінський. 

Камо грядеши?
(Валентине)

Я полем шел. Пшеничный колос
Про хлеба сдобного ломоть
Шептал мне вслед. И был мне голос:
«Куда идешь?» К Тебе, Господь!
Теперь – к Тебе. Душа устала
Ходить кругами каждый миг,
Петлять ей больше не пристало.
Теперь – к Тебе, и – напрямик.
И если где-то в сердце ропот
Живет, сомненьями храним,
Что ж, человек я, а не робот —
Дай силу мне остаться им.
Чтоб, как истлевшую одежку,
Соблазны мира – за порог
И на вопрос: «Куда идешь ты?» –
Я б выдохнул: «К Тебе, мой Бог!»

Земля и одуванчик
Порою суть вещей обманчива:
Смотри, как рядом, у криницы,
В воздушный шарик одуванчика
Вцепившись, шар земной кружится.
Летят планета и растение,
В согласьи щедром жить умея…
И кто кого несёт – значения
Существенного не имеет.

Монолог соли
Везде: на море и на суше,
От сотни хворей мир храня,
С людьми я… Горек хлеб насущный
Без соли, то есть без меня.

Я – соль невзрачная, и сроду
Жизнь сладкой не была моя.
Я – каменная соль, и родом
Из каменных мозолей я.

Я – соль. И мне не важно, кто ты:
Безродный нищий иль король,
Коль чтишь ты соль седьмого пота.
А это высшей пробы соль.

И не поймёшь ты, как ни сетуй,
Ища ответы там и тут, 
В чем жизни соль – без соли этой, 
Хоть съешь ты соли целый пуд.

 Человек
Понимаю: не забавы ради,
Позабыв однажды крепкий сон,
На светило утренее глядя, 
Человек придумал колесо.

Провожая жайворонка в небо,
Чуял он всей силой чувств своих, 
Что порой важней воды и хлеба
Два крыла, и он сработал их.

Он придумал парус и огниво,
Он топор и лиру смастерил, 
А влюбившись в женщину, счастливый,
Он бессмертье миру подарил.
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ВОЛОНТЕРСЬКА АКЦІЯ 

Наприкінці грудня представники молодіжної ради Кри-
ворізького залізорудного комбінату завітали до Криво-
різького інтернату, що знаходиться в Бурих Вуглях. Уже 
котрий рік поспіль комбінатівці не залишають без уваги 
та підтримки людей з обмеженими можливостями. І цього 
разу вони проявили турботу і привезли з собою теплі речі, 
взуття, предмети домашнього вжитку тощо. 

До цієї шляхетної справи долучилися всі структурні під-
розділи підприємства, що в сучасному житті є великим 
показником людяності та доброчинності. Теплі слова та 
побажання, а головне – увагу привезли із собою до закладу 
начальник відділу по роботі з молоддю комбінату Марина 
Міхеєва, фахівець (по роботі з молоддю) названого відділу   
Майя Пархоменко та заступник голови молодіжної ради 
управління залізничного транспорту Єгор Яблуновський.

За матеріалами сайту «Кривбасзалізрудкому».

На думку голови профспілкового комітету ПО ПМГУ лі-
цею Наталі Ківи, такі конкурси потрібні, адже сприяють по-
пуляризації серед учнівської молоді та працівників традицій 
святкування циклу новорічно-різдвяних свят, демонструють 
фантазію авторів робіт. Визначили переможця і призерів 
конкурсу: 

І місце – викладач англійської мови  Лілія Ащеулова.
ІІ місце – учениця групи 23/24 Олена Лось;  учень групи 

14/15 Андрій Чирва;
ІІІ місце – технік (з експлуатації приміщень) Ганна Оболо-

ник; психолог Лілія Вахняніна; учениця групи 34/35 Світлана 
Дубровська. 

Автори кращих ялинкових іграшок були заохочені грошо-
вою винагородою. Про це подбав профком ліцею.

Фотоматеріал наданий профспілковим комітетом 
ПМГУ Інгулецького професійного ліцею.

ЗИМОВИЙ НАСТРІЙ 

З фантазією

Перед новорічними святами в Інгулецькому професій-
ному ліцеї адміністрацією та профспілковим комітетом 
було організовано конкурс  у стилі Hand-made на кращу 
ялинкову іграшку. Представлені учнями та працівниками 
закладу іграшки відрізнялися своєю оригінальністю та 
індивідуальністю. Кожна робота була неповторною.

Коли є місце доброті

Сірій буденності – ні! Любові – так!

Писати вірші Юрій Камінський почав ще в дитинстві. У 
60-х роках відвідував літературну студію при газеті «Ме-
талург». Також брав участь у засіданнях літературного 
об'єднання, яке працювало при Палаці культури РУ імені 
Дзержинського. Друкувався в журналах  «Радуга»,  «Техни-
ка молодежи», «Аврора», «Саксагань», газетах «Червоний 
гірник», «Комсомольська правда», російськомовній «Ка-
лейдоскоп» (Ізраїль), «Афіша плюс» (Америка), «Сестра» 
(Німеччина) та ін. У 1985 році криворіжець переміг  на все-
союзному  конкурсі одного вірша, оголошеному журналом 
«Смена». На жаль, після одного випадку, практично  20 
років автор не друкувався, писав у стіл. Перша невеличка 
збірочка Юрія Камінського «Эти ночи» вийшла в 1990 році 

в Ленінграді, завдяки його друзям Володимиру Алейникову 
та Анатолію Лейкіну. Камінському на той час було 52 роки. 
Загалом побачило світ 14 збірок його поезій. Більшість книг 
нашого земляка виходила невеликим накладом та пере-
важно його власним коштом. Остання – «Ребро», яку автор 
устиг потримати в руках уже тяжко хворий, вийшла після 
його смерті. 30 грудня 2007 року поет пішов у вічність. 

Доброю новиною на вечорі пам’яті стала інформація 
Валентини Камінської про те, що скоро в  Німеччині вийде 
3-томне видання віршів Юрія Зіновійовича. 

Чому треба читати Камінського? Його творчість змушує 
відійти нас від сірої буденності і замислитися над вічним. 

Матеріал підготовлено бібліотекою-філіалом №3 
КЗК «Міська бібліотека для дорослих».

ПОЕТ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ 
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Организатором турнира 
выступил ЮГОК. В сорев-
нованиях приняли участие 
6 команд. Кроме хозяев, за 
победу боролись БК «Юни-
ор» (ЦГОК), СК «Богатырь» 

(«АрселорМиттал Кривой 
Рог»), СК «СЕВГОК», СК 
«ИНГОК», ветераны кри-
ворожского баскетбола из 
БК «Юность». 

Официальный старт тур-

нира дала директор 
по персоналу и со-
циальным вопро-
сам Южного ГОКа 
Лилия Ваховская: 
«Мы хотели назвать 
этот турнир «Майкл 
Джордан Forever», 
но потом решили, 
что у каждого свой 
кумир в спорте. В 
планах – сделать его рож- дественским и проводить 

на ежегодной основе. Да 
победит сильнейший!»

Игры получились очень 
зрелищными и напряжен-
ными. «Золото» турнира 
заслуженно завоевала ко-
манда ветеранов «Юность», 
её представители демон-
стрировали высокое ин-
дивидуальное мастерство. 
«Серебро» – у баскетболи-
стов «АрселорМиттал Кри-
вой Рог», которые очень 
достойно смотрелись в ко-
мандной игре. «Бронзовы-
ми» призерами стали спорт-
смены Южного ГОКа. 

Александр МОТЗ.
Фото 

Александра ХОРЬКОВА.

БАСКЕТБОЛ 

Именно так можно описать ат-
мосферу, которая царила в Горно-
электромеханическом колледже КНУ 
в праздничный день. 

Как сказала Любовь Зайченко, 

председатель профкома студентов 
ПО ПМГУ названного учебного за-
ведения, очень приятно, что профсо-
юз металлургов и горняков Украи-
ны имеет добрую традицию вручать 

сладкие наборы детям льготных ка-
тегорий ко Дню святого Николая. В 
рамках этого проекта профсоюзную 
заботу ощутил 81 студент  Горно-
электромеханического колледжа.   
Слова благодарности Любовь Григо-
рьевна адресовала городскому коми-
тету ПМГУ, инициатору таких добрых 
дел, когда взрослые передают свои 
лучшие чувства подрастающему по-
колению.    

На профсоюзное мероприятие при-
гласили директора колледжа Алек-
сандра Милько. В своём выступлении 
руководитель говорил о студенче-
ской солидарности, неравнодушии, 
взаимопомощи, бескорыстии. До-
брые слова пожеланий молодежь 
восприняла «на ура», после чего от-
правилась на коллективное чаепитие. 
Все 44 профсоюзные группы от проф-
кома студентов колледжа получили 
сладкие подарки.
По материалам профкома студентов 
ПМГУ Горно-электромеханического 

колледжа КНУ.  

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 
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Турнир на призы Южного ГОКа

От сердца к сердцу От сердца к сердцу 

В середине января на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса Южного ГОКа со-
стоялся первый рождественский баскетбольный 
турнир между сборными командами промышленных 
предприятий Кривбасса.
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