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До 120-річчя  заводу

Подружжя Світлани 
та Володимира 
Ведмедь – унікальне: 
кожен поодинці, не 
змовляючись, в один 
голос вони стверджують, 
що народилися 
на Бериславському 
машинобудівному 
заводі. Звичайно, якщо 
почати збирати довідки і 
виясняти деталі, 
то виявиться, що це 
далеко не так. 
Але тоді що дає їм 
підстави вважати себе 
корінними заводчанами?

«Все, що я пам’ятаю, 
пов’язане з заводом»

– Перше, що я пам’ятаю з 
раннього дитинства, з тих пір, 
як почала себе усвідомлюва-
ти: всі наші сімейні свята були 
пов’язані з заводом, – згадує 
Світлана. – Новий рік, 1 та 9 
Травня... Особливим був День 
машинобудівника, який тоді 
святкували в міському Будин-
ку культури, і ми туди ходили 
сім’єю. Це свято для мене змал-
ку важливіше, ніж Новий рік, бо 
я завжди чекала татового ви-
ступу, який співав у складі за-
водського народного чоловічого 
ансамблю «Дніпро» під керівни-
цтвом Юрія Шерстньова. Як же 
мені подобалася (та й зараз 
подобається) пісня «Прощання 
слов’янки», яку вони традицій-
но виконували на завершення 
концерту! Чоловічі голоси ли-
нули настільки проникливо, що 
я переписала слова і співала 
разом з ними. Взагалі, все, що 
в моєму житті є, пов’язане з за-
водом, тому мені здається, що 
я й народилась на ньому. 

Тато, Олександр Іванович 
Стародубець, для Світлани був 
ідеалом: він дуже любив і сім’ю, 
і свою роботу. Прийшов на за-
вод ще до армії, в 16, так на пен-
сію й вийшов у 60. Проробив 44 
роки: токарем, на протяжному 
верстаті, налагоджувальником, 
майстром, один час викладачем 
у навчально-виробничому ком-
бінаті. Його дуже часто ставили, 
як раніше говорили, на прорив, 
у різні цехи. Мама пропрацюва-
ла на заводі 15 років спочатку 
прибиральницею, потім комір-
ником, сестра була технологом, 
а тепер на заводі працюють 
і чоловік, і дочка, і син, і зять. 
Тому закономірно, що питання 
«ким бути?» для Світлани навіть 
не виникало.

«Завод є завод – 
він притягує» 

1984 року Світлана закінчи-
ла 8 класів і за направленням 
від заводу вступила до Ново-
каховського електромеханічно-
го технікуму на спеціальність 
«технік-технолог». Отримавши 
кваліфікацію, 10 років про-
працювала контролером ЦДА, 
потім – контролером у ливар-
ному цеху, а останні 6 років – 
контроль ним майстром ливар-
ного, інструментального цеху, 
термічної і гальванічної дільниці.

– ВТК як таможня, – з гордіс-
тю зазначає Світлана. – Моє за-
вдання – не допустити до спожи-
вача неякісної продукції на етапі 
її виготовлення. Пильнуємо, пе-
ревіряємо деталі за всіма пара-
метрами: за хімічним складом, 
розміром, якістю металу. Якщо 
виявляємо відхилення, то повер-
таємо назад у виробництво, ро-
бляться висновки, щоб помилки 
не повторювались. Намагаюся 
не підводити, відповідальність у 
мене закладена батьками, тому 
по-іншому не може бути. Завод 
є завод – він притягує: спиш 
– він тобі сниться, думаєш, як 
щось на роботі покращити, пе-
реглядаєш літературу, пропо-
нуєш, втілюємо. Тут наш другий 
дім, і це не пусті слова – адже я 
тридцять років на заводі!

Справжній 
сильний мужчина

Володимиру не виповнилося 
й 16, коли він прийшов на за-
вод, був налаштований рішуче, 
не хотів тинятися без діла після 
закінчення Новокаховського ін-
тернату. Відслужив в армії і знов 
переступив прохідну. Працював 
і в механічному цеху свердлу-
вальником, фрезерувальником, 
і в механоскладальному, і на 
електрокарі вантажником, а за-
раз разом з напарником Мико-
лою Білим – коваль на молотах 
і пресах у ливарному цеху, а 
також заливальник свинцево-
олов’яних сплавів. 

Хто, як не дружина, зрозуміє 
всі складнощі професії?

– Робота у Вови відповідаль-
на, серйозна, – говорить Світ-
лана. – Особливо важко ко-
валювати, не кожний зможе. 
Ковалі в усі часи відрізнялися 
силою, тому я пишаюся своїм 
чоловіком. Знаю, що за мною 
справжній сильний мужчина, 
який завжди захистить. 

Володимир зізнається:
– Завод для мене рідний. 

Тут пройшов школу життя, тут 
сформувався як чоловік. За-
вжди пам’ятатиму мій пер-
ший механічний цех, його на-
чальника Анатолія Стадніка, 
дякуватиму за науку першому 
наставнику – Наталі Букар. У 
мене в житті лише дві сходин-
ки: перша – школа, друга – за-
вод, і все. Тому я тут як у себе 
вдома: все мені тут своє, все 
рідне. Вважаю себе корінним 
заводчанином, шукати чогось 
іншого нема сенсу. Працювати 
і подобається, і хочеться, тому 
років не рахую. Вважаю, що я 
тут на своєму місці, як би важ-
ко не було.

Світлана з Володимиром зу-
стрілися зовсім юними, 1986 
року, в місті на танцях. Хоч на 
той час обидва вже були завод-
чанами, та одне одного не зна-
ли, бо працювали в віддалених 
цехах і по роботі не перетина-
лись, до того ж і жили в різних 
кінцях міста: вона біля хлібоза-
воду, він – у районі лікарні. 

– Але доля нас звела, і ми не 
шкодуємо про це. Познайоми-
лись, коли я була на практиці, і 
з тих пір 30 років разом, – роз-
повідає Світлана.

Покоління Next
Головне в сім’ї – атмосфера 

добра, вважають у родині. Світ-
лана згадує, що виховувалася в 
любові: тато не пив, не палив, 
любив маму, ніколи не обра-
жав, проводив багато часу з ді-
тьми. Це врізалося в пам’ять, і 
тепер таку ж атмосферу добра 
подружжя передає своїм дітям. 

– А ще ми все життя прожи-
ли в заводському ритмі, – каже 
Світлана. – Вдома весь час чули 

розмови про роботу. Мені по-
добалось з дитинства бути в 
курсі заводських подій. Тепер 
так само обговорюємо вироб-
ничі проблеми з Вовою, як ра-
ніше робили батьки. Це бачили 
й чули наші діти і загорілися 
заводом, для них, як для нас у 
свій час, питання вибору про-
фесії не було складним.

Дочка Юля 4 роки тому, після 
школи, прийшла учнем контр-
олера в цех дизельних агрега-
тів, за два роки заочно закінчи-
ла електромеханічний технікум, 
отримала спеціальність техніка-
технолога, зараз у відпустці 
по догляду за дитиною. Її чо-
ловік, Євгеній Литвин, технік-
лаборант центральної завод-
ської лабораторії. Син Ярослав 
після ПТУ влаштувався до тер-
мічної дільниці заливальником 
свинцево-олов’яних сплавів. 
Пропрацював більше року, по-
казав себе здібним робітником, 
і завод запропонував йому на-
вчання в Запорізькій державній 
інженерній академії. Тож навча-
ється на заочному відділенні за 
спеціальністю «металург», що-
йно здав першу сесію. 

Володимир не приховує гор-
дості за сина:

– Ярослав – бригадир діль-
ниці, виходить, що мій безпо-
середній керівник. У школі дуже 
любив точні науки: математику, 
геометрію. Потенційного ли-
варника в ньому розгледів Іван 
Ільницький, заливальник, який 
приїхав ділитися досвідом із 
київського заводу «Ремдизель». 
Якось Іван Павлович, навчаючи 
Ярослава, сказав: «Почекайте, 
він ще буде вами керувати». 
Тож пишаюся своїм сином. 

Гарної думки про Ведмедя-
молодшого і його керівник, 
майстер термічної дільниці Ві-
талій Кулик:

– Ярослав як працівник цін-
ний тим, що любить доходити 
до істини. Якщо на роботі про-
блема – поринає в неї з голо-
вою, шукає причину і пропонує 
рішення. Разом із ним постій-
но працюємо над підвищенням 
якості продукції. Загалом, пер-
спективний працівник. 

У Ярослава, як і в Юлії, вже є 
своя сім’я, в обох дітки майже 
однакові за віком, до трьох ро-
ків. Відчувають відповідальність 
за них, тому прагнуть працювати 
добре, допомагати заводу, щоб 
він процвітав, щиро вболівають, 
переживають свої невдачі, ра-
дяться з батьками, несучи свої 
думки у сімейне коло, де з мо-
локом матері вбирає в себе по-
дих заводу і атмосферу любові 
наступне, четверте покоління. 

– Тих, хто не бачив, не відчув 
у житті добра, нам жаль, – зі-
знається Світлана. – Ми з чоло-
віком дуже любимо дітей, тому 
12 років тому стали опікунами 
для Оленки Талах, якій уже 21 

рік, а 6 років тому – для Вла-
дика Дємєнєва, який зараз на-
вчається в 9 класі школи №4. 
Оленка була гарною ученицею 
і зараз у Миколаївській філії 
Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв 
опановує професію диригента. 
Вадим займається футболом 
(тренер Володимир Біжко), грає 
за команду Берислава. 

Мешкають однією великою ро-
диною у власному будинку Світ-
лана з чоловіком, її 82-річна мама, 
Ярослав з дружиною й синочком, 
Оленка і Владик – 8 чоловік. 

– Живемо дружно, весело. 
Якщо й трапляються розбіж-
ності, (а в кого їх не буває?), то 
все переводимо в жарт, і я рада 
цьому, бо в такій атмосфері ви-
ростають добрі діти. А ще ми 
люди віруючі, і саме віра три-
має в оточуючому світі, дозво-
ляє бачити позитивне. Це те, 
що допомагає вистояти в житті.

Нотка творчості
Ще одну гарну естафету пере-

йняло подружжя від батьків – лю-
бов до творчості. Про це Світ-
лана розповідає так:

– Моя мама все життя була 
учасником художньої самоді-
яльності, тато – в ансамблі, я й 
сама співаю з дитинства, але не 
думала, що виступатиму зі сце-
ни та ще й з сольними номера-
ми. Одного разу зайшла до за-
водського клубу послухати, як 
проходить репетиція, а вийшла, 
так би мовити, членом команди. 
З тих пір беру участь і в концер-
тах, і в спортивних змагання, і в 
громадському житті – без цього 
не можу. Ставимо сценки, скла-
даю вірші, є навіть власна збі-
рочка. Маю творчу натуру, тому 
і в роботу намагаюся привнести 
нотку творчості. 

Завідуюча заводським клу-
бом Тамара Шевцова розпо-
віла «Маяку», що родина Вед-
медь – справжня знахідка для 
заводської сцени.

– Світлана – це паличка-
виручалочка впродовж 10 років, 
та й Володимир не відстає. Піс-
ні цього дуету дуже полюбили-
ся заводчанам, а на концертах, 
присвячених 8 Березню, осо-
бливо приємно слухати номери 
у виконанні такого справжнього 
чоловіка, як Володя.

«Щастя – це те, 
що в тебе є»

Як для кого, а для подружжя 
Світлани і Володимира Ведмедь 
весь завод – рідний. Життя без 
нього вони не уявляють. Його 
злети й періоди економічної 
скрути переживають як влас-
ні, хочеться чимось допомогти, 
все зробити, аби було краще. 

– Ситуації на роботі, як і в 
сім’ї, виникають різні, буває 
хтось і неправий, – знає Світ-
лана. – Та потрібно знаходити 

компроміси, допомагати один 
одному. У нас і в цеху тому все 
ладиться, що керівництво зу-
міло організувати роботу саме 
в руслі взаєморозуміння. А ще 
дякуючи, мабуть, старожилам, 
які виросли на хорошому при-
кладі батьків, і цей приклад по-
казують тепер молоді. Хотілося 
б, щоб як можна більше людей 
зрозуміло, що завод – це одна 
сім’я. Приходять нові праців-
ники, і, можливо, їм не все од-
разу до вподоби на заводі, але 
кожному треба показати, що 
він прийшов у сім’ю, що він не 
один, тоді і від новенького мож-
на буде очікувати віддачу. 

– Хочеться, щоб у нас на за-
воді було побільше сімейних ди-
настій. Недарма ж у заводсько-
му гімні співається: «Працює на 
заводі і батько мій, і брат». У 
нас саме така сімейка, – жар-
тує Світлана. – А найголовні-
ше – бути оптимістами, бо чого 
сумувати? Живемо ж краще ніж 
раніше! Це велике благо – бути 
задоволеним, бо щастя – це не 
те, що ти хочеш зловити, а що в 
тебе є. Віримо в завод і хочемо, 
щоб він процвітав, щоб у нашій 
країні був мир і творча праця. 

К.ДЕМ’ЯНОВА

                     Секрет родиННого ЩАСтя і ПрофеСійНого уСПіху 
          Від коріННих ЗАВодчАН

разве плохо быть 
счастливым?

Разве плохо быть счастливым?
Согласятся все кругом,
Да вот только почему-то,
Все несчастны день за днем.

Счастья ищут, не находят, 
Ропщут, плачут, а потом,
Все стает нам ненавистно.
Зло одно, где мы живем.

Счастья нету, как не ищем,
Сами не найдем его,
Ведь не знаем, что есть счастье,
Вот и ищем ничего.

Если ты, мой друг, счастливым, 
Вдруг однажды решишь стать.
Знай, его искать не надо.
В счастье - можно пребывать.

Ты его нигде не купишь,
В магазинах не найдешь. 
Счастье- это быть довольным, 
Всем, что жизнь тебе дает.

Мы, люди, созданы
творцом

Мы, люди, созданы Творцом.
Для счастья и для мира,
Для созидания всего,
О чем не говорили б.
Но часто мы свои слова 
Используем напрасно,
Слова во власти языка.
От этого несчастья.
Мы забываем, что Господь
Создал весь мир, лишь словом. 
А мы, подобие Его,
Болтаем, дай лишь повод.
И все, о чем мы говорим,
Имеет также силу,
Забрать слова назад нельзя,
Отдал весь суд Бог Сыну.
Писание давно гласит.
Ждет за слова расплата,
А если добрые они,
То будет и награда.

Пламя
Я люблю смотреть,
На горящее пламя.
В нем есть что-то такое,
Что так манит тебя.

В нем есть много тепла,
И легко и спокойно.
Этот свет так влечет,
Обнимая тебя.

Но, как только к нему
Стоит лишь прикоснутся,
Обожжет тебя вмиг
И пощады не жди.

То, что греет тебя,
Так тепло и приятно,
Может вмиг - это все,
Просто в прах превратить.

С.ВЕДМЕДь

На поетичній хвилі


