
3 стор.№3 (10 060) 21 січня 2017 року

На перший погляд, так про-
сто, але чи можна отримати 
все це одразу? Чи все-таки по-
ступово щоденною кропіткою 
працею? З того, що довідався 
«Маяк» від родини Фенцик і їх 
колег по роботі, зрозуміло, що 
друга дорога надійніша і стовід-
сотково безпрограшна.

Подарунки долі
Олександр Фенцик родом зі 

Зміївки. Після закінчення шко-
ли 1982 року прийшов на завод 
учнем токаря до механічного 
цеху. Тоді на підприємстві пра-
цювало багато односельчан, тому 
що платили більше, ніж у селі. До 
того ж і старший брат був у ЦДА 
зварювальником, правда, після 
одруження залишився в селі, бо 
там аграріям давали житло. Саш-
ко ж проробив 9 місяців, пішов у 
армію, де відслужив на флоті три 
роки, й повернувся на завод до 
механоскладального цеху. Пи-
тання про те, щоб шукати собі 
іншого місця, не виникало: зарп-
лата була гарна, додому близь-
ко, на роботу возив заводський 
автобус.

– Як зараз пам’ятаю, що після 
армії повернувся в цех 26 січня 
1987 року, так що незабаром 
якраз 30 років моєї тут роботи, – 
згадує Олександр. – За цей час 
працював на всіх верстатах: всі 
токарні роботи, кругла шліфовка, 
свердлив (щоправда, малувато). 
Вистояв у складний час еконо-
мічної кризи 90-х, коли на весь 
цех залишилося 29 чоловік, із 
них лише 4 токарі, і доводилось 
виконувати всі роботи. Для по-
рівняння: прийшов на завод,то 
в цеху було 180 працівників, за-
раз – 70, лише в нашій бригаді 9 
токарів. Отже школу життя і про-
фесійного зростання на заводі я 
пройшов гарну.

– Але головне, що дав мені 
завод, – це дружину, – посмі-
хаючись, зізнається Олександр. 
– Таня приїхала працювати до 
нас за направленням бухгалте-
ром, сама ж вона родом із Ор-
джонікідзе. Ми познайомилися і 
через деякий час одружилися, 
нам як молодому подружжю ви-
ділили квартиру в малосімейно-
му гуртожитку. Згодом діждали-
ся сина Женю.

Незамінний працівник
Сергій Полулях, начальник 

механоскладального цеху, ро-
ботою Олександра Фенцика за-
доволений:

– Вже один той факт, що в 
його трудовій книжці запис лише 
одного підприємства – Берис-
лавського машинобудівного – 
багато про що говорить. Він по-
чинав із самих азів і став одним 
із найвисококваліфікованіших 
наших робітників, якому сьогодні 
доручили відповідальну роботу – 
бути бригадиром дільниці меха-
нічної обробки кілець. 

– Взагалі, виробництво кілець 
– це такий собі завод у заво-
ді зі своїм особливим циклом, 

– пояснює Сергій Михайлович 
тонкощі роботи та міру відпо-
відальності. – Їх випуск органі-
зували й налагодили порівняно 
недавно, 10 років тому. Хоч для 
цього й виділили окрему діль-
ницю, але, як і в кожній новій 
справі, були свої нелади, бо 
загалом виготовлення кілець 
– будь-то маслознімальних чи 
ущільнювальних, – це достат-
ньо довгий і кропіткий процес. 
На дільницю поступають мас-
лоти – відлиті в ливарному цеху 
заготовки циліндричної форми, 
схожі на втулку. Їх треба прото-
чити зсередини та зверху, по-
тім пошинкувати, обробити за-
точки, провести термофіксацію, 
шліфовку. При цьому і лінійні, і 
діаметральні допуски на похиб-
ку дуже жорсткі, в мікронах. Од-
ним словом, треба око та й око 
і гарний результат, а його якраз 
і не було. Тоді й вирішили: хто 
ще зможе очолити групу робіт-
ників, що виготовляють кільця, 
як не Олександр Фенцик, один 
із кращих працівників цеху. 

– Справа в тому, що виробни-
цтво кілець досить специфічне і 
відносно нове, тому перепробу-
вали всілякі форми організації і 
прийшли до висновку, що бри-
гадна – найбільш ефективна, – 
доповнює Олександр. – У бри-
гаді 15 чоловік, із них 2 жінки, 
решта чоловіки, причому моло-
ді працівники, 30–40 років. Все 
вирішуємо разом. Я ж як бри-
гадир розподіляю роботу, кож-
ному доводжу змінне завдання і 
працюю нарівні з усіма. 

Петро Савун, інженер з під-
готовки виробництва, що стояв 
біля витоків зародження дільни-
ці кілець і був учителем Олек-
сандра, тепер зізнається, що 
діждався достойного учня.

– Робітники, які працюють на 
дільниці кілець, знають кожен 
свою операцію, а Олександру 
Михайловичу можна доручити 
виконання будь-якого етапу, і 
він впорається з ним на відмін-
но, – зазначив інженер.

Начальник цеху задоволений, 
адже Олександр завжди ста-
ранний, виконує всі вказівки в 
точності. Він також гарний на-
ставник для нових робітників, 
адже буває, що працевлашто-
вуються люди з досвідом ро-
боти в інших галузях, а не в 
машинобудуванні, яке вимагає 
кропіткої праці, уваги, кваліфі-
кації. Олександр Михайлович – 
саме той працівник, який може 
і складне завдання виконати, і 
навчити цьому інших. 

Юрій Шевченко, старший 
майстер цеху, підсумовує, так 
би мовити, виробничу характе-
ристику пана Фенцика коротко:

– Що про Сашу скажеш? Не-
замінна людина, і все. 

Коли вболіваєш 
за справу 

Такої самої високої думки 
на підприємстві й про дружину 
Олександра Михайловича, Те-

тяну Вікторівну. Оксана Моро-
зова, головний бухгалтер під-
приємства розповіла, що пані 
Тетяна прийшла на завод 1986 
року за направленням після за-
кінчення Дніпропетровського 
машинобудівного технікуму за 
спеціальністю «бухгалтерський 
облік» і вже більше 30 років так і 
працює. Була й цеховим бухгал-
тером, і в центральній бухгалте-
рії, зараз веде облік розрахунків 
із постачальниками і оприбут-
кування товарно-матеріальних 
цінностей на склади, матеріаль-
ні звіти. Свого часу працювала 
й у відділі нарахування заробіт-
ної плати. І якщо хтось із колег 
відсутній, то Тетяну можна під-
ключити на інші ділянки роботи: 
і на видатки матеріальних цін-
ностей, і на цехи, і списання на 
затратні рахунки, оскільки пра-
цівник вона достатньо грамот-
ний і дисциплінований.

– А ще Таня до такого сту-
пеня добросовісна і так пере-
живає за роботу, – зі щирим 
захопленням розповіла Оксана 
Ярославівна, – що часто навіть 
не рахується із власними інтер-
есами. Треба залишитись після 
роботи – залишається і працює, 
відразу видно, що дуже вболі-
ває за справу. Навіть коли на 
заводі проходять якісь святкові 
заходи, вечоринки, вона й туди 
відмовляється йти, швидше за 
все попрацює додатково. Кра-
сиво говорити – це теж не її 
заняття, бо людина вона не пу-
блічна, але свою роботу робить 
зразково. Все це свідчить про її 
скромність. До того ж усім імпо-
нує її тактовність у взаєминах із 
колегами, працівниками інших 
відділів, із колективом узага-
лі. Так що наша Таня – дійсно 

цінний працівник, таких, як вона 
не так уже й багато, – впевнена 
Оксана Ярославівна.

«Родина, родина – 
від батька й до сина»
Добре ім’я батьків сумлінною 

працею примножує Фенцик-
молодший, інженер-технолог 
відділу головного технолога.

– Женя в нашому відділі з 
жовтня 2015 року, тобто вже 
півтора року, – розповів Іван 
Туманов, головний технолог за-
воду. – Спокійний, старанний, 
що доручиш – зробить добро-
совісно. Ми за ним закріпили 
дільницю механічної обробки 
кілець, ту, де батько працює, 
для того щоб вони вирішували 
всі питання в тісній взаємодії. 
Адже хто, як не батько, розпо-
вість синові всі тонкощі й секре-
ти роботи? До того ж він такий 
здібний хлопець, що я його під-
ключаю і до інших справ, щоб 
здобував досвід. Кажу: «Ти мені 
за це потім «спасибі» скажеш», 
бо молодому спеціалісту перш 
за все потрібна практика. Інсти-
тут дав багато, найголовніше – 
базові знання, а тонкощі вироб-
ництва пізнає на місці. Ще одна 
перевага Євгена саме в тому, що 
він щойно з інституту і йому як 
учорашньому студенту набагато 
простіше вникати в нові направ-
лення роботи, він ще не відвик 
навчатися. До прикладу, у відділі 
все не доходили руки до пере-
рахунку складних налаштувань 
на зубофрезерні операції. Женя 
ж узяв додому методичні реко-
мендації, розібрався в них, і за-
раз робить відповідні розрахун-
ки. Також розробляє технологічні 
процеси, бере участь у практич-

ному впровадженні нових видів 
виробів. Загалом, можу сказати 
про нього тільки добре. 

Євген розповів, що визначи-
тися з майбутньою професією 
допомогла школа і батьки. У 
школі найбільше любив фізику 
й геометрію, тож, порадившись 
у сімейному колі, вирішив про-
довжити навчання на денному 
відділенні Національного уні-
верситету кораблебудування ім. 
адмірала Макарова у Миколає-
ві за спеціальністю «технологія 
суднового машинобудування». 
Зізнається, що під час навчання 
в нагоді не раз ставала татова 
допомога. 

– Працювати непросто, – го-
ворить Женя, – бо те, що в ін-
ституті, і що на підприємстві 
– це небо і земля. Інститут 
дає базу, а організацію робо-
ти довелося освоювати з нуля, 
правда, вже адаптувався, звик. 
Зараз розробляю технологічні 
процеси виготовлення порш-
невих кілець. Є й нові деталі: 
шпильки на втулку циліндра. 

«Скажу те, 
про що знаю»

Великий життєвий та про-
фесійний досвід Олександра 
Фенцика як спеціаліста і голо-
ви родини допоміг правильно 
розставити життєві пріоритети. 
Ними він ділиться і з читачами 
«Маяка», який, до речі, читає з 
задоволенням.

– У нашій роботі без освіти не 
можна. Навіть простим робітни-
кам усім би треба освоїти спеці-
альні технічні дисципліни, – вва-
жає Олександр Михайлович. 

Тому, хоч був уже досвідче-
ним і шанованим токарем, у 
середині 2000-х років заочно 
закінчив Новокаховський елек-
тромеханічний технікум. 

– Коли навчався, то інколи 
чув: «Та що там вони можуть 
нам нового розповісти?» А я, 
токар-практик, відкрив для себе 
дуже багато нового. Вже знав, 
що мене цікавить, на що звер-
нути увагу, особливо при ви-
вченні спеціальних дисциплін. 
Тепер сину наказую: яке за-
вдання дають – виконуй добро-
совісно, навчайся на майбутнє, 
бо інститут дав лише загальні 
теоретичні знання. Вважаю, що 
до вузу треба вступати, коли 
трошки попрацюєш, здобудеш 
певну практику, тоді навчання 
буде живим – студент розуміти-
ме, про що йому розповідають 
викладачі. 

А взагалі-то простій людині 
і без вищої освіти можна при-
стойно заробити у нас на за-
воді. Скажу те, про що знаю: 
мінімальна зарплата в цеху 5 
тис. грн, максимальна – 10–12 
тис. грн, то чого не працювати? 
Де шукати кращого? Ти ж коло 
сім’ї, біля дітей, а їхати навіть 
у ту саму Польщу, щоб зароби-
ти 15 тисяч гривень, потратити 
5 тисяч на проживання, 2 – на 
дорогу, то залишиться те саме, 
що в нас на заводі. Який тоді 
сенс їхати, якщо завод працює 
стабільно? Як для Берислава, то 
таку зарплату, як у нас на заво-
ді, мало де платять, тим більше 
таким простим людям, як тока-
рі, слюсарі, шліфувальники. Аби 
тільки руки, як кажуть, правиль-
но росли та совість була, щоб 
браку не робили, то заробляти 
можна і вдома цілком пристой-
но. Тож рахуйте, міркуйте, і не 
зволікайте.

К.Дем’янова

                 ОлеКСаНдР ФеНциК: «Простим людям 
                   можна пристойно заробляти і в Бериславі»

До 120-річчя заводу

Все й одразу – девіз, який стає дедалі 
популярнішим, особливо серед молоді. То що ж, 
тихому й скромному простому чоловікові тепер 
і в люди вибитися не можна? Можна, доводить 
подружжя Олександра й Тетяни Фенцик, що 
працюють на Бериславському машинобудівному 
заводі. Свою формулу успіху батьки передають 
синові, продовжувачеві роду і трудової династії: 
живи в мирі з іншими, працюй сумлінно – 
то й матимеш повагу від людей і достаток. 

З початку 2017 року стартувала кампанія деклару-
вання громадянами доходів, одержаних протягом 2016 
року. На період деклараційної кампанії Бериславське 
відділення Новокаховської ОДПІ працює в режимі по-
довженого дня та у вихідні дні за встановленим гра-
фіком: робочі дні з 9 до 20 години; субота з 9 до 16 
години; неділя та святкові дні – з 9 до 14 години.

За вибором платника податків декларації подають-
ся за місцем своєї податкової адреси особисто або 
уповноваженою на це особою; поштою або засобами 
електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно 

надсилати з повідомленням про вручення та з описом 
про вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закін-
чення граничного строку подання. Бланки декларацій 
надаються платникам податків безкоштовно.

Граничні строки подання декларації про майновий 
стан і доходи у 2017 році 

- для громадян та осіб, які проводять незалежну про-
фесійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за 
звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік 
– 03.05.2017; 

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену 
систему оподаткування) – протягом 40 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем звіт-
ного (податкового) кварталу (року). Останній день по-
дання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджу-
ється нова форма декларації, яка затверджена нака-
зом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 
року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859».

Консультації з питань декларування доходів громадян 
за тел. 7-51-04. Прийом декларацій здійснюється в примі-
щенні Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ за 
адресою: м. Берислав, вул. 1-го Травня, 234, каб.№ 9.

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія - 2017Податки і бізнес


