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До 120-річчя заводу

Люди нашого краю

Стара гвардія
Голова родини Віктор Іщук – 

доводжувач-притирник у ме-
ханоскладальному цеху. Яка 
робота приховується за такою 
дивною назвою професії, роз-
повів «Маяку» старший майстер 
цеху Юрій Шевченко:

– При обробці втулок на хонін-
гувальному верстаті Віктор Іщук 
виконує завершальну опера-
цію: наносить насічки всередині 
втулки для кращого змащування 
деталей двигуна. І сам по собі 
верстат, і професія у Віктора 
Миколайовича дуже рідкісна, 
сьогодні цій професії в Украї-
ні ніхто не навчає і спеціалістів 
ніде не готують. Він свого часу 
переймав досвід від старших ко-
лег, поступово навчився читати 
креслення і став асом у своїй 
справі, де є чимало нюансів. 

– В обробці втулок на дизель 
я виконую останню чистову 
операцію, де буде ходити по-
ршень – серце двигуна, – до-
повнює розповідь сам Віктор 
Іщук. – Особливість моєї робо-
ти в тому, що її треба виконати 
абсолютно точно, відхилення на-
віть в одну соту вже дасть брак і 
збій у роботі двигуна. Так і пра-
цюю вже років 15–16.

– А починав 1 квітня 1985 
року, коли було мені 22 і ми з 
дружиною прийшли на завод, 
уже одружені, але дітей ще не 
мали, – згадує Віктор Микола-
йович. – Влаштувалися до одно-
го цеху – механоскладального. 
За плечима в мене була армія, 
три роки морфлоту, рік у воєні-
зованій охороні. У відділі кадрів 
направили подивитися на лінію 
втулки, а безпосередньо в цеху 
запропонували розточувати вну-
трішні поверхні втулок у потріб-
ний розмір на розточному вер-
статі. Далі поступово навчився і 
фрезерувати, і шліфувати – все 
робив, бо часи були такі, що му-
сив освоювати як можна більше 
операцій, щоб заробити. 

«Давній кадр, стара гвардія, 
надійний працівник» – так харак-
теризує пана Іщука Юрій Шев-
ченко, а також розповідає, що 
робітник має особисте клеймо 
якості. Це означає, що відділ 
технічного контролю оброблені 
Віктором Миколайовичем деталі 
не перевіряє, бо всі вони висо-
кої якості. Добросовісний у ро-
боті, гарний наставник молодим, 
коректний, дисциплінований, він 
дивиться, щоб інші також дотри-
мувалися дисципліни і працюва-
ли на результат. Якщо потрібно, 
залишається після роботи не те 
що без умовлянь, а навіть без 
зайвих нагадувань. 

«Думка лине на завод»
Таку ж роботящу має Віктор 

Іщук дружину, Світлану Іванівну. 
– Ми з Віктором познайомили-

ся в моєму рідному селі Високо-
му на весіллі у друзів, – поринає 
спогадами в юність жінка. – Він 
тоді якраз навчався в Новій Ка-
ховці в технічному училищі №1 
і приїздив у село погостювати. 
Почали зустрічатися, та після 
училища Віктора забрали в ар-
мію, на Північний флот. Доче-
кавшись закінчення служби, ми 

одружилися і поїхали в Джан-
кой на батьківщину чоловіка, 
та за рік повернулися додому. 
На завод прийшла я з охотою, 
бо там і практику проходила, 
коли навчалася на кранівницю 
в ПТУ-16 у Новій Каховці. Коли в 
механоскладальному цеху крани 
переобладнали на автоматичне 
управління, то перейшла до ли-
варного цеху. Так з 1988 року до 
2015-го я там і працювала, з ли-
варного і на пенсію пішла. 

– Кранівник – одна з найбільш 
важливих ланок у роботі ливар-
ного цеху, – розповів начальник 
цеху Ігор Крецул, – без нього 
буде простій у роботі, адже ме-
тал з печі виливається в ківш, 
далі кранівник везе його по цеху, 
щоб розлити у форми. Саме цю 
важливу функцію багато років 
виконувала Світлана Іщук – гар-
на людина і робітник. Відпра-
цювала від дзвінка до дзвінка, 
повністю віддавала себе роботі, 
отримала звання «Ветеран праці 
заводу». І навіть після виходу на 
пенсію ще деякий час працюва-
ла за трудовою угодою, бо ква-
ліфікованого кранівника на замі-
ну знайти важко, а він же треба 
на всі три зміни. У нас і зараз є 
одна така вакансія.

– Ніколи не прагнула до слави 
чи визнання, – мовить Світлана 
Іванівна. – Для мене головне – 
жити в мирі з людьми, щоб не 
ображались, не казали, що я по-
гана. Жалію і людей, і тварин. Де 
яке цуценя чи кошеня – згортаю 
їх усіх до себе додому, через те 
кума Тетяна мене жартома нази-
ває собачо-кошачою мамою. Та 

все ж головне – знати, що в ро-
дині лад, тому допомагаю онуків 
ставити на ноги, тим більше, що 
зараз уся хвала меншому: йому 
незабаром півроку виповниться, 
якраз коли нашому діду – 55.

– Хоч вдома клопоту й бага-
то, та думка все одно лине на 
завод, – зізнається Світлана Іва-
нівна. – Адже більше тридцяти 
років життя нога в ногу з заводом, 
та й уся моя сім’я на заводі: чо-
ловік, дочка, зять, син, невістка. 
Коли хтось із них приходить з 
роботи, то завжди запитую: «Що 
там, розказуйте» – душею живу 
там… Сама я роботи ніколи не 
боялася, а тепер бачу, що й син 
Сергій так само до роботи бе-
ручкий.

Вдома працювати 
і стіни допомагають

Сергій Іщук працює токарем на 
дільниці механічної обробки ли-
варного цеху, яка розташована 
в механоскладальному цеху. Зі-
знався, що пробував себе на за-
воді і електрогазозварювальни-
ком, і гальваністом. Хоч уперше 
працевлаштувався відразу після 
Новокаховського ПТУ-16, де на-
вчався на електрогазозварю-
вальника, та не одразу знайшов 
своє місце, бо звільнявся, їздив 
по заробітках. Лише з третьої 
спроби, коли прийшов токарем, 
затримався на вісім років. 

– Куди їхати? – запитує Сергій 
і сам же відповідає: – Всюди я 
спробував: у Києві, в Херсоні, в 
Копанях, де тільки не був – всю-
ди нас «ждуть». А потім при йшов 

учнем токаря на верстати з ЧПУ, 
здав кваліфікаційний іспит на 
розряд. Тепер працюю на чо-
тирьох верстатах: три з них – із 
ЧПУ і один універсальний. У нас 
на дільниці сім працівників, ми 
обробляємо заготовки, вилиті в 
ливарному цеху, і в напівгото-
вому вигляді передаємо їх до 
механоскладального цеху. По 
роботі пов’язаний із батьком: 
точу втулки, потім передаю їх 
батькові, то, буває, що він мене 
й підганяє.

Дмитро Морозов, заступник 
начальника ливарного цеху, за-
доволений роботою Сергія, го-
ворить, що роботу свою він знає 
на 12 балів. Відповідальний, гур-
тує бригаду, заміщає майстра 
дільниці, коли необхідно. Пра-
цює багато: буває, і в півтори 
зміни, а буває, що його дружина 
Надя вранці на роботу – а Сергій 
з роботи. Бо щоб заробити гро-
ші, треба працювати. 

Ігор Крецул такої ж думки: 
– З Сергієм легко знайти спіль-

ну мову, бо він знає, що прий-
шов не відбути день до вечора, а 
заробляти гроші для сім’ї, і заці-
кавлений у цьому. Всі змінні за-
вдання виконує, а якщо поставле-
не додаткове завдання – виконає 
і його. Не сьогодні, то назавтра 
точно – виконає і перевиконає. 

– Я знаю, що Сергій – спе-
ціаліст гарний, розумний, – зі 
щирим захопленням хвалиться 
дружина Надія Іщук, яка працює 
в ливарному цеху лаборантом. 

Під пильним 
жіночим оком

Надія працевлаштувалася на 
завод 12 років тому токарем 
до механоскладального цеху. З 
Сергієм познайомилися завдяки 
його рідній сестрі Валі, оскільки 
прийшли на роботу в один час 
і в один цех, потоваришували, 
працюючи на верстатах. Згодом 
Надя з Сергієм одружилися, те-
пер у них є 6-річна донька. За-
раз, поки Валя у відпустці по до-
гляду за дитиною, Надія працює 
в ливарному на її місці.

Начальник ливарного цеху по-
яснив, що Валентина починала 
токарем у механоскладальному, 
а потім перейшла лаборантом до 
земельної лабораторії ливарного 
цеху. Ця лабораторія – внутрішній 
контролюючий орган цеху, вона 
перевіряє якість землі та піску, з 
яких роблять форми для залив-
ки металу. Лаборант контролює 

земляні зразки на щіль-
ність, твердість, в’язкість 
і т.п., щоб формувальний 
матеріал не розпадався. 
Отже, поки Валентина у 
відпустці по догляду за 
дитиною, з цією роботою 
залюбки справляється 
Надія, та й чоловік Валі, 
Олексій Сидоренко, сум-
лінно працює майстром 
у тому ж таки ливарному 
цеху.

– І сімейні, і заводські 
проблеми переплелися і 
пов’язані нерозривно, – го-
ворить Надія Іщук. – Адже 
вся сім’я постійно кру-
титься на заводі. Але й на 
відпочинок знаходимо час. 
Найближча знаменна дата 
– 18 лютого, коли нашому 
дідусеві виповниться 55 
років.

«Всяка робота 
трудягу любить»
– Разом збираємося на 

ювілеї, родини, хрестини. 
І як, не дай Бог, у кого яка 
біда, теж усі разом, – під-
хоплює розмову Галина 
Гавриленко, рідна сестра 
Світлани Іванівни, яка теж 
працює в ливарному цеху. 
– Батьки у нас були гарні, 
сім’я дружна, і нас так ви-
ховали. Тому прожили ми 
все життя дружно. Хоч ми 
з Світланою родом із Ви-
сокого, але себе знайшли 
саме на заводі. Я влашту-
валася до механічного 
цеху майже 40 років тому, 
відразу після школи. І хоч 
після майже десятилітньої 
роботи за сімейними об-
ставинами мусила повер-
нутися до рідного села, 

але доля мене знов закинула на 
завод, спочатку до механоскла-
дального, а потім до ливарного 
стержняркою. 

Начальник ливарного цеху по-
яснює особливості роботи жінок 
на стрижневій дільниці:

– Багато хто не розуміє, що 
це за професія – стержняр. Та 
варто лиш уявити: щоб отри-
мати заготовку, гарячий метал 
заливають у форму, якщо ж 
треба заготовка з отвором, то 
спочатку роблять піщаний стри-
жень, поміщають його у форму 
і потім уже заливають металом. 
Коли охололе литво вибивають, 
на місці стрижня й утворюється 
отвір. 

– На перший погляд робота 
неважка: дивишся – наче жінки 
з піском бавляться, мовби па-
сочки набивають, – зауважує 
Галина Іванівна. – А хто спробує 
сам, той розуміє, що працювати 
не так уже й легко. Робота дуже 
відповідальна, адже діаметр 
отвору буде настільки точним, 
наскільки точно по розміру ми 
виготовимо стрижень. Як-то ка-
жуть, народжуємо дитину. Та хоч 
і важко, а робити треба. Взагалі, 
всюди треба докладати рук. Я, 
наприклад, багато роботи пере-
робила: і в саду на обрізці дерев 
була, і в Копанях на полі – всяка 
робота трудягу любить. 

– А щодо сестри, то вона по-
трапила на завод саме під моїм 
чуйним керівництвом, – зізна-
лася Галина Іванівна, – бо це я 
їх з Віктором з Джанкоя пере-
манила. Пожили трошки в мене 
на квартирі, потім їм гуртожиток 
дали. Стали вони тут корні пус-
кати, народився спочатку Сер-
гій, потім Валентина. Діти по-
виростали і вслід за батьками 
прийшли на завод. І в мене теж 
тут дочка працювала стержняр-
кою, вийшла заміж за заводча-
нина, і хоч вони тепер живуть у 
Миколаївці, (де й менша дочка), 
та завод не забувають. І кума, і 
кум мої в ливарному цеху. Весь 
час разом: одне одного і в біді 
рятуємо, і в радості разом.

– Півцеху своїх, – посміхається 
Ігор Крецул. – І кого не візьми – 
всі куми, брати, свати, всі між 
собою пов’язані. Одному заува-
ження зробиш – а десятий обра-
жається. А взагалі-то всі праців-
ники відповідальні, і раз подовгу 
працюють, значить, надійні і на 
них можна покластися. 

К.ДЕМ’ЯНОВА

          ТуТ на заВоДі і кум, і кума, 
        і ВСя наша Дружна робоча Сім’я

«Світлана і Віктор Іщук – 
дуже добрі, чуйні люди. 
Якщо якась біда чи щось 
треба, то вони завжди 
допоможуть: 
чи матеріально, чи робочою 
силою, але сам на сам 
з проблемою не покинуть, 
це точно», – говорить 
про своїх найкращих друзів 
Тетяна Савченко, колега 
по роботі, кума і найближча 
подруга впродовж 
багатьох років. Ще однією 
відмінною рисою всіх 
членів цієї родини є любов 
до праці. В цьому «Маяк» 
пересвідчився, побувавши 
на Бериславському 
машинобудівному заводі, 
де однією великою дружною 
сім’єю працюють, крім 
батьків, діти, невістка 
та зять.

Світлана ІЩУК з онукою

Валентина та Олексій СИДОРЕНКИ Сергій ІЩУК

Віктор ІЩУК

Тетяна САВЧЕНКО, Надія ІЩУК та Галина ГАВРИЛЕНКО


