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До 120-річчя заводу

Люди нашого краю У складі колективу 
Бериславського 
машинобудівного заводу 
жінок четверта частина. І, 
на думку голови наглядової 
ради підприємства Миколи 
Боровика, в цьому сила, адже 
жінки виконують на заводі дуже 
непросту працю і змушують 
чоловіків здійснювати ті 
подвиги, якими, власне, і 
може сьогодні похвалитися 
завод. Чарівні жінки, сумлінні 
працівниці, які багаторічною 
працею довели вірність 
підприємству, щодня вирішують 
безліч виробничих завдань, 
приєднуються до привітань на 
шпальтах «Маяка».

Євгенія Мельник, комірник відді-
лу головного механіка працює на за-
воді з 1989 року. Саме тоді прийшла до 
механічного цеху штампувальницею, зго-

дом її перевели до енерго-механічного 
цеху, який зараз називається відділом 
головного механіка. З тих пір тут і пра-
цює. Говорить, що думати про іншу ро-
боту й не намагалася. 

– В іншому колективі себе не уявляю, – 
зізнається Євгенія Федорівна. – Працю-
вати з чоловіками – одне задоволення, 
бо вони дуже ввічливі, завжди виявля-
ють повагу, ніколи не чула вульгарності. 
Тож відчуваю себе справжньою жінкою. 

Має гарного чоловіка, сина з неві-
сткою, онука, що йтиме до школи, донь-
ку, яка закінчила університет за спеці-
альністю вчитель української мови та 
літератури. 

– На життя не жаліюся, – говорить 
Євгенія Федорівна. – Адже є люди, які 
дійсно попадають у скрутні обставини. 
Працюючи на заводі, відчуваю стабіль-
ність, упевненість у завтрашньому дні. 
Жінкам заводу бажаю здоров’я, миру й 
добра. Як будь-яка мама, дітям теж ба-
жаю здоров’я, успіхів, любові, а всім лю-
дям, звичайно, миру й благополуччя. 

Світлана ГорлянСька, майстер 
гальванічної дільниці, вперше при-
йшла на завод 1988 року, працювала 
токарем, пресувальником виробів із 

пластмас в механоскладальному цеху. 
– Та під час економічної кризи не було 

роботи, працівники почали розбігатися 
хто куди, пішла з заводу і я, – згадує 
Світлана Іванівна. – Але треба було на-
вчати дітей, які на той час повиростали, 

тому 2004 року повернулася до механо-
складального токарем. Без відриву від 
виробництва закінчила Новокаховський 
електромеханічний технікум, і згодом 
мені запропонували перейти гальвані-
ком гальванічної дільниці, а через пів-
року – майстром. Так уже восьмий рік 
і працюю.

Зізнається, що керувати нелегко, але 
знаходить спільну мову з працівниками. 
На дільниці їх 9, одна жінка, решта чоло-
віки, та всі слухняні, хоча буває всього 
– і гарного, й поганого.

– Усім жінкам, а особливо заводчан-
кам, бажаю натхнення, творчої праці, 
здоров’я, добробуту, терпіння, збіль-
шення зарплати, – приєднується до при-
вітань Світлана Іванівна. – Щоб наших 
жінок поважали, любили, не забували 
про нас, все-таки ми матері, берегині 
домашнього вогнища.

Світлана БілоуС, токар цеху ди-
зельних агрегатів, розповіла, що на 
заводі працює вже три десятки років, 
причому весь час у ЦДА – точить мідну 

трубку на охолоджувачі, шпильку. Іншої 
роботи й не шукала, бо тут подобаєть-
ся. Чоловік працює у відділі головного 
механіка слюсарем, мають доньку, двох 
онуків. 

Жінкам бажає здоров’я, добра, успіхів 
у роботі й особистому житті.

– А жінкам міста окремо побажаю, щоб 
приходили на завод працювати, бо у нас 
гарний колектив і стабільність, – підсу-
мовує Світлана Анатоліївна.

Ганна Савчина, шліфу-
вальниця інструментально-
експериментального цеху, зізна-
лася, що життєві обставини змусили 
працевлаштуватися на завод 17-річною 
дівчиною 1979 року. Спочатку працю-

вала у відділі технічного контролю, три 
рази була у відпустці по догляду за ди-
тиною, а з 1989 року стала шліфуваль-
ницею, до того ж не на одному верстаті, 
а на декількох.

– Завод дав усе, бо все життя на заво-
ді, – говорить Ганна Леонідівна. – Дітей 
сама на ноги ставила, виховувала, одя-
гала, годувала – все завдяки роботі на 
заводі. Дві доньки й син уже стали до-
рослими людьми, і ті клопоти лишилися 
в минулому, тож, розуміючи, як нелегко 
бути доброю матір’ю і гарним працівни-
ком, бажаю жінкам бути жіночними і від-
чувати себе справжніми жінками.

надія Паршикова, комірник ме-
ханоскладального цеху, почала пра-
цювати на заводі одразу після школи, 
1981 року, ученицею фрезерувальника 
в інструментальному цеху, за рік її пе-
ревели до механоскладального фрезе-
рувальницею. Близько 2004 року Надії 

Миколаївні довірили посаду комірника, 
адже, як зазначив начальник цеху Сер-
гій Полулях, робота комірника важка й 
важлива, бо це матеріальна відповідаль-
ність за збереження деталей, отримання 

заготовок, здачу на склад готової про-
дукції. Все це треба чітко обліковувати 
в спеціальній комп’ютерній програмі, а 
отже вміти працювати на комп’ютері і з 
самою програмою. 

– З заводом я ніколи не розлучалась, 
– посміхається Надія Миколаївна. – Піти 
на іншу роботу мені навіть страшно. У 
переддень свята всім бажаю здоров’я, 
щастя, миру, покращення добробуту. 

Світлану коренюк, керівника 
групи конструкторів відділу голов-

ного технолога, доля занесла до Бе-
рислава з Краснодарського краю Росії 
після закінчення Миколаївського кора-
блебудівного інституту 30 років тому. На 
той час уже була одружена, мала дити-
ну. Оскільки чоловік родом із Херсонщи-
ни, то вирішили працевлаштуватися на 
завод, бо тут молоді спеціалісти мали 
перспективу отримати житло. Житла так 
і не отримали, бо грянула перебудова, 
але на заводі Світлана Георгіївна зали-
шилася назавжди. 

Головний технолог Іван Туманов роз-
повів, що спочатку Світлана Георгіївна 
працювала конструктором, була дуже 
допитлива, вникала в усі деталі роботи. 
Зараз, якщо виникає ситуація, коли тре-
ба зробити складні розрахунки чи хтось 
має сумніви, усі звертаються до неї: 
«Світлано, дуже треба, розрахуй!» і тому 
подібне. Тому вся інженерно-технічна 
служба заводу дуже задоволена тим, що 
в них є така людина, яка всіх виручає. 

– Жінкам бажаю в першу чергу опти-
мізму, вірити і надіятися на краще, – го-
ворить Світлана Коренюк, – щоб не па-
дали духом і раділи життю тут і зараз. 

наталія ПоГранична, заступник 
начальника центральної заводської 
лабораторії, з червоним дипломом за-
кінчила Слов’янський хіміко-механічний 
технікум за спеціальністю «технологія 
неорганічних речовин», але на завод 
1974 року її взяли ученицею гальвані-
ка. Рік потому керівництво роздивилося, 
що висококваліфікований спеціаліст хо-
дить у простих робітниках, і Наталію пе-
ревели техніком-лаборантом по контр-
олю і очищенню стічних вод на станцію 
нейтралізації. Вже коли була на посаді 
інженера-лаборанта, хіміка, заочно закін-
чила інститут, згодом стала начальником 
центральної заводської лабораторії.

– Роботу свою я люблю, – розповідає 
Наталія Василівна, – нею живу, мучуся 
нею, ночами не сплю. 80% моїх думок 
займає саме робота. Люблю проводи-
ти аналізи, спостерігати за будь-якими 
процесами, робити висновки з них. З 
2012-го по початок 2017 року працювала 
начальником технічного бюро ливарного 
цеху, за цей час пізнала багато цікавого 
з металургії. Люблю працювати безпо-
середньо з робітниками, на прикладах 
розбирати конкретні випадки лиття, від-
хилення, які можуть наштовхнути на нові, 
несподівані, думки та ідеї.

– Жінки-заводчанки всі трудолюбиві, – 
впевнена Наталія Василівна, – бо навіть 
не кожен чоловік може витримати цю і 
точність у роботі, чіткий режим, важку 
працю за верстатом, на малярній діль-
ниці, в гальваніці, на стрижневій діль-
ниці ливарного цеху. Всіх жінок люблю і 
бажаю всім, найперше, міцного-міцного 
здоров’я, добра від наших дітей, щоб 
вони нас розуміли, почули батьків і при-
слухалися до порад, піддалися вихован-
ню – моральному, духовному, творчому, 
побачили в батьках справжніх друзів, а 
не «предків», відсталих від життя. На ро-
боті дуже важливе спілкування, тому ба-
жаю, щоб колектив заводчан був друж-
ним, щоб створювалися максимально 
гарні умови праці. Ну і, звичайно, ми 
приходимо на роботу за матеріальними 
благами, то дай Боже, щоб у всіх усе 
виходило, щоб працедавець міг віддя-
чити працівникам гарною грошовою ви-
нагородою. А що стосується кожного з 

нас, то бажаю, щоб настав мир і жінки-
матері не плакали, щоб у державі від-
булися зміни на краще. Зі святом, любі 
жінки-матері, жінки-трудівниці, і просто 
всі жінки – чарівні і неповторні!

Спілкувалася К.ДЕМ’ЯНОВА

                    Стелись гладеньким рушником, жіноча доле,
                 у свято, і в будні, й на довгі роки

Щиро вітаю жіночий колектив та 
жінок – ветеранів праці АТ «Берис-
лавський машинобудівний завод» 
з Міжнародним жіночим днем. Зі 
святом, рідні, шановні, прекрасні, 
кохані! 

Нехай весна живе у вашому серці 
щодня, за будь-якої погоди та при 
будь-якому настрої. А настрій не-
хай вам забезпечують ті, хто по-
ряд, хто любить та шанує вас. 

Нехай кожен ваш день буде со-
нячним і радісним, довкола вас 
панують любов і гармонія. Будьте 
завжди усміхнені, сповнені надій та 
оптимізму. Бажаю вам щастя, уда-
чі, міцного здоров’я, хай у ваших 
оселях завжди панують мир, зла-
года і добробут.

В.ДрижАК, голова правління


