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До 120-річчя заводу

Два вибори 
на все життя

Анатолій Школа працює сверд-
лувальником цеху дизельних 
агрегатів. Розповів, що на завод 
прийшов 1978 року після армії, 
бо тут працював його брат, хоч 
родом вони з села Новодмитрів-
ки Великоолександрівського ра-
йону. Жив на квартирі, потім зу-
стрів свою половинку, так до сих 
пір нерозлучний і з нею, і з за-
водом. Про те, як познайомився 
з дружиною, згадує:

– Щойно прийшов на роботу 
вантажником в ЗУ, мене напра-
вили в підпорядкування помічни-
ка диспетчера – моєї майбутньої 
дружини. Отже, вона була моїм 
начальником, трошки мною ко-
мандувала. З тих пір я й досі їй 
підкоряюся. 

Через деякий час Анатолія пе-
ревели учнем свердлувальника, 
потім до ЦДА, так тут і працює 
вже 39 років. Як свердлуваль-
ник обробляє деталі, де мають 
бути кріплення: запчастини на 
охолоджувачі, на дизель. Ро-
бить отвори різного діаметру 
– від 6 до 70 мм, також нарізає 
різьбу на кришках Д 67. Працює 
на багатьох верстатах з руч-
ним керуванням: вертикально-
свердлувальних, радіально-
свердлувальних.

– Там, де є робота, там і я, 
– скромно зазначає Анатолій 
Васильович. – Моя робота, як і 
всіляка інша, відповідальна, най-
головніше – виконувати її якісно 
і любити. 

Ювелір 
цеху дизельних агрегатів

Сергій Школа на машинобудів-
ному вже 12 років, та потрапив 
сюди не одразу, бо чотири роки 
працював на заводі залізобетон-
них виробів. Але коли там спра-
ви стали погіршуватися, батько 
напоумив іти на машзавод. Так 
під кінець 2004 року працевла-
штувався транспортувальни-
ком, тобто вантажником, через 
пару років перевели слюсарем-
складальником у дільницю зби-
рання дизельних агрегатів, а 
2011-го – наждачником до ЦДА. 

– Наждачник виконує ручну 
обробку майже готових деталей 
після токаря, зварювальника, 
– пояснив Сергій суть своєї ро-
боти. – Треба пройти всі грані, 
різьби і зачистити задирки чи 
гострі ребра. На великих дета-
лях, таких як кришка, це не так 
важко, а от на маленьких – отам 
більш ювелірна робота, бо тре-
ба і деталь утримати, і в усі ма-
лесенькі отвори добратися, щоб 
їх зачистити. 

Олена Максимова, майстер 
ЦДА, яка була присутня при роз-
мові, дуже здивувалася: 

– Як? Це все, що ти можеш 
розповісти про свою роботу? 
Дуже скромно! Хочу, щоб ви зна-
ли, що Сергій – такий добросо-
вісний працівник і такий відпо-
відальний, що на нього можна 
покластися у найскрутніших ви-
падках. Я як майстер часто його 
залучаю на збирання дизельних 
агрегатів, довіряю йому випробу-

вання охолоджувачів наддувного 
повітря, а це найвідповідальніший 
момент, і Сергій справляється з 
ним на відмінно. А ще тільки йому 
довіряють збирати 5Д кришку 
– найновіший вузол, деталі на 

який виготовляються 
на японських верстатах 
«Окума». 

Михайло Іванов, на-
чальник цеху задово-
лений роботою батька 
і сина. Говорить, що 
обоє дружелюбні, без-
відмовні, із тих пра-
цівників, що спокійно 
і тихо роблять свою 
справу, бо знають, що 
треба. Керівник відмі-
тив, що Сергій зараз 
займається освоєн-
ням нової продукції, є 
збиральником кришки 
циліндра 5 Д 4978 на 
паровозний двигун. 
Відповідальний, ціле-
спрямований, дово-
дить справу до кінця. 

Добре знає ціну сво-
їм чоловікам і Людми-
ла Іванівна:

– Хоч мій син почи-
нав з вантажника, та 
тепер виконує тонку 
роботу. І Анатолій так 
само. Три свердлу-
вальника має цех, але 
самі його колеги кажуть, що мій 
Толя за дві години зробить те, 
що інші два дні робитимуть. Вза-
галі він у нас людина з великим 
і добрим серцем, таких людей 
мало, цим він мене і підкорив.

Як перевірити 
почуття на міцність

– Коли Анатолій прийшов на 
завод, – згадує жінка, – я працю-
вала помічником диспетчера за-
готівельної дільниці. Він так гарно 
виконував усі мої доручення, так 
до мене ставився, що я не могла 
ним налюбуватися, та лише як 
працівником, і тільки. Згодом по-
чав проводжати додому, і у нас 
зародилася дружба. Він настіль-
ки був порядний, сором’язливий, 
що, стоячи поряд, боявся до мене 
навіть доторкнутися. І своєю куль-
турою, добрим серцем підкорив, 
адже в мене вже був невдалий 

досвід першого шлюбу і підрос-
тав син Володя. Я зрозуміла, що 
багато значу для Анатолія, відчу-
ла, що це моя доля, і ми побра-
лися. 

А далі дві події збіглися в часі: 
Людмила пішла в декретну від-
пустку, Анатолію ж запропону-
вали освоїти роботу на верстаті, 
де можна було більше заробити. 
Та це в перспективі, а поки що 
учнем свердлувальника чоловік 
отримував копійки. 

– Ми насилу виживали: супу 
не мали чим засипати, – розпо-
віла Людмила Іванівна. – Було, 
віддамо з авансу позичені в дру-
зів гроші, а за кілька днів знову 
позичаємо. Але нікому, навіть 
батькам, не жалілися. Тому коли 
сину виповнилося 9 місяців, 
мусила вийти на роботу. Сама 
в першу зміну, чоловік у дру-
гу. Діти хворіли, з квартири на 
квартиру разів 11 переходили, 

поки дали гуртожи-
ток. Але я хочу ска-
зати, що сім’я б у 
нас не збереглася 
і ми б не вижили, 
якби між нами не 
було довіри. Ми не 
обдурювали одне 
одного, не крали-
ся, не ховалися, 
ніколи не доріка-
ли, не було такого, 
щоб ми цукерку на-
впіл не розділили, 
пряником не по-
ділилися. Завдяки 
цьому й вистояли, 
бо в дуже складний 
час жили. 

– Одного разу, 
– згадує Людмила 
Іванівна, – сестра 
Анатолія зайшла в 
гості і, побачивши, 
як ми бідуємо, по-
ділилися декількома 
шматочками куряти-
ни. Я рада, зварила 
суп і чоловікові, що 
прийшов на обід, в 
тарілку все те м’ясо 
поклала. А він за-

питує: «А чого в тебе в тарілці й 
у Вови нема м’яса?» Я знаю, не 
кожен чоловік так скаже. То ми те 
м’ясо одне одному перекладали: 
я – Анатолію, бо він тяжко працює 
і йому треба гарно харчуватися, а 
він – мені: «Ти ж, – каже, – году-
єш дитину, тобі важливіше». Так 
перекладалися, поки не поділили 
порівну і не з’їли. Зараз так не жи-
вуть. Я намагалася в першу чергу 
забезпечити всім необхідним чо-
ловіка і дітей, про себе думала в 
останню чергу. 

Рай зусиллям береться
Пройшов час, і сім’я мате-

ріально зміцніла, цей період і 
сьогодні пані Людмила згадує зі 
щасливою посмішкою:

– Мене на роботі не забува-
ли. Може, за моє добросовісне 
ставлення до праці, може, за ак-
тивну громадську позицію, та я 

завжди отримувала премії. (Моя 
молодість була насичена гро-
мадською та суспільною актив-
ністю: секретар комсомольської 
організації, член партії, голова 
цехкому, народний засідатель, 
член райкому партії.) Анатолій 
же для цеху був настільки потрі-
бен, що його не відпускали ні на 
які суміжні роботи. Переможець 
одних п’ятирічок, других, третіх – 
мабуть, скільки їх було, він у всіх 
перемагав. Отримував на той час 
уже гарно, більше, ніж я.

Родині виділили дві кімнати в 
гуртожитку, і квартирні поневі-
ряння скінчилися. Взяли на ви-
плату меблі й інші необхідні речі, 
облаштували житло, все навколо 
пахло новими покупками. 

Жінка згадує, як вставала се-
ред ночі, милувалася і думала: 
«Це моє чи ні? Чи мені не тре-
ба вже більше нікуди переби-
ратися?» В гуртожитку прожили 
15 років, а за місяць до нового, 
2000-го, Людмилі Іванівні зате-
лефонувала племінниця Наталя 
з Києва і повідомила, що дару-
ють їм квартиру в Бериславі в 
багатоквартирному будинку. Ма-
лий Сергійко стрибав від радості 
і все перепитував, чи, бува, не 
перше квітня сьогодні.

– От зараз кажуть: «Як важко 
жити, мало грошей, того й того 
не вистачає!» А мені від таких 
розмов, ви знаєте, так досадно 
робиться! Ми настільки важко й 
трудно жили, що зараз мені рай. 
Я можу купити шматочок масла, 
м’яса чи ковбаси. Не собі, а для 
чоловіка, адже він фізично важко 
працює. У часи нашої молодості 
цього не було. Так, без сторон-
ньої допомоги важко жити. Але 
те, що ти сам придбав за заро-
блені гроші, приклавши зусилля, 
настільки бережеш, воно тобі 
таке дороге! Подароване так не 
цінується. Сьогодні бачиш: бать-
ки машину подарували, а діти її 
розбили – а за нею ж який піт! 

В атмосфері 
взаємної любові

Доля щедро обдарувала роди-
ну за терпіння і труд. За багато-
річну сумлінну роботу, зразкове 
виконання службових обов’язків 
2013 року ветеран праці заводу 
Анатолій Школа нагороджений 
відзнакою Президента України, 
медаллю «За працю і звитягу». 
Людмила Іванівна – двічі ветеран 
праці: 1986 року їй вручили ме-
даль «Ветеран труда» від президії 
Верховної Ради СРСР, а вдруге 
присвоїли це звання на заводі.

Старший син Володимир пра-
цює в районній раді завідуючим 
господарством, його дружина 
Марина – музичний керівник 
заводської художньої самоді-
яльності, мають доньку Варю. 
У Сергія теж сім’я: дружина 
Каріна, з якою познайомилися 
на заводі, і донька. Небайдужа 
вдача Людмили Іванівни і її пра-
целюбні руки не знають утоми 
й на заслуженому відпочинку: 
вона доглядає квітник біля свого 
під’їзду, облаштовує парканчи-
ки, арки. А ще її обрали стар-
шою під’їзду, так що наглядає за 
порядком, повідомляє до ЖЕКу 
про несправності. 

Атмосферу взаємної любові 
в родині тонко відчуває онука 
Варя. 

И ведь любовь большая есть:
ты любишь всех, и ты любима, –

написала дівчинка у віталь-
них рядках бабусі до її ювілею, 
і, сама того не усвідомлюючи, 
розкрила секрет того наріжно-
го каменю, на якому тримаєть-
ся успіх цієї трудової династії і 
щасливої родини.

К.ДЕМ’ЯНОВА

               У школі майстеРності, школі лЮбоВі 
                 зРостаЮть нащаДки тРьох поколінь

У династії машинобудівників анатолія та людмили 
школи вже третє покоління на заводі. 17-річну 
людмилу колись привела сюди мама, яка й сама 
тут працювала. анатолія переманив старший брат. 
школу-молодшого, сергія, підштовхнув до вибору 
тато. Як так сталося, що, прийшовши на завод 
«по нужді», як зазначила людмила іванівна, 
бериславський машинобудівний завод став для 
всіх їх не просто місцем роботи, а школою життя 
й професійної майстерності, місцем доленосних 
зустрічей і здійснення мрій? 

Сергій ШКОЛА

Людмилу взяли на завод ученицею токаря

Анатолій та Людмила ШКОЛА

На робочому місці

Створення безпечних умов праці на ви-
робництвах усіх форм власності було і за-
лишається однією із пріоритетних вимог, 
які висуває до власників Закон України 
«Про охорону праці». Адже саме на робо-
тодавця відповідно до Закону покладено 
відповідальність за належні та безпечні 
умови праці. Питання безпеки праці – не 
другорядні, підвищувати культуру і без-
пеку виробництва не лише необхідно, але 
й вигідно економічно. Тому вже стало до-
брою традицією на початку та в кінці року 

проводити в районі навчання та перевір-
ку знань з питань охорони праці керівни-
ків та спеціалістів підприємств, установ, 
організацій, органів місцевого самовря-
дування, фермерських господарств та 
приватних підприємців. Поточний рік не 
став винятком, з 15-17 березня управ-
лінням соціального захисту населення, 
яке опікується організацією проведення 
вищезазначених заходів,  спільно з ТОВ 
«Херсонським  навчально-курсовим ком-
бінатом «Професіонал», за участю стра-

хового експерта відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань у Берислав-
ському районі проведено навчання 26 
спеціалістів району. 

Державна політика у галузі охорони 
праці базується на принципах пріоритету 
життя і здоров’я працівників. Кожен із нас 
повинен усвідомити свою особисту відпо-
відальність за додержання вимог безпеки 
на робочому місці. 

Тому всі керівники та роботодавці ма-
ють залучитись особисто і залучити сво-
їх підлеглих і колег до проблем охорони 
праці, створення безпечних і здорових 
умов праці.

Люди – це найбільше багатство кожно-
го підприємства, організації та установи, 
тож давайте подбаємо разом про  їхню  
безпеку.

Управління соціального захисту 
населення районної державної 

адміністрації

проведено навчання з охорони праціБудьмо здорові!


