
До 120-річчя заводу

Одним шляхом – 
до прохідної Бериславського 
машинобудівного заводу 
прямують Кривошеїн Юрій 
Якович та його син Максим 
Юрійович. Їх прізвище на 
гарному рахунку у заводчан. Та 
головне, що батькові, ветерану 
праці машинобудівного заводу, 
який віддав цьому підприємству 
46 років життя, ніколи не 
було соромно за свого сина, 
котрий став продовжувачем 
його справи, долучившись до 
заводського колективу.

Завод – це моя молодість, 
і я не хочу про неї забувати

Ще одну видатну трудову династію на 
ПАТ «Бериславський машинобудівний 
завод» у 1971 році з Дніпропетровська 
приїхав започатковувати Юрій Кри-
вошеїн. Тоді ще хлопець не знав, що 
вросте своїм корінням у бериславську 
землю, прикипить серцем до колективу 
заводчан. Їхав сюди молодий інженер-
металург ливарного виробництва чор-
них і кольорових металів, бо отримав 
направлення після закінчення Дніпро-
петровського металургійного інституту. 
Почав свою трудову діяльність. Відчув 
зразу: тут його місце. Та й до людей 
швидко звик.

- Як говориться, хто хотів працювати, 
той і працював, а хто ні – звільнявся, 
- почав Юрій Якович. - Півтора роки я 
освоювався на новому місці роботи, аж 
поки не призвали в армію. Був коман-
диром танкового взводу. Служити йшов 
з посади старший майстер ливарного 
цеху, тобто замісник начальника цеху. 
Через два роки повернувся на вже та-
кий рідний завод. І цех свій ливарний не 
проміняв ні на який інший, бо тут почала-
ся, якщо можна так сказати, моя кар’єра 
– спочатку старший майстер, начальник 
цеху, головний металург. Проте, настає 
момент, коли приходить усвідомлення, 
що потрібно передавати естафетну па-
личку новій зміні: більш енергійній, більш 
наполегливій. Після виходу на пенсію не 
уявляв життя без заводу, тому й далі 
лишився працювати. Зараз я провідний 
інженер-технолог. 

Усе своє життя він присвятив роботі. 
За ці роки встиг зарекомендувати себе 
гарним спеціалістом, отримав не одну 
нагороду та звання «Ветеран заводу».

Щасливі разом
Зі своєю майбутньою дружиною, Ні-

ною Павлівною, познайомився у 1978 
році. Вирішили створити сім’ю. А вже 
1979-го у них народився син Андрій. У 
1985 році з’явився на світ молодший – 
Максим. Хлопці зростали на батьково-
му прикладі, тому й не дивно, що свого 
часу і старший спробував себе на за-
воді, і молодший пов’язав своє життя з 
цим підприємством. Про свою дружину 
та маму чоловіки розповідають з тепло-
тою в голосі, називаючи Ніну Павлівну 
не інакше, як берегиня домашнього вог-
нища. Зараз вона на заслуженому відпо-
чинку. Довгий час працювала діловодом 
у райкомі комсомолу, а перед пенсією 
- в управлінні МНС. 

- Завжди відчуваю підтримку своєї 
дружини, її поради для мене такі цінні. І 
як би сутужно не було нашій сім’ї на по-
чатку 2000-х, коли обставини, що скла-
лися і у країні, і на заводі, змушували 
брати відпустки за свій рахунок та й за-
робітну плату ми не отримували довгий 

час, ніколи не чув слів докору, а навпа-
ки «Все у нас буде добре». Це додавало 
сили, надихало працювати далі, - додав 
Юрій Якович.

У Максима своя сім’я – дружина Анас-
тасія і маленька донечка Валерія. Та 
проживають вони разом з батьками, тож 
і зрозуміло, що у дружному сімействі, 
де допомагають один одному, поважа-
ють кожного, вміють шанувати родинні 
цінності. Адже коли в родині панує гар-
монія, повага і любов, тоді діти готові 
слідувати за своїми близькими і бути 
продовжувачами професійних і сімейних 
традицій.

Зберігаючи традиції
А у кожної сім’ї свої традиції. У родини 

наших героїв вони також є.
- І на заводі ми з сином займаємось 

однією справою, і вдома знаходимо 
спільну мову. А ще у вихідні виїжджаємо 
на так званий відпочинок – у Дрімайлів-
ську балку, де маємо невеличку «дачу», 
на якій працюємо від душі. Іноді буває 
так напрацюєшся, що ледве ноги дотягу-
єш додому. Це що стосується активного 
відпочину. А ще люблю відпочивати для 
душі, правда така нагода випадає рід-
ко, коли сядеш у човна, візьмеш вудку в 
руки, пливеш плесами Дніпра і смикаєш 
карасиків чи бичка. Та навіть і не у рибі 
діло, а в самому процесі, - так замисле-
но, ніби уявляючи себе за цією справою, 
додав Юрій Якович.

Про своє не менш цікаве захоплення 
розповів Максим.

- З батьком на заводі і на дачі, а з тес-
тем – на пасіці. От вам і продовження 
сімейних традицій. Батько моєї дружини 
Валерій Григорович Якименко, котрий 
проживає у Червоному Маяку, весь час 
займався бджільництвом. Потрошку і я 
зацікавився, спробував себе у цій спра-
ві. Коло цих маленьких трудівниць треба 
ходити протягом всього року. Найбіль-
ше роботи – коли качаєш мед. А взагалі 
всьому – свій час. Одним словом – ску-
чати не доводиться.

Робота для сім’ї Кривошеїних, звичай-
но, головна, але не єдина радість у жит-
ті. Для них дуже дорогі хвилини, прове-
дені разом. А цього досить, щоб відчути 
себе щасливими.

Слідом за батьком 
Представник другого покоління маши-

нобудівників, Максим Юрійович, вирішив 

не порушувати традицій і, закінчивши 
Херсонський університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова, розпо-
чав свою трудову діяльність 2002 року 
у відділі головного конструктора маши-
нобудування. Сім років займався скла-
данням креслень, проектуванням. У 
2015 році деякий час допомагав відділу 
головного металурга. Так і залишився 
тут на посаді інженера-конструктора по 
проектуванню ливарного устаткування, 
інструмента та оснастки. 

- Майже два роки у цьому відділі пра-
цюю. Якщо раніше направлення моєї ро-
боти стосувалось загального машинобу-
дування, то зараз лише ливарного. Може 
здатись, що ніякої різниці, та це не так. 
Специфіка зовсім інша, це нове у порів-
нянні з машинобудуванням.  Тож дово-
диться весь час розвиватися, набирати-
ся досвіду аби освоїти це виробництво. А 
взагалі тут мені дуже подобається.

Найголовніше - це постановка 
виробництва 

Батько з сином займаються освоєнням і 
впровадженням нової продукції, покращен-
ням якості того, що вже є. Вони - фанати 
своєї справи: їм цікаво отримати резуль-
тат, довести справу до кінця. Сам Юрій 
Якович любить пригадувати робочі будні:

- Спочатку особисто виконуємо всі 
креслення, по кожній деталі, відливці, на-
йменуванню готуємо документацію. Далі 
вже в цеху проводимо дослідний процес, 
опис того що відбувається, доопрацюван-
ня, якщо це потрібно, експериментальна 
відливка, доопрацювання технологічного 
процесу, корегування і аж до остаточно-
го, поки якісне не піде безпосередньо у 
серійне виробництво. Найменувань литва 
багато. Ми ж практикуємо відцентрове 
та формовку в землю - це ще з тих ча-
сів залишилось. Номенклатура велика - 
кришки, днища циліндрів. Увесь завод в 
основному на залізну дорогу працює. А 
якщо взяти для порівняння ті роки, коли 
я тільки-но починав свою трудову діяль-
ність, то ми виготовляли зовсім іншу про-
дукцію. Десь відсотків 70 завод працював 
на кооперацію, на себе - мізер. І те, що 
тут створювали, розходилось майже по 
всій Росії та Союзу – Челябінськ, Урал, 
Свердловськ, Горький, а також в Прибал-
тику. Ну і найближчі до нас міста України - 
Каховка, Херсон, Токмак. Що й говорити, 
роботи було багато. 

Командну роботу видно 
у всьому

- Тут у відділі, можна сказати, тео-
рія, документація, а в цеху – практика. 
Співпрацюємо безпосередньо з людьми, 
виконавцями – кранівниками, заливаль-
никами. Якщо всю цю роботу раніше в 
три зміни виконували, тобто, в першу 
йде формовка, відбиток якоїсь деталі, в 
другу – заливка металу, а в третю вже 
вибивка литва, зараз все об’єдналось у 
дві зміни – і формовка, і заливка. Це й 
не дивно, бо якщо раніше у нашому цеху 
працювало 150 чоловік, то зараз всього 
46. І при цьому всьому, навіть якщо це 
друга зміна, ми обов’язково маємо бути 
присутніми, так би сказати, контролюва-
ти процес, - запевнив глава династії.

- Освоювати технологію відцентрово-
го лиття (це спосіб формування виливок 
під дією відцентрових сил при вільному 
заливанні розплаву металу у виливницю, 
яка обертається) почали на нашому за-
воді ще у 1987 році. Із Києва спеціаліст 
Валерій Васильович Терехов привіз одну 
таку машину для втулок 6Д і т.п. І ми на 
отих втулках почали освоювати, впро-
ваджувати нові для нас технології. Вже 
пізніше Максим підключився також до 
цього процесу і розробив креслення на 
малу відцентрову машину, яку потім же і 
впровадили в дію. На сьогоднішній день 
парк таких машин збільшився, їх уже чо-
тири великих і три малих. Одну ми тоді 
ще з Валерієм Васильовичем зробили, а 
дві - конструктор наш, а виготовляли в 
інструментальному цеху. 

- Мені було цікаво зрозуміти підпри-
ємство, як-то кажуть, у різних його проя-
вах: технології, планування, безпосеред-
ній виробничий процес… Звичайно ж, 
здобуті знання, допомога нашого злаго-
дженого колективу також зіграли велику 
роль у моєму рості. Та все ж ні з чим  не 
порівняти те, що ти пізнаєш чимало про-
цесів «зсередини». За свою практичну 
діяльність у ливарному цеху, - скромно 
додає Максим, - я брав безпосередню 
участь в освоєнні оснастки, тобто роз-
робляв креслення і контролював їх ви-
готовлення для турецької стрижневої  
Shell-машини, яку підприємство при-
дбало два роки тому і яка виготовляє 
стрижні для земельної форми методом 
спікання.

Підсумував нашу розмову головний 
металург заводу Петро Миколайович 
Кайда, молодий спеціаліст, який став 
наслідувачем і послідовником напрацю-
вань, розпочатих Юрієм Яковичем Кри-
вошеїним.

- На нашому підприємстві успішно 
співпрацюють ветерани з молоддю, 
яка прагне до самовдосконалення. Про 
даних працівників можу сказати лише 
одне: команда - злагоджена, поєднує 
в собі безцінний досвід Юрія Яковича 
як робітника, котрий стояв біля витоків 
створення ливарного цеху, і напористий 
молодий новаторський підхід Максима. 
Вони прекрасно спрацьовуються. Є зви-
чайно між ними, як і між будь-ким якісь 
непорозуміння – коли кожен доводить 
свою точку зору, але в підсумку, як то 
кажуть, народжується істина. Безумов-
но, батько виховав гідну зміну і кожен 
із них додав до скарбнички загального 
родинного стажу свою кількість відпра-
цьованих років.

На  заводі усвідомлюють: якщо молодь 
виховується на традиціях і водночас  
вносить нові тенденції у життя колекти-
ву, новації — у менеджерський, вироб-
ничий процес, то створюється потужний 
людський капітал, який стає головним 
засобом для успішного вирішення ви-
робничих завдань та інноваційного роз-
витку підприємства. 

О.НайДьОНОва

У рОдиННОМУ КОлі 
й працЮєТьСЯ, й живеТьСЯ легше
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У районній дитячій бібліотеці 
відбувся традиційний 
щорічний ІІ етап конкурсу 
«Найкращий читач-2017», 
в якому взяли участь 
найактивніші читачі 
Бериславського району.

Конкурс проводиться серед 
учнів 6-7 класів у 3 етапи: І 
етап – у шкільних, сільських бі-
бліотеках, ІІ етап – у районній 
дитячій бібліотеці, ІІІ етап – в 
Херсонській обласній бібліотеці 
для дітей ім.Дніпрової Чайки. 

Всі учасники районного 
туру на розгляд журі пови-
нні були представити власну 
творчу роботу (есе, електро-

нні презентації-рекомендації, 
поетичну або прозову творчу 
роботу, присвячену улюбленій 

книзі). Звання «Най-
кращий читач – 2017» 
вибороли:

І місце – Павло Кну-
тас, учень 6 кл. Зміїв-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Наталія Спічак, учениця 
7 кл. Козацької ЗОШ.

ІІ місце – Анатолій 
Половинка, учень 6 
кл. Тягинської ЗОШ; 
Ірина Валько, учениця 
7 кл. Львівської ЗОШ.

ІІІ місце – Валентин 
Шереметьєв, учень 
6 кл. Бериславської 

ЗОШ №3; Євгеній Білий, учень 
7 кл. Шляхівської ЗОШ. Пере-

можці конкурсу були нагоро-
джені грамотами і цінними по-
дарунками, завдяки фінансовій 
підтримці районного відділу 
культури.

Вітаємо кращих читачів Бе-
риславщини з перемогою і 
бажаємо їм успіхів у навчан-
ні і творчих перемог. Дяку-
ємо сільським та шкільним 
бібліотекарям-кураторам, вчи-
телям, які були незамінними 
консультантами під час оформ-
лення конкурсних робіт. Споді-
ваємося, що дружба з книгою 
не закінчується ніколи. 

І.СухІНа, заступник 
директора ЦБС 

Найкращий читач – 2017


