
Надія Крюкова працює на Південному ГЗК мен-
ше п’яти років. Але в це складно повірити: здається, 
невгамовна жінка є частиною колективу управління 
дробильно-транспортного комплексу значно довше. 
Адже її знають всі: як кваліфікованого інженера з 
нагляду за ремонтами та експлуатацією виробни-
чих будівель і споруд, як активного учасника (і пе-
реможницю!) різноманітних творчих заходів, які час 
від часу організовує відділ внутрішніх комунікацій 
підприємства, а тепер – ще й як голову цехової ор-
ганізації ПМГУ в УДТК.

– Щойно я прийшла на комбінат, відразу почала 
вивчати його історію, структуру і таке інше, – розпо-
відає наша героїня. – Мені це цікаво, адже я тут пра-
цюю: хочеться більше знати про підприємство, його 
людей… Хорошою можливістю долучитися до спо-
гадів про минуле став один з конкурсів, який прово-
дила редакція нашої газети – тоді ще вона називалася «За агломерат» (тепер – «Залізне 
серце Кривбасу»). Шукаючи старі фотознімки різних об’єктів, я переглядала архів креслень 
будівель і споруд, ходила по цехах, розпитувала «старожилів». Дуже пізнавально було!» 

У цьому – весь характер Надії Крюкової. Вона любить та вміє вивчати нове, не соро-
миться починати незнайому справу з нуля, ладна ризикнути для кращого результату. Так бу-
ло завжди: свого часу дівчина і професію обрала завдяки волі випадку і природній цікавості. 

– Я приїхала до Кривого Рогу з Апостолова вступати до місцевого політехнічного ко-
леджу, – згадує вона. – Та біля навчального закладу була така велика черга з бажаючих 
там навчатися, що я просто не наважилася навіть подати документи до прийомної комі-
сії. На зворотному шляху нам трапився будівельний коледж, тож з’явилася думка: а чому 
б ні? Тим більше і батько мій – будівельник. Далі – вступ, навчання, отримання диплому, 
перша робота за фахом.

Декілька років Надія працювала в ПрАТ «Криворіжіндустрбуд», паралельно з цим отри-
мувала вищу освіту на будівельному факультеті Криворізького національного університе-
ту. Беручи участь у спорудженні різноманітних об’єктів по всьому місту, набувала безцін-
ний досвід. У якості спеціаліста підрядної організації трудилася і в управлінні дробильно-
транспортного комплексу Південного ГЗК. Тому, коли у її роботодавців виникли проблеми 
і Надія разом з колегами залишилася без роботи, то вирішила поцікавитися вакансіями 
саме на Південному. Вона зазначає:

– Давно мріяла працювати на великому підприємстві, і моя мрія здійснилася: в УДТК як 
раз потребували інженера з нагляду за ремонтами та експлуатацією виробничих будівель 
і споруд. Так, спочатку довелося багато чого вивчити, адже я не була знайома зі специфі-
кою дробильного виробництва. До того ж моє господарство, стан якого я має контролюва-
ти, складається більш ніж зі 180 об’єктів, як надземних, так і підземних, що розташовані не 
лише на проммайданчику, а і в кар’єрі підприємства. Але все це мене аж ніяк не лякало. 

Легко здогадатися, що і нової, геть незнайомої поки що роботи голови цехової органі-
зації ПМГУ Надія теж не боїться. Зізнається:

– Одна із найважчих складових у діяльності голови цехкому – ведення документації, я 
з таким раніше справи не мала. Та світ не без добрих людей: дуже вдячна за допомогу ко-
лезі, очільнику цехового комітету управління залізничного транспорту Станіславу Покулю. 
Підтримка надихає. Я маю багато ідей, які мрію втілити в життя згодом, адже дуже хочеться, 
щоб кожен робітник бачив, що його працю бачать і цінують в колективі. Сподіваюся, що у 
мене все вийде!
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