
Голова  Правління АТ «Запорізький 
завод феросплавів» Павло Крав-
ченко підбив підсумки виробничої 
діяльності підприємства у мину-
лому році  і окреслив завдання на 
перспективу.

- Павле Олександровичу,  як 
Ви оцінюєте результат роботи 
нашого підприємства у мину-
лому році?  І з чим ми старту-
вали у новий період?

- Минулий рік видався доволі на-
пруженим. Протягом 2019-2020 років 
в роботі підприємства склалася не-
проста ситуація: зниження попиту на 
феросплавну продукцію, падіння цін 
на внутрішньому і  світовому  ринках 
феросплавів при неодноразовому 
підвищенні вартості електроенергії 
та зростанні витрат на залізничні 
перевезення. Додайте до цього ша-
лений рівень конкуренції. Адже щоб 
зберегти своїх партнерів-споживачів 
нашої продукції, нам доводить-
ся виборювати своє місце в рей-
тингу серед потужних виробників 
з Китаю, Російської Федерації, 
Південноафриканської республіки. 
І треба віддати належне нашим 
фахівцям – керівникам цехів і  
структурних підрозділів, інженерно-
технічним працівникам,  робітникам 
основного виробництва і допоміжних 
підрозділів, які забезпечують висо-
ку якість і широкий асортимент на-
ших феросплавів, що і є запорукою 

життєздатності  і перспективності 
нашого підприємства. Адже завдяки 
нашому трудовому колективу попри 
складні умови економічної кризи 
в державі нам вдається утримува-
ти лідерські позиції – друге місце 
за об’ємами виробництва і перше 
місце за сортиментом продукції 
в Україні. А у складі команди  
українських виробників феросплавів 
посідаємо за різними показниками 
VI-VIII місце в світі серед виробників 
феросплавної галузі. Такий резуль-
тат можна вважати задовільним. 
Але я знаю, що ми - наш трудовий 
колектив – здатні й на більше. Тому 
ставлю на цей рік амбітніше за-
вдання – розширення виробницт-
ва і збільшення обсягів товарної 
продукції. Для цього маємо всі пере-
думови. І найголовніша з них - нам 
вдалося суттєво збільшити пакет 
замовлень на нашу продукцію. А ви-
конувати їх передбачаю за рахунок 
введення в експлуатацію печей, які 
минулого року були у простої, зо-
крема №№ 13, 24, 27, 31, 36. Маю 
й амбітні плани щодо подальшої 
реконструкції та модернізації, осу-
часнення виробництва.
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Павло Кравченко: «Наша мета – 
підвищення добробуту працівників 

заводу. І маємо необхідні засоби
та конкретний план дій для її досягнення»

ЯКІСТЬ ФЕРОСПЛАВІВ КОНТРОЛЮЮТЬ ФАХІВЧИНІ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

� ВАЖЛИВО

� ЖІНКИ МОЖУТЬ!

Березень традиційно проходить під знаком Міжнародного жіночого дня. У цей період суспільство 
намагається приділяти більше уваги представницям прекрасної половини людства - дарувати  жінкам не 
тільки компліменти і квіти, але й піклуватися про їх права, а також визнавати їхні досягнення у всіх галу-
зях і напрямах діяльності, зокрема виробничої.

Продовження на стор. 4 

� НА ЧАСІ

 Шлакові 
відвали 
мають 

віддати ВСЕ

Мова про «справжній клондайк», що 
розкинувся на площі в 21 га, де про-
тягом десятиліть накопичувалися 
шлаки і бракована продукція ливарного 
виробництва місцевих металургійних 
підприємств. Це шлакові відвали, які 
належать нашому підприємству і де 
працює виробництво нашого цеху з пе-
реробки шлаків (ЦПШ). Висота штучних 
гір тут місцями сягає кілька десятків, 
а часом – і понад сотню метрів. З 
верхівки найвищої «гори» – складу каме-
ню,  відкривається прекрасний краєвид. 
Втім, споглядати його місцевим пра-
цівникам ніколи – робота  поглинає всю 
їхню увагу. 

Тут, у відвалах, залягають поклади феросилі-
цію, феромарганцю, відходи виробництва, 
збагачені залізом, інші корисні для подальшої  
переробки, але шкідливі для навколишнього 
природного середовища речовини.

 - Маємо відповідальне завдання: вибрати з 
цих відвалів все, що можна для використання у 
виробництві нашого литва, або для реалізації як 
товарної продукції, – наголосив під час виїзної 
наради Голова Правління АТ «Запорізький за-
вод феросплавів» Павло Кравченко.  

Очільник заводу також пояснив, що означе-
не завдання має три складові: суттєво знизи-
ти шкідливий вплив на навколишнє природ-
не середовище; запровадити  технологічний 
процес, який дасть змогу суттєво покращи-
ти умови праці людей, зайнятих на цьому 
виробництві, застосувавши механізацію там, 
де це раціонально, і оптимізувати  використан-
ня техніки, відповідно зменшивши виробничі 
затрати; а також суттєво підвищити видобу-
ток корисних речовин і виробництво товарної 
продукції.

Нарада за участі топ-менеджерів і фахівців 
заводу та підрядників проходила на різних 
дільницях ЦПШ і тривала  близько чотирьох 
годин.

Учасники наради ознайомилися з технологією 
і ходом видобутку корисних речовин на шлако-
вих відвалах.

Варто зазначити, що людям доводиться тут 
працювати у непростих умовах: на відкритій 
місцевості, фактично в умовах гірського  ланд-
шафту, під відкритим небом, вручну, за допо-
могою металошукачів вибирати грудки з наяв-
ними у них металевими сполуками.

– Сполуки відрізняються за кольором на зрізі. 
Металомарганцеві  – зеленкуватого, а, на-
приклад, феросиліцієві – блакитного, нікелеві 
– сріблястого, – пояснив начальник дільниці 
ЦПШ  Василь Єрьоменко. – Відсоток вмісту 
сполуки у грудках визначають за реакцією 
металошукача. Відбирають такі, що мають 
високий відсоток. Їх можна підготувати до 
подальшої переробки. А з того матеріалу, який 
не має корисних сполук, або їх відсоток занизь-
кий, виготовляємо щебінь різної фракції, який є 
товарною продукцією.
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Початок на стор. 1

- Власне кажучи, збільшення 
обся гів виробництва і 
реалізації продукції має при-
звести до збільшення при бутків 
підприємства. На які цілі пла-
нуєте їх спрямувати? 

- Наша мета – підвищення добробуту 
працівників заводу. І маємо необхідні 
засоби  і конкретний план дій для 
її досягнення. Нагадаю, що торік 
внаслідок  складної ситуації, щоби 
втримати підприємство в числі діючих 
виробників феросплавної продукції, 
нам  довелося вдатися до непопуляр-
них заходів, а саме: зменшення обсягів 
виробництва, встановлення режиму 
неповного робочого часу, обмеження 
преміальних виплат, зниження фонду 
оплати праці. У січні нинішнього року 
додався ще один негативний фак-

тор для підприємства - обвал даху в 
плавильному цеху № 1 і невідкладна 
необхідність відновлення пошкодженої 
будівлі. Незважаючи на це, з урахуван-
ням ситуації, яка змінилася на ринку 
феросплавів, Правління підприємства 
спільно з профспілковим комітетом, 
оцінюючи потреби трудового колек-
тиву і можливості щодо виконання 
виробничої програми, за погоджен-
ням з акціонерами ухвалило  рішення: 
відновити фонд оплати праці до рівня, 
визначеного в умовах нормальної робо-
ти, без обмежень по відпрацьованому 
часу, провести загальне збільшення 
фонду оплати праці по підприємству 
до 20%. Ухвалені рішення дадуть 
змогу збільшити фонд оплати праці 
по підприємству сумарно на 17,8 
млн грн (32%) в місяць. Підвищення 
рівня оплати праці феросплавників 
відбудеться шляхом збільшення як 
тарифної,  так і мотиваційної части-
ни, залежно від участі у виконанні 
виробничих завдань і впливу на до-
сягнутий результат. Втім, наполягати-
му, щоби спільно з керівниками струк-
турних підрозділів, профспілковим 
комітетом відпрацювати питання 
такого збільшення для забезпечен-
ня справедливої оплати праці за 
досягнуті результати. Переконаний, 
що саме заробітна плата має мотиву-
вати феросплавників працювати кра-
ще, відповідальніше, давати високий 
результат.

- В якому напрямі 
передбачаєте розвивати ви-
робництво?

- Маємо охопити одразу 
кілька напрямів: удосконалення 
технологічного процесу, осучаснення 
обладнання, модернізації логістики, 
підвищення ефективності орга-
нізаційних моментів. Щодо остан-
нього – це окрема розмова. Через 
складну ситуацію попереднього 
періоду фіксували на заводі високий 
рівень плинності кадрів. Прийшли 
нові люди, які ще не були обізнані із 
специфікою нашого виробництва. А 

відтак потребують додаткового на-
вчання щодо взаємодії і професійного 
виконання своїх виробничих завдань. 
Всю відповідальність за результат 
покладаю на керівників структур-
них підрозділів і вимагатиму від них 
чіткості,   узгодженості, ефективності 
дій. Певен, що від якості роботи 
керівника залежить результат ро-
боти всього підрозділу. Щодо на-
пряму вдосконалення техпроцесів, 
першочерговим завданням вважаю 
автоматизацію і механізацію. Тре-
ба замінити ручну працю там, де це 
можна зробити, зокрема стосовно 
моніторингу стану виробничого об-
ладнання. Втім, як то кажуть, не ви-
робництвом єдиним. Ми свідомі своєї 
соціальної відповідальності бізнесу. 
Тож дбаємо насамперед про наших 
працівників. І окрім повного соцпа-
кету, який забезпечуємо кожному 
працівнику, намагаємося створити й 
додаткові привілеї. Зараз працюємо 
над проєктом з реконструкції бази 
відпочинку нашого підприємства на 
Азовському узбережжі у Приморсь-
ку. Я особисто прагну того, щоби 
вона стала сучасним і добре облаш-
тованим місцем відпочинку для на-
ших трудівників. Проєкт вже готовий, 
але його ще треба узгодити у різних 
інстанціях. А на це потрібен час. І 
якщо цього літа ми ще не встигне-
мо реалізувати свої амбітні плани 
щодо нашої бази, то вже наступно-
го, напевне, феросплавники  вже 
зможуть відпочити і оздоровитися у 
кращих умовах. Що ж стосується на-
ших відношень із запорізькою грома-
дою, то найголовніше, що ми роби-
мо - це підтримуємо виробництво на 
відповідному рівні і чесно сплачуємо 
всі податки як у державний, так і у 
місцевий бюджети. І ще одне, що для 
запоріжців нагальне: робимо свій 
внесок у збереження екології, за-
безпечуючи  виконання техпроцесів  
відповідно до вимог законодавства 
з питань збереження навколишньо-
го природного середовища. Наші га-
зоочистки працюють цілодобово у 
відповідному режимі.

- Говорячи про перспективи 
розвитку нашого підприємства, 
не можемо оминути питання: 
яким чином відіб’ються  на його 
подальшій долі санкції проти 
Ігоря  Коломойського, накладені 
урядом США?

- Допоки будь-яка конкретна інформа-
ція з цього питання, яка б мала відно-
шення до нашого підприємства, відсут-
ня. Можу лише констатувати, що санкції 
персональні, тож не стосуються вироб-
ничо-економічної діяльності нашого 
заводу. Ми продовжуємо працювати у 
своєму режимі. Але хочу зауважити, що 
Ігор Коломойський як громадянин і біз-
несмен працює виключно в законодав-
чому полі і не порушує ані українських, 
ані міжнародних законів. Від себе до-
дам, а точніше - нагадаю, що саме Ігорю 
Коломойському, в тому числі, держава 
Україна завдячує своєю незалежністю і 
територіальною цілісністю. Бо саме він, 
коли розпочалася російська агресія на 
Донбасі, власним коштом заправляв 
українські БТРи, які виходили на за-
хист кордонів нашої Батьківщини. Ми 
ще пам’ятаємо ті скрутні часи, і як саме 
формувалися добровольчі батальйони, 
і, зокрема, батальйони територіальної 
оборони в регіонах. У той період Ігор 
Валерійович очолював Дніпропетров-
ську обласну державну адміністрацію. У 
нього в регіоні було чимало проблемних 
питань, які він вирішував здебільшого 
власним коштом. Але коли я особисто 
звернувся до нього з проханням допо-
могти у забезпеченні всім необхідним 
Запорізькому батальйону тер оборони 
(на той час Запорізьку ОДА очолював 
Валерій Баранов), Ігор Валерійович зміг 
виділити для цього ні багато, ні мало – 
мільйон гривень. Екіпірований, зокрема 
і на кошти Коломойського, 37-й баталь-
йон пішов на передову і гідно виконував 
своє завдання. Завдяки тодішній жер-
товності і патріотизму багатьох людей  
ми й досі залишаємося  громадянами 
незалежної України, а не мешканцями 
непідконтрольної території. Маємо про 
це пам’ятати.

Модернізація насосних станцій підвищить надійність 
обладнання подачі води для потреб виробництва
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� ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ

Наприкінці минулого року енер-
госиловий цех отримав нове 
обладнання - шість насосів і 
запірну арматуру до них. За-
гальна вартість обладнання 
становила близько 5 млн грн. 
Поставка проведена в рамках 
затвердженої на підприємстві 
річної інвестиційної про гра-
ми, спрямованої на під вищення 
ефективності енерго збе ріга ю-
чих заходів.

У енергосиловому цеху забезпечують 
безперебійну роботу трьох насосних 
станцій технічної води: № 1 - для цехів 
№№ 1,2,3,4 (ОСС), РМЦ (мідеплавильна 
піч, ковальське відділення), ЗЦ (мийка 
залізничних вагонів), ЕСЦ (компресор-
на станція);  №2 - для цеху №4 і ЕСЦ 
(компресорна станція) і насосна станція 
дільниці зневоднення шламу (ЗОШ) і 
подачі освітленої води на мокрі газоо-
чистки цехів №1 і №4.

Ці насосні станції введені в екс плу-
атацію в період 1948-1965 рр. Тож  
технологічний процес виробництва 
і доставки технічної води базується 
на технологіях з використанням об-
ладнання ще минулого століття. Ста-
ра запірна арматура (чавунні засув-
ки) не забезпечувала герметичність. 
Металоконструкції градирень че-
рез постійну роботу в агресивному 
середовищі мали скорочений строк 
служби. 

Тому було розпочато впроваджен-

ня програми модернізації. Зокрема в 
період з 2007-го до 2013 року успішно 
впроваджено технологію частотного ре-
гулювання потужності електродвигунів 
на основних насосних агрегатах і 
градирнях. Всього встановлено 20 
перетворювачів частоти потужністю від 
37 до 250 кВт. Це вже сьогодні дає змогу 
економити близько 4 млн кВт моторної 
електроенергії у рік. Градирні були 
обладнані пластиковими системами 
зрошення, що продовжує термін служ-
би таких вузлів до 50-ти років. У 2013-
2016 рр. випробувана в експлуатації 
запірна арматура типу «батерфляй» 
з герметичним затвором без пропуску 
води.

Впродовж 2017-2018 рр. були 
проведені інструментальні заміри 
робочих па раметрів насосного об-
ладнання. Для запобігання втрат 
продуктивності агрегатів програмою 
модернізації передбачена частко-
ва заміна зношеного та морально 
застарілого обладнання на менш 
енергозатратне. Крім шести насо-

сних агрегатів, тут  монтуються ще 
18 одиниць нової запірної арматури 
(типу батерфляй), проводиться мон-
таж перетворювачів частоти і заміна 
кабельних ліній. Основні роботи вико-
нують фахівці ЕСЦ за активної участі 
працівників ВГЕ, ЦЗЛАММ, ЕТЦ, УКБ, 
ЦРМУ. 

З огляду на важливість проведення 
цієї модернізації, ухвалено рішення 
виконати всі роботи протягом поточ-
ного року. У їх результаті отримаємо 
надійне постачання підприємства 
технічною водою з одночасним зни-
женням енерговитрат.

По завершенню всіх монтажних робіт 
і введення обладнання в експлуатацію 
планується провести часткову 
автоматизацію процесу доставки 
технічної води, а також установити об-
ладнання з підтримки необхідного ти-
ску для роботи печей.

Планові витрати на реалізацію цієї 
програми складають 13 млн грн, і їх 
окупність розрахована на чотири роки.

Фахівці ЕСЦ впевнені, що виконання 
робіт з модернізації насосних станцій 
підприємства - одна з необхідних умов 
подальшого  успішного розвитку ви-
робництва феросплавів.

Павло Кравченко: «Наша мета – підвищення добробуту 
працівників заводу. І маємо необхідні засоби
та конкретний план дій для її досягнення»

� ВАЖЛИВО

� НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ
Феніна Сергія Анатолійовича 

прийнято на посаду заступника Голо-
ви Правління АТ «Запорізький завод 
феросплавів» з будівництва та розвитку.

Колесникову Тетяну Вячесла-
вівну призначено на посаду начальника 
відділу кадрів та навчання і покладено 
обов’язки заступника  Голови Правління 
з персоналу у частині тематики ВКтаН, 
редакції газети «Феросплавник».
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Дільниця упаковки вапна в біг-
беги: завдання - розділити потоки

3Березень
� РІВНЯННЯ НА ЛІДЕРІВ

Володимир Солошенко: «Наш трудовий 
колектив - унікальний за  здатністю оперативно 

вирішувати задачі підвищеної складності,
тож будемо це ефективно застосовувати»

� ЕКСПЕРТНА ДУМКА

� ВИНАХІДНИКИ І РАЦІОНАЛІЗАТОРИ

За підсумками роботи під-
розділів кращими визнані:

- серед плавильних цехів:
І місце – цех № 2;
ІІ місце – цех № 3.
- серед допоміжних цехів:
І місце – ремонтно-механічний цех;
ІІ місце – електротехнічний цех;
ІІІ місце – цех переробки шлаків.
Кращим визнаний колектив брига-

дира Віталія Зеленського. Це бри-
гада № 2 цеху № 2 (на фото) 
у складі – горновий Руслан Яцук, 
плавильник Віталій Зеленський, 
горновий В’ячеслав Гончаренко.

Упаковку вапна в біг-беги 
ініціював головний інженер на-
шого підприємства Сергій 
Балашов. Цього талановито-
го і технічно обдарованого 
фахівця, на жаль, тепер уже 
немає з нами, але ідеї його зали-
шаються актуальними донині. 
Сьогодні програму впроваджен-
ня технології упаковки вапна в 
біг-беги реалізують теперішній 
головний інженер Олександр 
Просвєтов, заступник началь-
ника плавильного цеху № 3 Олек-
сандр Горбенко і його команда, 
програмісти ЦЗЛАММ.

Згідно з розробленим ними проєктом, 
побудована дільниця упаковки вапна у 
біг-беги.

Спочатку в планах було пакувати 
таким чином вапно для шкіл, садків, 
профілакторіїв, організацій - у неве-
ликих обсягах. Але з розвитком ви-
робництва з’явилася необхідність у 
відвантаженні товарної партії вагонами 
і автотранспортом по 30-56 тонн (при-
близно 70 біг-бегів). Єдиний бункер, 
який підключений до цієї установки, не 
дає змоги розкрутити такий обсяг, до 
того ж у разі відхилення за якістю вапно 
різних видів може потрапити всередину, 
і його необхідно буде вилучити і десь 
складувати. Гостро постало питання про 
наявність резервного бункера і майдан-
чики складування біг-бегів.

Очевидною стала і необхідність змінити 
підхід до визначення якісних характери-
стик матеріалів, які складуються по бун-
керах. На сьогодні робота відбувається з 

трьома видами вапняку. Часті переходи 
з одного виду  вапняку на інший призво-
дять до отримання сумішей. Тому про-
дукт виходить різним за якістю. Виникла 
потреба переглянути підходи до процесу 
його роздільної упаковки.

 З цією метою розроблено спеціальну 
програму візуалізації, що дасть змогу 
враховувати кожне відкачування вапна 
за якістю, за часом, куди воно потра-
пило. Програма зможе зчитувати усе-
реднений хіманаліз по кожному бунке-
ру, фіксувати температурний і газовий 
режим, і в ідеалі буде пропонувати той 
або інший варіант використання різних 
видів вапняних сумішей. Її впровад-
ження забезпечить поділ потоків вап-
няних продуктів різної якості і посприяє 
запобіганню використання в процесі ви-
робництва непридатних сумішей.

Використання 
кондиціонерів 

потребує 
виваженого

і відповідального 
ставлення 

працівників

� З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

Адміністрація і профспілковий 
комітет підприємства, піклую-
чись про забезпечення належних 
умов праці для феросплавників, 
ініціюють закупівлю  20-ти но-
вих кондиціонерів для локально-
го використання.

Їх  передбачають встановити у 
кабінах  цехових кранів та інших 
агрегатів у виробничих приміщеннях 
з метою покращити умови, в яких 
працівники заводу перебувають три-
валий час протягом робочого дня.

- Звертаю увагу на необхідність 
дотримуватись інструкції з викори-
стання цього обладнання. Зокрема, 
не допускати роботи кондиціонерів 
при відчинених вікнах у кабінах. Бо 
окрім  суттєвого підвищення норм 
витрат електроенергії, це призве-
де й до поломок кондиціонерів або 
суттєво зменшить ресурс їхнього 
використання, - наголосив Голова 
Правління АТ «Запорізький завод 
феросплавів» Павло Кравченко, по-
годжуючи  заявку на вставновлення   
зазначеного обладнання.

Передбачається, що для працівників 
цехів і підрозділів, де будуть вста-
нов лені кондиціонери, проведуть від-
по відне навчання з їх використання. 
Нагляд за їх використанням покла-
дено на фахівців цехових технічних 
служб і служби охорони праці.

Заступник Голови Правління 
АТ «ЗФЗ» - технічний дирек-
тор Володимир Солошенко 
проаналізував результати  ді-
яльності заводу за останній 
період і назвав першочергові 
напрямки щодо подальшого роз-
витку виробництва.

- Володимире Павловичу, чим 
вирізняється наш завод на тлі 
інших виробників феросплавів  
в Україні? І як ми можемо це ви-
користати найкращим чином?

- Після розвалу Радянського Союзу на 
території України залиши ло сь три з деся-
ти феросплавних заводів: Нікопольський, 
який є найбільшим; Кадіївський (ко-
лишній Стаханівський) - тепер він 
знаходиться на непідконтрольній те-
риторії і фактично не працює; і  наш -  
Запорізький. І якщо за обсягами вироб-
ництва  Нікопольський нас обходить, бо  
там дев’ять (!) цехів, а у нас – чотири, то 
за номенклатурною товарною лінійкою 
ми поза конкуренцією, бо виплавляємо 
17-19 видів сплавів на потребу за-
мовника. Зокрема, спеціалізуємося на 
виплавці феросиліцію, який так і не вда-
лося опанувати нашим нікопольським 
колегам. До слова, наш трудовий 
колектив - унікальний за здатністю 
оперативно вирішувати задачі підви-
щеної складності. Нагадаю, що цех 
№ 1 спеціалізувався на  виплавці си-
лі комарганцевих сплавів. І коли там 
стався обвал даху, і виникла загроза, 
що виробництво цього сплаву  дове-
деться зупинити,  наші фахівці знайш-
ли технічне рішення, як оперативно 
перепрофілювати  дві печі у цеху № 4 
на новий для них вид продукції. Тож  і 
надалі  будемо ефективно застосовува-
ти таку прекрасну якість нашого колекти-
ву для успішного вирішення виробничих 
завдань.

- Щойно Ви згадали про пер-
спективу вирішення виробничих 
завдань. Про що саме йдеться?

-  Зараз  за завданням  Голови 
Правління Павла Олександровича 
Кравченка активно працюємо над 
осучасненням і оновленням нашого 
підприємства, підвищенням технічного 
і технологічного рівня нашого вироб-
ництва. Зокрема, власними силами 
– наших фахівців опрацьовуємо Про-
граму розвитку цеху № 4 на три роки. 
Вона включає понад 100 заходів, її 
вартість складає  понад 500 млн грн. 
Передбачаємо отримати додаткові 
надходження від суттєвого збільшення 
обсягів виробництва нашої продукції. І  
збільшення обсягів виробництва – теж 
одне із наших перспективних виробни-
чих завдань.

- Які конкретно заходи перед-
бачені Програмою розвитку це-
ху № 4?

 - Діючі печі тут відпрацювали вже по 
12-13 років і потребують капітального 
ремонту. Але такий ремонт – це не 
тільки оновлення конструкції печі, але 
й її комп’ютеризація. А це означає 
встановлення вартісного обладнання 
зазвичай іноземного виробництва. Вже  
маємо приклад успішної реалізації та-
кого ремонту на печі № 35. Роботи тут 
тривали два роки. Але вже сьогодні, 
запустивши цю піч у роботу, маємо 
прекрасний результат.  Ми ухвалюємо 
такі непрості рішення, адже розуміємо: 
якщо сьогодні не візьмемося за 
модернізацію, завтра можемо не 
тільки втратити свої  провідні за пев-
ними показниками позиції на ринку, 
але й геть випасти з нього. Тому на 
черзі денній - ремонт печі № 36, яка 
вже двічі відпрацювала свій ресурс – 
залишалася діючою понад 20 (!) років.

- Окрім модернізації у цеху 
№ 4, які  напрямки розвитку за-
воду передбачаєте?

- Нагальним завданням стало 
відродження цеху № 1. Окрім ремон-
ту будівлі і вдосконалення конструкцій 
даху, тут також працюємо над  
модернізацією виробничих потужно-
стей. Але головне завдання натепер, 
яке ставить перед нами керівник за-
воду, – збереження обсягів вироб-
ництва і асортименту продукції. Щодо 
технологічних інновацій, одним із пи-
тань залишається  робота з відсівами 
найдрібніших фракцій. Завдання 
полягає у зменшенні  обсягів їх утво-
рення і пошуку  ефективних способів 

їх переробки, зокрема, їх грудкування,  
переплавка у горнилі на розливному 
ковші. 

- На чому ґрунтується Ваш 
оптимізм?

- На вірі у наш трудовий колектив. 
Аргументів маю достатньо. Наведу 
лише один: з початку року в умовах  
складного зимового періоду і, зокре-
ма, випадіння із виробничого процесу  
цеху № 1 через  руйнування даху, нам 
все ж вдалося не тільки виконати план 
за обсягами виробництва продукції, 
але й перевиконати його на 756 тонн. 
Маю небезпідставний оптимізм, який 
ґрунтується на результатах робо-
ти трудового колективу. Завод має 
висококваліфіковані кадри за всіма ос-
новними професіями. Наші працівники 
постійно  навчаються, удосконалю-
ють свою професійну майстерність і 
трудові навички.  Переконаний, основа 
нашого  виробничого успіху – це наші 
люди.
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Якість феросплавів контролюють фахівчині 
центральної заводської лабораторії

� ЖІНКИ МОЖУТЬ!

Початок на стор .1
 Нагадаємо, що третина всіх працівників на-

шого заводу – жінки. І на їхні тендітні плечі 
покладено виконання  важливих задач. 

Одним із найвідповідальніших напрямів 
виробничої діяльності на нашому заводі 
є дотримання стандартів якості продукції. 
Свій визначний внесок у цю справу роблять 
фахівчині центральної заводської лабораторії 
(ЦЗЛ).Під проводом начальника ЦЗЛ Дениса 
Ільчука тут працюють 68 людей, і 61 із них -  
жінки.

- Наші дівчата - не тільки красуні, вони – 
висококласні спеціалісти - аси лабораторної 
справи, - ця найвища похвала із уст Дениса 
Валентиновича – не аванс їм, а констатація 
факту. 

- У нас щодобово обробляють  від 300 до 
350 проб  сировини і готової продукції, - 
аргументує висновок керівника начальник 
дільниці підготовки проб Олена Денисо-
ва. - Роботи ведемо цілодобово. Адже ви-
робництво у нас безперервне, а отже, си-
ровина і продукція потребують постійного 
прискіпливого контролю. Від їх належної 
якості залежить результат праці всього трудо-
вого колективу ЗФЗ.

У лабораторії таку відповідальність 
сприймають як свій трудовий обов’язок і 
відповідають просто: «Це наша робота».

Втім, за лаштунками високого результа-
ту – напружена праця. Потрібна відповідна 
освіта, її фахівчині здобули у Запорізькому 
політехнічному центрі професійно-технічної 

освіти, Запорізькому металургійному 
коледжі, Інженерному  інституті Запо-
різького національного університету, Дніпро-
петровському хіміко-технологічному інституті 
та Дніпропетровському національному уні-
верситеті, у національному університеті «За-
порізька політехніка». Окрім відповідних 
знань, робота у лабораторії потребує навичок 
і вправності. На дільницях пробопідготовки, 
хімічного і  рентгенофлуоресцентного аналізу 
важливу роль відіграє і набутий досвід. А ще 
тут вміють швидко навчатися і одразу ж за-
стосовувати набуті знання на практиці. При-
кладом тому – оперативний запуск в роботу 
нового ренгенофлуоресцентного спектроме-
тра  «Simultiх 15» фірми «Rigaku» (Японія). 
На поточний момент цей спектрометр – 
найсучасніший з тих, що встановлені на 
підприємствах феросплавної галузі України. 
Його придбали для лабораторії тільки у січні, 
за місяць дівчата його опанували і вже вклю-
чили в роботу та налаштовують на повну ви-
робничу потужність.

Найголовніше досягнення працівниць 
лабораторії – сертифікат визнан-
ня вимірювальних можливостей, нада-
ний  ДП «УкрНДІспецсталь» Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, який 
фактично посвідчує високий фаховий рівень 
нашої ЦЗЛ. А це, зі свого боку, гарантує висо-
ку точність вимірювань, адже їх контролюють 
чарівні фахівчині Центральної заводської 
лабораторії. Пишаємось вами, дівчата!

Про центр підготовки робітничих кадрів 
для нашого заводу знімають фільм

� ЗНАЙ НАШИХ!

З метою реалізації Всеукраїн-
ського проєкту популяризації 
профтехосвіти знімають повно-
метражний  документальний  
фільм на базі Державного нав-
чального закладу «Запорізький 
політехнічний центр професійно-
технічної освіти», де опанову-
ють ази професії майбутні фе-
росплавники.

 - У нашому закладі працювала твор-
ча група столичних кіномитців  на чолі 
з продюсером, режисером, дипломатом 
Михайлом Бно-Айріяном. За його слова-
ми, головна ідея  фільму - показати шлях 
до успіху України через освіту, зокрема 
і через професійно-технічну. Зйомки 
проходять у п’яти регіонах країни. Гості 
поспілкувалися з керівниками, педагога-
ми, учнями. Говорили і про цінності, які 
виховуються в учнях закладу, ділилися 
проблемами і можливими шляхами їх 
вирішення. На спільне переконання, 
наші випускники - професіонали зроб-
лять рідну Україну, наш Запорізький 
регіон сильними і успішними! За ними 
- майбутнє! - повідомив директор ДНЗ 
«Запорізький ПЦПТО» Володимир 
Полухін.

Додамо, фільм за участю нашого 
політехцентру вийде на екрани вже 
наприкінці квітня.

� ВІТАЄМО!

ЮВІЛЯРИ  
БЕРЕЗНЯ

Цех №2 
Оброщенко Д.О. – плавильник;            
Оброщенко А.О. – горновий;               
Абрамов В.О. – горновий;                      
Жук М.О. – машиніст крану;                  
Нежурко О.О. – дробильник.                
Цех №3
Бікулов Н.З. – плавильник;                  
Гук Ж.В. – вивантажувач вапна;    
Мисюра М.М. – плавильник;                 
Голобородько О.В. – горновий;               
Бутиріна Є.В. – вивантажувач вапна;        
Гострий А.Г. – електромонтер;               
Гнатко І.В. – шихтувальник.                     
Цех №4
Кльова В.В. – газівник;                             
Вельчев М.В. – шихтувальник;                   
Рибаков П.Г. – машиніст розливної машини;                         
Чумаченко С.В. – машиніст крану;                   
Дубіна Д.О. – плавильник;                      
Колесник М.С. – шихтувальник;                   
Черняк В.О. – плавильник;                      
Теплов С.Ю. – плавильник;                   
Лисак С.А. – газівник.                           
Управління сировини і постачання
Ляховець С.О. – начальник відділу.                 
Ремонтно-механічний цех
Дорошко Б.М. – електрогазозварник.     
Енергосиловий цех
Мішина А.В. – табельник.                 
Електротехнічний цех
Демидов Я.А. – електромонтер.            
Автотранспортний цех
Ковальчук О.Ф. – водій;                         
Сукачов А.В. – водій;                          
Оліхов  А.Л. – водій.                         
Цех переробки шлаків
Мінаков О.В. – машиніст екскаватора.      
Склад управління сировини і постачання
Парамошкіна В.В. – бригадир.              
Центральна заводська лабораторія
Прокопенко М.М. – лаборант.              
Цех з ремонту металургійного устаткування
Кондратьєв Ю.Ю. – слюсар-ремонтник;   
Гронт А.А. – майстер з ремонту;   
Паталах Т.А. – слюсар-ремонтник.         
Бюро по роботі з акціонерами
Марченко В.П. - економіст.                    
Відділ праці та заробітної плати
Патей О.В. – інженер з організації і нормування 

праці; 
Хорошко Ю.В. – інженер з  організації і норму-

вання праці. 
Воєнізована охорона
Голубєв О.С. – охоронник.                       
Група ВХР
Кравченко В.М. – підсобний робітник;    
Окатенко С.М.  – підсобний робітник.   
Управління з капітального будівництва
Денисенко К.С. – начальник відділу.   
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 ШЛАКОВІ ВІДВАЛИ МАЮТЬ ВІДДАТИ ВСЕ
� НА ЧАСІ

Початок на стор. 1 
Учасники наради проінспектували всі виробничі дільниці ЦПШ. Перебуваючи у кар’єрі, вони ретельно дослідили роботу гідромолота, подрібнюючого ковша, інших  

машин, агрегатів і засобів. З ініціативи  керівника заводу фахівці із представниками підрядника визначили оптимальні алгоритми  їх застосування. Також визначи-
лися із термінами модернізації обладнання на дільниці подрібнення шлаку і номенклатурою товарної продукції.

Підбиваючи риску роботи учасників виїзної наради, Голова Правління Павло Кравченко нагадав про персональну відповідальність кожного з них за виконання по-
ставлених завдань. Адже їх реалізація дасть змогу суттєво підвищити продуктивність роботи ЦПШ.

Порядок і доглянутість  
прицехових територій – 
на особистому контролі 

очільника заводу

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Свій черговий обхід території підприємства Голова Правління АТ «За по різь-
кий завод феросплавів» Павло Кравченко присвятив питанням її прибирання 
після зимового сезону.

Продовження на стор. 6



6 Профспілкове життяБерезень

ГОЛОВНИЙ ЗДОБУТОК ПОТОЧНОГО МОМЕНТУ – ДОСЯГНЕННЯ 
ДОМОВЛЕНОСТІ  ІЗ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

� ПОЗИЦІЯ

У цехах і підрозділах заво-
ду тривають обговорення 
ре зультатів виконання ко-
лективного договору 2020-
2021 року. Про ті питання, 
які найбільше хвилюють 
феросплавників, наша роз-
мова із заступником голо-
ви проф кому заводу Олегом 
Ільїним.

- Пане Олеже, чим ниніш ній колдоговір 
відмінний від ми ну лорічного?

- Положення за основними  напрямами у чинному 
колдоговорі не відрізняються від його попередника. 
Його фактично пролонговано на поточний період. 
І таким чином у співпраці з адміністрацією заводу 
вдалося зберегти діючий раніше соціальний пакет у 
повному обсязі і натепер. Зокрема: 

Протезування і лікування зубів кадро-
вим працівникам - до 1600 грн. Оплачувана 
відпустка жінкам, які мають право на лег-
ку працю в зв’язку з вагітністю - у розмірі 
окладу.

Виплати жінкам, які перебувають у від-
пустці по догляду за дитиною до трирічного 
віку ~ 27240 грн на рік. 

Одноразова виплата при звільненні 
працівника на пенсію за власним бажан-
ням -  до трьох середньомісячних за ро біт-
них плат. 

При присвоєнні почесного звання «Ве-
теран праці АТ "ЗФЗ"» - середньомісячний 
заробіток працівника. 

Утримання дітей в дитячих дошкільних 
установах працівників заводу з доходом 
на одного члена сім’ї нижче мінімальної 
зарплати, багатодітним і неповним сім’ям  
- безкоштовно. 

 Надання додаткових днів оплачуваної 
відпустки: 

- при першому вступі у шлюб - три дні; 
- при народженні дитини - три дні; 
- у разі смерті одного з подружжя, батьків, 

дітей, родичів по крові (брата, сестри) - три 
дні; 

- за відсутність лікарняних листів протя-
гом року - один день. 

 При настанні ювілейної дати роботи на 
заводі - середньозаводський тариф. 

 Багатодітним і сім’ям, які мають дитину-
інваліда - один мінімальний прожитковий 
мінімум на кожну дитину. 

 Працівникам заводу, які знімають житло - 
500 грн у місяць 

Дітям працівників: новорічні ранки та по-
дарунки безкоштовно 

Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням - 20-30% вартості

- Чи потребує чинний колдоговір певного 
удосконалення і у якому напрямі?

- Саме для того, щоби визначитися у цих питан-
нях, проводимо обговорення результатів виконан-
ня колдоговору у цехах і підрозділах. Відмічаємо, 
з одного боку, його достатню наповненість - зокре-
ма заходами соціального захисту. Разом із тим, 
вбачаємо, що по суті деякі з них вже морально 
застарілі. Мова про те, що суми, передбачені на 
надання соціальної допомоги за тим чи іншим захо-
дом, вже не відповідають нашим реаліям. Так, до-
помога на поховання на рівні 500 грн сьогодні вже 
не є такою  дієвою, як кілька років тому. І по деяким 
іншим заходам така ж картина. Отже, передбачаємо 
у конструктивному діалозі із адміністрацією випра-
вити цю ситуацію на краще. Також будемо й надалі 
відстоювати положення про надання додаткових 
шести календарних днів відпустки всім працівникам 
заводу за роботу у важких умовах. 

- Профспілці важливо перебувати у діа-
лозі з адміністрацією.  Яке спільне 
з адміністрацією укладене  рішення 
вважаєте найважливішим на поточний 
момент?

- Головний здобуток поточного моменту – до-
сягнення домовленості із адміністрацією про 
підвищення на 20 % заробітної плати з 1 березня  
поточного року. Дійсно, це було непросто. Адже 

таке рішення потребувало пошуку реального дже-
рела, з якого можна було б взяти додаткові кош-
ти. Перемовини були напруженими. Ми аргумен-
тували свою позицію необхідністю, в тому числі, 
зупинити високий рівень плинності кадрів на 
підприємстві. Наш завод посідає  передостанній 
щабель у рейтингу серед  дев’яти металургійних 
підприємств Запоріжжя, і через низьку заробітну 
плату  працівники звільняються з нашого заво-
ду. З іншого боку, персонал ви конує виробниче 
завдання у повному обсязі і навіть перевиконує. 
Отже, й оплату праці має отримувати відповідну. 
Голова Правління Павло Олександрович Крав-
ченко з розумінням поставився до позиції проф-
кому щодо захисту інтересів працівників заводу 
і у перемовинах зі стратегічним інвестором за-
пропонував йому ефективний план дій щодо на-
повнення фонду заробітної плати додатковими 
коштами. Йдеться насамперед про розширення 
виробництва, збільшення обсягів нашої товарної 
продукції і її реалізації.

- Якщо говорити про суттєве покращен-
ня соціально-побутових умов для наших 
працівників в останній час за ініціативи про-
фкому, що саме першим спадає на думку?

- Облаштування зупинкового комплексу  і пі-
шохідного переходу на зупинці громадського 
транспорту «Завод феросплавів» сучасним 
світлофором із кнопкою увімкнення зеленого 
світла для пішоходів. Роботи виконані спільно 
з районною адміністрацією Запорізької міської 
ради по Заводському району. Але не лише по-
кращенням соціально-побутових умов жи-
вемо. Піклуємось і про культурне дозвілля 
феросплавників. Зокрема, до Міжнародного 
жіночого дня презентували нашим працівникам 
квитки на святкові концертні програми у 
Запорізькій обласній філармонії. У планах – за-
лучення наших співробітників до низки творчих 
конкурсів, які передбачаємо провести цього року 
спільно з редакцією нашого корпоративного ви-
дання «Феросплавник». Які саме конкурси бу-
дуть – оголосимо  невдовзі у наступних випусках.

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ 
УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

� КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ

Кафедра електрометалургії НМетАУ 
веде підготовку фахівців – бакалаврів  та 
магістрів денної та заочної форм навчан-
ня за спеціальністю 136 «Металургія», 
спеціалізаціями «Електрометалургія сталі 
і феросплавів», «Спеціальна металургія», 
що включає питання теорії і технології 
виробництва  електроферосплавів, екс-
плуатації електродів, вуглеграфітових та 
абразивних матеріалів.

 До навчання запрошують працівників нашого за-
воду і їхніх дітей.

 Підготовка фахівців може вестися за денною 
формою навчання без відриву від виробницт-
ва за індивідуальним графіком з використанням 
дистанційних засобів. Діти наших працівників, 
які виявлять бажання навчатися за означеними 
спеціальностями, вже з другого курсу зможуть пра-
цювати на виробництві.

Передбачається, що свої випускні роботи студен-
ти  виконуватимуть на запит нашого виробництва і 
їх захист також може відбуватися безпосередньо на 
нашому заводі.

Після закінчення навчання випускникам буде 
присвоєно відповідний ступінь, видано диплом дер-
жавного зразка і додаток європейського зразка. Одна 
з умов  вступу – складання ЗНО  з  трьох предметів 
(математика, українська мова та один з предметів на 
вибір учня). Прохідний бал з кожного предмету - 100.

Голова Правління АТ «Запорізький завод фе-
росплавів» Павло Кравченко порадив:

-  Прошу поставитися  до цієї пропозиції з належ-
ною увагою. Певен, це може бути корисним і для 
дітей та батьків, і для заводу! У дітей, що здобудуть 
невеликий прохідний бал на ЗНО, з’явиться реальна 
можливість заробляти гроші в період навчання, вчи-

тися  теорії, і опановувати її на практиці. В навчання 
входить Програма відвідування різних підприємств - 
це теж розвиток. І для батьків суттєво менше витрат 
на навчання, та й на рідному підприємстві й стіни 
гріють. І для заводу це на користь -  виховаємо наше 
майбутнє! Тим більш, я дійсно бачу, що ми будемо 
розвиватися не тільки в обсягах виробництва, а і в 
технології, організації робіт, автоматизації, логістиці 
і  життя в цілому.

Другий напрям співпраці нашого заводу з 
академією - проходження курсів підвищення 
кваліфікації спеціалістів  заводу.  Працівники  ма-
ють змогу здобути додаткові знання, підвищити 
кваліфікацію для подальшого кар’єрного зростан-
ня. А ми з вами маємо  можливість отримати більш 
високий рівень кваліфікованої  підготовки  наших 
спеціалістів  з питань, які стосуються безпосередньо  
нашого підприємства (розвиток  технології  вироб-
ництва тощо),  а також  надалі формувати резерв на 
заміщення керівних посад.

 Бажаючим здобути вищу освіту за  спеціальністю 
«Металургія», спеціалізаціями «Електрометалургія 
сталі і феросплавів», «Спеціальна металургія», 
запрошуємо звернутись до сектору навчання  відділу 
кадрів за телефонами: 

217-83-91, 43-91 та 217-83-39, 43-39. 
Або надсилайте  інформацію по «Лотусу» на ім’я 

Кітайчук О.М., Колесникової Т.В.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 
ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ! 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«Запорізький електротехнічний ФАХОВИЙ коледж

Національного університету «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
запрошує випускників 9 – 11 класів, ПТНЗ та їхніх батьків на

«ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ  ДВЕРЕЙ»,
 який  відбудеться  3 квітня  2021 р. об 11-00.

Коледж надає можливість здобути повну загальну середню та фахову освіти:
Спеціальність Освітньо-професійна програма

133 Галузеве машинобудування Комп’ютерні технології у машинобудуванні

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

  Електроустаткування підприємств та цивіль-
них споруд 
  Електричні машини, електричні та електронні 
апарати

171 Електроніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіо-
електронної техніки

121 Інженерія програмного забезпе-
чення

Розробка програмного забезпечення

051 Економіка Економіка підприємства

022 Дизайн Графічний дизайн

Форма навчання: денна та заочна за державним замовленням і на контрактній основі.
Випускники коледжу отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту та диплом 

фахівця, що гарантує їм працевлаштування й можливість продовжити навчання в закладах 
вищої освіти.

Коледж здійснює прийом осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника, на споріднену спеціальність на денну та заочну форми навчання.

Студенти, які успішно навчаються, отримують стипендію від 980 грн.
З метою підготовки до вступних іспитів у коледжі працюють підготовчі курси.
Адреса: проспект Соборний, 194 (зупинка транспорту «Вул. Миру»), м. 

Запоріжжя, 69019.
Телефони для довідок:  (061) 233-01-23, (061) 233-27-03, 066-755-41-51, 068-474-

95-25.
Web: http://www.zetk.com.ua,   електронна пошта: zetkzntu2018@ukr.net

РОЗПЛАВ ПІДКОРЮЮТЬ СИЛЬНІ
� РІВНЯННЯ НА КРАЩИХ! 

Робота плавильника  - для 
сильних чоловіків. Плавильна 
піч не потерпить ані слабко-
духих, ані лінькуватих. І роз-
плав  металу - він наче  живий. 
Ним потрібно керувати - десь 
силу проявити, а десь - всю 
чоловічу ніжність, -  ділиться 
своїми професійними секре-

тами майстер бригади №3 цеху №2 Воло-
димир Патевський.

Після армії він, молодий хлопець, шукав ро-
боту. Так Володимир у 1999 році і прийшов на 
Запорізький завод феросплавів. Влаштувався 
плавильником у цех № 2. Був під враженням по-
баченого - робота з металом подобалася. До того 
ж, свій професійний хист вочевидь успадкував  від  
рідних: батька Володимира Патевського і дідуся 
Олександра Кириченка. 

Важка праця металурга, робота над собою допо-
могли йому стати майстром, зайнятим на гарячих 
дільницях робіт. Завдання майстра - це організація 

роботи всієї бригади, виплавка феросплавів, висока 
якість  розливання металу, відправка його до СГП. 
Заздалегідь спланована і злагоджена  робота - саме 
від неї залежить очікуваний результат. Від пла-
вильника до майстра  -  довгий шлях, довжиною в 
20 років роботи, роботи над собою...

Нині у підпорядкуванні Володимира близько 30-ти 
працівників.

- Щоб тебе поважали як начальника, потрібно мати 
чесність, наполегливість у роботі. Бути і наставни-
ком, і другом, і помічником, і вчителем, - вважає Во-
лодимир. 

У бригаді № 3 працює недавно, а вже встиг завою-
вати повагу у хлопців і досягти хороших результатів: 
два місяці поспіль бригада №3 - це найкраща брига-
да плавильного цеху № 2.

Металургія, Запорізький завод феросплавів для 
Володимира - це другий дім, де проходять його свя-
та і будні. Він із задоволенням йде на роботу і задо-
волений повертається додому. Адже вдома на нього 
чекає родина – дружина і донечка. Мала займається 
танцями, а батько підтримує її у всіх починаннях. 

Весь свій вільний час Володимир Патевсь-
кий проводить з родиною. Полюбляють разом 
ходити в кіно. Виїжджають на природу, в парк 
або відпочивають на морі. Захоплюється  Во-
лодимир  рибалкою, отримує заряд енергії та 
бадьорості для продовження трудових буднів. 
Любить читати і дивитися фантастику, готува-
ти під настрій смачні страви для своїх коханих 
дівчаток, відпочивати і працювати - все, як у 
всіх. Його мрія звичайнісінька, реальна і пре-
красна - це прекрасне майбутнє для своєї ди-
тини,

- Сім’я - це моя підтримка і опора, моє нат-
хнення,  -  підтверджує Володимир, - і хотілося 
б з ними проводити більше часу. Але є ще 
професійна  відповідальність.

За високий професіоналізм, особистий 
внесок у розвиток металургійного вироб-
ництва Володимир Патевський неодноразо-
во був нагороджений почесними грамотами. 
У 2019 році йому присвоєно почесне звання 
«Ветеран праці».

Початок на стор. 5
Адже зазвичай, як сходить сніг, на проїжджій частині 

і тротуарах, а також на земляних масивах, прилеглих 
до цехів, проявляється купа сміття, залишки проти-
ожеледного матеріалу тощо. Все це слід прибрати 
якнайшвидше, щоби завод набув охайного вигляду, 
а працівникам було приємно приходити сюди щодня, 
не принижуючи власну гідність спогляданням безла-
ду і засміченості. До того ж, працюється в охайному 
місці  і якісніше, і продуктивніше, стверджують психо-
логи. Тому прибирання набуває не тільки естетично-
го, а й економічного значення.

 Щоби прискорити процес і зробити його якомога 
ефективнішим, напередодні свого обходу очільник 
заводу поставив завдання керівникам  цехів і струк-
турних підрозділів визначитися зі способом та 
технікою прибирання.  Бо дійсно, навіщо вдаватися 
до засобів минулого століття, зокрема, віників, якщо 
в арсеналі заводу є техніка для прибирання території 
і є можливість додатково придбати  механічні засоби. 

- Не має висококваліфікований феросплавник ма-
хати мітлою, - переконаний керівник заводу Павло 
Кравченко. - Соромно у наш час, вирішуючи нагальні 
питання, вдаватися до способу минулого століття. 
Певен, що ми здатні механізувати, принаймні, процес 
прибирання. І виконаємо все якісно та оперативно. 
Беру це питання під свій особистий контроль.

Відтак на прилеглих територіях у цехах і підрозділах  
розпочалася робота. Позитивний приклад іншим по-
дають працівники господарчої дільниці, за якими 
закріплено територію біля заводоуправління.

Щойно зійшов сніг, у працівників цієї дільниці тур-
бот додалося. Якщо взимку треба було прибирати 
сніг і посипати доріжки протиожеледним матеріалом 
(піском, відсівом, сіллю), то з першим теплом виник-
ла необхідність прибрати з території накопичене за 
зиму сміття, провести ревізію пошкоджень дорож-
нього покриття і відремонтувати такі ділянки, розкон-
сервувати клумби, провести обрізку дерев і кущів, 
виконати багато іншої роботи.

- Особливу увагу ми приділяємо території, при-
леглій до  заводоуправління, – коментує начальник 
господарчої дільниці Віталій Гончаренко. – Адже 
саме вона і є візитівкою нашого заводу. Вболіваємо 
не тільки за те, щоби приємно вражати гостей на-
шого підприємства, зокрема, чудовим станом 
паркової зони. Стараємось створити всі умови, щоб  
працівники, йдучи щодня центральною алеєю, отри-
мували  позитивні  емоції від споглядання її краси і 
досконалості.

Найближчим часом, як тільки дозволять погодні 
умови, передбачено відновлення плитки на 
кам’яній огорожі вздовж заводоуправління  і на 
цоколі будівлі, поточний ремонт (шпаклівка і фар-
бування) торцевої частини ступенів ганку, очищен-
ня і фарбування  металевих стовпчиків шлагбау-
ма, опорної огорожі ялинок, декоративна обрізка 
дерев та інші роботи.

Ми впевнені, що чистий та охайний завод 
- це турбота кожного. І це правильно, коли 
працівники приходять у свій чистий і догля-
нутий «другий дім».

Порядок і доглянутість  
прицехових

територій – на 
особистому контролі 

очільника заводу

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА
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 У ЗАВОДСЬКИХ АВТОБУСАХ   ПОРУШУЮТЬ ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
� ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

 Відповідальні за контроль паса-
жирських перевезень зафіксували 
факти неналежної поведінки пра-
ців ників нашого підприємства у 
заводських автобусах. Мова про 
протиправне вживання алкоголь-
них напоїв у транспорті під час 
його руху на маршруті від  заводу 
до місць проживання працівників. 
Особливо це стосується рейсів, 
які здійснюються у вечірній та ніч-
ний час, зокрема, у автобусах, які 
відправляються від заводу о 23.40. 
Факти протиправної поведінки за-
водчан оприлюднив начальник АТЦ 
Євген  Кухальский.

Нагадаємо, що адміністрацією заводу, проф-
спілковим комітетом докладаються вели чезні 

зусилля щодо поліпшенню обслуговування за-
водчан. У тому числі, встановлено поліпшене 
освітлення на заводській автобусній зупинці. 
У 2018-2019 роках були закуплені два авто-
буси пасажиромісткістю 24 місця в кожному. 
Постійно проводяться ремонти техніки, вводять-
ся додаткові рейси.

Нагадаємо, з 2014 року в АТ «ЗФЗ» розроб-
лено положення про постійну комісію профкому 
з контролю за роботою автобусів, зайнятих на 
перевезенні працівників підприємства. До мо-
менту карантину комісія контролювала докумен-
ти і порядок перебування в транспорті. З початку 
карантину додатково контролюється дотримання 
протиепідемічних норм при здій сненні переве-
зень. Комісія перевіряє дотримання пасажирами 
маскового режиму, обробки рук антисептиком, 
відсутність при перевезенні «стоячих» місць 

(введені додаткові рейси авто бусів). Також після 
кожного рейсу автобуси обробляються антисеп-
тичними засобами за до по могою спеціально при-
значених клінінгових бригад.

У грудні 2020 року в автобусі неодноразово 
були зафіксовані  конфлікти  одного із працівників 

заводу з представником контролюючої комісії, в 
ході одного з них працівник напав на контроле-
ра і завдав йому каліцтва. Конфлікт виник через 
зауваження контролера про необхідність дотри-
муватися  правил  носіння маски у транспорті. 
Інцидент закінчився звільненням хулігана.

Адміністрація і профком закликають  пра ців-
ників підприємства дотримуватися карантинних 
норм, оскільки це не особиста ініціатива комісії, 
а закони та постанови КМУ. Інакше до всіх бу-
дуть застосовані відповідні заходи за недотри-
мання карантинних норм. А також припинити 
ганебну практику вживання спиртних напоїв у 
автобусах.

За порушення означених правил при 
користуванні заводським транспортом адмі-
ністрація і профком попереджають, що вживати-
муть жорстких заходів на протидію порушникам.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОГО 
ОГЛЯДУ ПРАЦІВНИКІВ У 2021 РОЦІ

� ПРОФІЛАКТИКА

 На виконання закону України 
«Про охорону праці», працівники, 
зайняті на важких роботах, робо-
тах зі шкідливими та небезпечни-
ми умовами праці, або таких, де є 
потреба у професійному доборі, 
особи у віці до 21 року зобов’язані 
проходити щорічні профілактичні 
періодичні медичні огляди.

 У 2021 році медичні огляди, поглиб-
лене медичне обстеження працівників 
підприємства, а також диспансерізація 
працівників групи ризику розвитку про-
фесійних захворювань проводяться у 
поліклініці лікувального закладу ТОВ 
«ВітаЦентр».

 - Періодичні медичні огляди є основ-
ним інструментом контролю за ста-
ном здоров’я працівників підприємства 
у процесі трудової діяльності і дають 
змогу забезпечити своєчасне виявлен-
ня ознак професійних захворювань, 
сприяють запобіганню розповсюджен-
ня інфекційних хвороб, профілактують 
нещасні випадки. Згідно зі статисти-

кою минулого року, за результатами 
медичного огляду за станом здоров’я 
були відсторонені від роботи у важких 
або шкідливих умовах 24 працівники. В 
їх числі - п’ять жінок. А 42 працівники 
були направлені на лікування. Також ще 
196 працівників, у яких були виявлені 
загальні захворювання,  перебувають на 
диспансерному обліку під наглядом це-
хового терапевта.

З метою організації періодичного ме-
дичного огляду у поточному році, наказом 
Голови Правління АТ «ЗФЗ» Павла Крав-
ченка затверджено список працівників, 

які підлягають медогляду у 2021 році. На-
каз доведено до відома цих працівників.

 Керівникам підрозділів доручено 
організувати їх направлення у поліклініку 
ТОВ «ВітаЦентр», для чого спеціально 
виділити 4 години 30 хвилин робочого 
часу.

Нагадано про необхідність  не допу-
скати до роботи тих, хто не пройшов ме-
догляд, або хто має протипоказання до 
виконання робіт. До осіб, що ухиляються, 
застосуватимуть  норми чинного законо-
давства.

 ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙШЛА 

У «ПОМАРАНЧЕВУ 
ЗОНУ»

� ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

ТРИВАЄ ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19
� НАГАЛЬНЕ

Ситуація з коронавірусом 
погіршилася по всій країні.

За останню добу в Україні фіксують 
близько 10 тисяч хворих і більше. 
Ситуація погіршилася і в Запорізькій 
області. Тому наш регіон з «жовтої» 
зони перейшов у «помаранчеву».
Крім нашого регіону, в неї потрапи-

ли ще 17 областей. 

В Україні наприкінці  лю-
того стартувала  вакци-
нальна кампанія проти 
COVID-19. Завдання – про-
вести вакцинацію в мак-
симально стислі строки, 
щоби громадяни вчасно 
отримали захист. На цьо-
му під час брифінгу на-
голосив міністр охорони 
здоров’я України Максим 
Степанов.

- Україна забезпечена вакци-
нами для першого і другого ета-
пу згідно з планами МОЗ та має 
домовленості для вакцинації 
на наступні етапи. Ми от-
римали надійну вакцину від 
визнаного у світі виробника – 
британсько-шведської компанії 
AstraZeneca (CoviShield), 
яка відповідає стандартам 
безпечності та якості і широко 
використовується провідними 
країнами Європи та світу, – ска-
зав Максим Степанов.
Науковці дійшли висновків, 

що вакцини дієві та безпечні. 
Препарат уже отримав дозвіл 
на застосування.
Україна очікує такі поставки 

вакцин:
• Pfizer – більше 100 тис. доз;
• Sinovac – близько 2 млн доз;
• AstraZeneca (CoviShield) – 

майже 4 млн доз;
• NovaVax – 15 млн доз з 

терміном поставки орієнтовно 
у липні цього року.
- Програма вакцинації в Україні 

виконується в планові терміни 
та згідно з Дорожньою картою 
МОЗ. Ми зробили все від нас 
залежне, щоби наші медики, а 
згодом і всі українці отримали 
безпечні, дієві і якісні вакцини 
від визнаних світом виробників, 
– заявив Максим Степанов.
Нагадаємо, що на першо-

му етапі вакцинації щеплю-
ватимуть медиків, які пра-
цюють з хворими на COVID, 
бригади швидкої допомоги, 
співробітників лабораторій, 
що тестують на COVID-19, 
мешканців та персонал 
будинків для людей похилого 
віку, військових на фронті.
 Записатися у чергу на 

вакцинацію можна згідно 
інструкції.

У БАТАЛІЯХ 
НА ШАХОВИХ 

ДОШКАХ 
ВИЗНАЧИЛИ 

ПЕРЕМОЖЦІВ

� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Шаховий і шашковий турніри 
стали гідним відкриттям чер-
гової заводської спартакіади.

За шаховою дошкою запекла бо-
ротьба розвернулася між командами 
ЦРМУ і цеху № 2, які за підсумками 
поєдинків набрали рівну кількість 
очок. За додатковими показниками 
першість виборола  команда цеху № 2 
у складі Сергія Волошина, Михайла 
Банова, Івана Шайтанова і Андрія 
Д’яченка. Друге місце посіла команда 
ЦРМУ (фізорг  Володимир Клімов). На 
третьому – заводоуправління (фізорг 
Дмитро Тальян).

Не менш напружена і цікава бороть-
ба розгорнулась і серед шашкістів. 
Тут до останнього туру не можна було 
визначити, хто стане переможцем. За 
результатами поєдинків у турнірному  
рейтингу перші щаблі посіла команда 
цеху № 3 у складі  Андрія Павловсько-
го,  Сергія Сачкова,  Євгена Дубініна. 
На другій позиції – команда ЦРМУ, на 
третій – команда заводоуправління.



8 Березень

«МЕТАЛУРГІЯ ФЕРОСПЛАВІВ» - 
ДЛЯ ФАХОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНЖЕНЕРІВ-ФЕРОСПЛАВНИКІВ

У технічній бібліотеці в наявності 
унікальне видання 1956 року: посібник 
для інженерів – феросплавників «Мета-
лургія феросплавів» авторів Дуррера  і 
Фолькерта. 

У першій частині книги подано огляд існуючих 

способів виробництва феросплавів, описані 
електрична частина і механічне обладнання фе-
росплавних електричних печей і види електродів 
для них. У другій частині розглянуто виробницт-
во окремих феросплавів, що застосовуються у 
металургійній промисловості. Описано також 

основну сировину, хід технологічного процесу і 
результати виробництва.

 Ми і надалі розповідатимемо про рарите-
ти для  самоосвіти і вдосконалення  фахової 
кваліфікації, які є в наявності у нашій технічній 
бібліотеці.

� РАРИТЕТИ � НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
2003 рік – на Запорізькому феросплав-

ному заводі виплавили 20-мільйонну тон-
ну феросплавів. Цей визначний обсяг 
продукції нашого підприємства забезпечив  
високу  якість  2 млрд тонн сталі, чавуну і 
різних металевих сплавів.

2008 рік – ухвалено колективний договір 
на 2008-2009 роки. У ньому містився пакет  
соцзахисту працівників заводу і членів їхніх 
родин, який передбачав компенсувати за-
водчанам, у яких дохід на одного члена 
родини менший за мінімальну   заробітну 
плату, 100% коштів на оплату утримання 
дітей у дитячих садочках, а багатодітним  
та неповним сім’ям – при наявності стажу 
роботи на підприємстві не менше одного 
року.

2010 рік – заводчани святкували 80- 
річний ювілей Запорізького металургічного 
технікуму ім. А.М.Кузьміна – кузні кадрів 
для Запорізького феросплавного заводу.

2011 рік – у цеху № 2 освоєна ви-
плав ка нових сплавів – товарного 
феросилікомарганцю з особливими вимо-
гами щодо вмісту  фосфору та марганцю 
для Кореї.

2012 рік – стартувала заводсь-
ка Спартакіада. Її відкрили змагання з 
більярду. Виборювали пальму першості 
11 цехових команд. Переможцем стала ко-
манда цеху № 3 у складі Олега  Паталаха 
та В’ячеслава Гончаренка.

2013 рік – завод відновив роботу – за-
пустив виробництво феросплавів. Протя-
гом довгого часу підприємство боролося 
за встановлення справедливих тарифів на 
електроенергію для виробництва. Врешті 
вдалося знайти рішення для виведення за-
воду із кризової ситуації і провести запуск 
виробничих потужностей. Вже 1 березня 
були включені у розігрів 6 печей у цехах 
№№ 1, 2, 3. До 10 березня запрацювали 
ще 13 печей.

2014 рік – у цеху № 2 освоєно технологію 
розливу і виводу вогняно-рідких шлаків у 
думпкарах, кристалізація, вибивка і вивіз 
шлаків із подальшою їх переробкою та згодом 
– реалізацією  як товарної продукції – щебе-
ню.

ЯКОСЬ У БЕРЕЗНІ

� ДО ВІДОМА

Саме для Вас створено україн-
ський розмовний клуб, який 
діє при  відділі документів з 
гуманітарних наук Запорізької 
обласної наукової бібліотеки.

Клуб одночасно є і платформою для 
знайомства, спілкування на соціальні та 
екологічні теми, теми здорового спосо-
бу життя, психології людини, громадської 
активності.

Тут чекають на вас щосереди о 
17:30 та щосуботи о 14:00.

МАЄТЕ БАЖАННЯ 
ПІДВИЩИТИ 

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ 
УКРАЇНСЬКОЮ 
РОЗМОВНОЮ 

МОВОЮ? 

� А ВИ БАЧИЛИ?

У Запоріжжі на четвертому 
поверсі ТЦ «Україна»  відкрили 
виставку «Зоряні війни».

На ній представлені понад 30 арт-об’єктів, 
зроблених з металу.

Три роки тому Дмитро Мицик та Сергій 
Єременко презентували в Запоріжжі першу 
виставку трансформерів. З тих пір її поба-
чили жителі 25-ти міст України.

Останні півтора роки вони разом з ще 
трьома запорожцями працювали над ство-
ренням персонажів з легендарного фільму 
«Зоряні війни». Тепер можна наживо поба-
чити  космічні кораблі і майстра Йоду.

У ЗАПОРІЖЖІ 
ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ 

ЗА МОТИВАМИ 
ФІЛЬМУ «ЗОРЯНІ 

ВІЙНИ»

«МУЗИЧНІ КОМПЛІМЕНТИ» ВІД 
ФЕРОСПЛАВНИКІВ - ЖІНКАМ ЗАПОРІЖЖЯ

Напередодні весняного свята краси, 
Міжнародного жіночого дня, в концерт-
ному залі імені Глінки артисти і колек-
тиви Запорізької обласної філармонії 
подарували прекрасним запоріжанкам 
найщиріші «Музичні компліменти». Так 
називався святковий концерт, який 
артисти підготували  за сприяння 
адміністрації і профкому Запорізького 
заводу феросплавів. Ведучі заходу – 
Анна Миронова та Юлій Гаврилов пе-
редали всім жінкам, присутнім у залі, 
сердечні  вітання і найтепліші поба-
жання  від голови правління АТ «ЗФЗ» 
Павла Кравченка та голови профкому 
заводу  Юрія Спиридонова. 

На концерт зібрався справжній аншлаг. 
Серед чарівних глядачок, яких приємно вра-
зив  незабутній феєрверк емоцій і почуттів, 
було чимало працівниць нашого  заводу. Під 
час концерту на адресу глядачок звучали 
освічення у коханні, артисти «запалювали» і 
надихали на романтичні спогади і нові звер-
шення.  Святковий концерт поєднав у собі все 
найкраще, що може побажати жінка. 

Публіку вітали найкращими українськими та 
зарубіжними композиціями про жінок та кохан-
ня: «Ваше величество женщина», «Я люблю 
тільки тебе», «Women in love», «Скажи мені», 
«Time for us», «Візьми мене в полон» та бага-
то інших улюблених музичних творів.

Свої мистецькі подарунки чарівним леді 
презентували артисти Запорізької обласної 
філармонії: провідні майстри сцени, ла-
уреати міжнародних конкурсів Юлія Якса 
і Микола Квєтков, лауреат міжнародного 
конкурсу Володимир Галіченко (скрип-
ка), Поліна Гонтарь, Вікторія Шестако-
ва, Герман Романченко, Богдан Хижняк; 
інструментальний ансамбль під керуван-
ням Юрія Крюкова (фортепіано) у складі 
артистів академічного симфонічного орке-
стру: Віталія Мартиненка (ударні), Тара-
са Пацернюка (труба) і артиста оркестру 
академічного козацького ансамб лю пісні 

і танцю «Запорожці» Артема Крамарен-
ка (бас-гітара); ансамбль бандуристів 
«ЛюбоGRAY», концертмейстери Іоланта 
Дамаскіна (фортепіано), Світлана Зе-
ленська (фортепіано) та Дмитро Саверов 
(бас-гітара). Виключний талант, блиску-
чу хореографію та романтичні українські 
пісні подарував академічний козацький ан-
самбль пісні і танцю «Запорожці» (художній 
керівник – заслужений діяч мистецтв 
України Лілія Гринь). Впродовж всього ве-
чора ведучі заходу ділилися з глядачами 
позитивним настроєм.

Це було справді  магічне дійство. Того ве-
чора у залі панувала атмосфера захоплен-
ня й справжнього мистецького відпочинку. 
У великому захваті від музичної програми 
та екскурсії концертним залом імені Глінки 
були координатор «Альянс Франсез в 
Україні», представник Посольства Франції в 

Україні Тома Белламі та президент «Альянс 
Франсез Запоріжжя» Людмила Богдановсь-
ка, які завітали до філармонії. 

Під час зустрічі почесні гості разом з 
генеральним директором, заслуженим 
працівником культури України Іриною Ко-
наревою визначили подальші перспекти-
ви партнерства щодо реалізації спільних 
культурно-мистецьких програм та втілення 
мистецьких проєктів. Таким чином,  феро-
сплавники, посприявши організації такої 
прекрасної концертної програми, зроби-
ли свій внесок і у розвиток міжнародної 
культурної співпраці запорізьких діячів 
культури  з митцями Франції.

Щирі посмішки, бурхливі овації та вигуки 
«браво» від глядачів – найкращий доказ 
того, що концерт «Музичні компліменти» 
– це дійсно незабутній подарунок нашим  
жінкам до свята!

� СВЯТКОВИЙ ПОДАРУНОК

 ТЕАТР ЛЯЛЬОК ЗАПРОШУЄ НА ВИСТАВИ У ПК “ЗАВОДСЬКИЙ”
� РОДИННЕ ДОЗВІЛЛЯ

Запорізький обласний театр 
ляльок починає покази вистав у 
Заводському районі Запоріжжя, 
в Палаці культури «Заводсь-
кий».
Першою виставою  тут стала казка 
«Шоу пустуна Піфа». Живе собі на 
світі веселе щеня на ім’я Піф. Жит-
тя цуценяти не буває солодким, 
особливо коли поруч з’являється 
хитрющий кіт Геркулес, який тільки 
і вміє робити капості. Але веселий 
і щасливий Піф не здається, маю-
чи доброго приятеля на ім’я Дуду. 
Зрештою коту набридає пакости-

ти і він вирішує подружитися з 
Піфом. Така собі казочка, але в ній 
підказочка – всім дітлахам наука 
про те, як дружити і разом пере-

магати всі негаразди.  Тривалість 
вистави 45 хвилин.

Слідом за «Шоу пустуна Піфа» йти-
ме вистава  «Таємничий гіпопотам». 
У казковій країні живуть два товари-
ша - Левеня Льова і Бегемотик Боря. 
Левеня мріє знайти справжнього дру-
га, самого-самого, щоб на все життя. 
Його пошуки безуспішні. Левеня навіть 
і не здогадується, що його супутник 
Бегемотик, який весь час перебуває 
поруч і кожен раз виручає його з біди, 
і є той самий таємничий Гіпопотам, 
його справжній друг. Тривалість - 45 
хвилин.

Дозвілля


