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 Олена Кітайчук: 
«Мотиваційний 
фонд – складова 
заробітної плати, 
спрямована на 

підвищення 
ефективності

і продуктивності 
праці»

� ВАЖЛИВО

Павло Кравченко: “У основі 
нашої спільної роботи має бути 

подальший прогрес підприємства”

НАЙКРАЩА БРИГАДА ЦЕХУ № 2
� ЗНАЙ НАШИХ

З 1 березня на нашому 
заводі згідно наказу Голови 
Правління за погодженням із 
профспілковим комітетом  
підвищено заробітну плату. По-
казник підвищення загального 
фонду оплати праці  склав 20%.
Виконуюча обов’язки Голови 
Правління з персоналу Олена 
Кітайчук роз’яснила основні по-
ложення вказаного документу 
та принципи їх застосування.

Цим наказом також зафіксовані певні 
зміни щодо показників формування 
діючих мотиваційних виплат. Так, за-
тверджено і введено в дію з 1 березня 
поточного року Ідеологію застосування 
мотиваційного фонду за  поліпшення 
показників  виробництва працівниками  
АТ «ЗФЗ». Олена Кітайчук роз’яснила 
основні положення вказаного доку-
менту та принципи їх застосування.

- Олено Миколаївно, чим була 
викликана необхідність у за-
значених нововведеннях?

-   З одного боку, почала по-
кращуватися ситуація на ринку 
феросплавів, що дає змогу нашому 
підприємству збільшити обсяги ви-
робництва і збуту продукції, а отже, 
сформувався додатковий  ресурс  
наповнення фонду оплати праці. 

- З іншого боку, щоби зберегти 
тенденцію нарощування обсягів 
виробництва  з високою якістю 
продукції, є необхідність у дієвому 
механізмі мотивації працівників. 
Адже на сьогодні перед нами стоїть 
важливе завдання - не просто залу-
чити на наше виробництво кращих 
працівників галузі, але й утримати 
їх, надавши можливість заробляти, 
отримувати  справедливу  оплату 
праці згідно зробленого ними внеску 
у загальний результат.  Засади цьо-
го механізму викладені у Ідеології 
застосування мотиваційного фонду 
за  поліпшення показників  вироб-
ництва працівниками  АТ «ЗФЗ».

- Як формується дохід пра-
ців ників нашого заводу?

- Діють базовий рівень і додатко-
ва мотивація. Базовий рівень, згідно 
чинного на нашому заводі колектив-
ного договору,  включає тарифну 
частину і обов’язкові доплати (за 
роботу в нічний час, у святкові дні 
тощо), виробничу премію – за вико-
нання виробничих завдань у повно-
му обсязі у встановлений час. До-
даткова мотивація застосовується 
для  покращення встановлених 
показників, досягнення кращих 
результатів, зменшення поломок 
обладнання та устаткування,  впро-
вадження інженерних рішень та 
заходів, спрямованих на економію 
ресурсів.

Продовження на стор. 2

� ТЕНДЕНЦІЯ

Під час розширеної селекторної 
наради 13 квітня Голова 
Правління акцентував увагу 
присутніх на багатьох важли-
вих питаннях, які стосуються 
злагодженості виробничого 
процесу і лежать в основі роз-
витку заводу.

Першими були підбиті підсумки 
трудових змагань основного та до по-
міжного виробництва. Щодо плавиль-
них цехів, Павло Кравченко вказав, 
що наразі у суперництві цех №2 є без-
заперечним лідером, оскільки цех №1 
ще не відновив дах після обвалу, а у 
цехах №3 та №4 у березні відбулися  
технологічні порушення, тому вони 
рішенням адміністрації та проф кому 
виключені з трудових змагань, у цих 
структурних підрозділах заводу будуть 
заохочені тільки кращі працівники. До 
речі, цех №2 лідирує у змаганні вже 
четвертий місяць поспіль. Подібне не 
дивує: його колектив має нові ідеї, 
розрахунки розвитку, тому, на думку 
Голови Правління, першість у трудо-
вих суперництвах цього структурно-
го підрозділу продовжиться. Серед 
допоміжних цехів перше місце посів 
ремонтно-механічний цех — теж чет-
вертий місяць поспіль. Друге місце — 
у електротехнічного цеху, третє — у 

цеху переробки шлаків (сьомий місяць 
поспіль). На переконання Павла Крав-
ченка, залізничний, автотранспортний 
цехи і цех з ремонту металургійного 
устаткування теж могли б бути серед 
трійки кращих, і мають продовжувати 
працювати у цьому напрямі, покращу-
вати свої показники.

Голова Правління наголосив на 
тому, що виробничі завдання треба 
виконувати відповідально, не тільки 
з певною теоретичною підготовкою, 
а й з умінням правильно використати 
набуті знання - адже від цього зале-
жить комерційний успіх запорізьких 
феросплавників. А досвід приходить 
лише з бажанням працювати. Не мож-
на допускати перевитрат сировини і 
матеріалів, які мали місце у березні, 
приховувати від керівництва значущу 
інформацію і, тим більше – вводити 
його в оману. Така поведінка неприпу-
стима і вимагає негайного реагуван-
ня керівників: до порушників мають 
вживати заходів, а щоби не допускати 
подібних фактів  подальшому – про-
водити роз’яснювальну роботу се-
ред персоналу. Потрібно оцінювати 
кожен показник — за кожну зміну, 
кожну добу. Тільки тоді можна знайти 
відповідь, розібратися, що не так. Ми 
маємо разом злагоджено шукати шля-
хи вирішення питань, які щомісяця 
постають перед колективами цехів і 
підрозділів заводоуправління. Адже 
недавно було прийнято рішення про 
підвищення на 20% заробітної плати 
співробітникам заводу. Збільшилися 
оклади, премії, був сформований 
мотиваційний фонд. Цим кроком 
адміністрація виявляє бажання збе-
регти колектив професіоналів, які 
небайдужі до виробництва, які ма-
ють конкретні ідеї щодо його удо-
сконалення і працюють з повною 
самовіддачею, шукають, здобувають 
і вміють правильно використовувати 
нові знання, не допускають порушень 
правил внутрішнього трудового роз-
порядку, охорони праці, виробничої 
дисципліни. І це має мотивувати 

феросплавників навчатися, розвива-
ти свої уміння, - в кінці кінців зали-
шатися одними з кращих, а інших – 
змінювати орієнтири і працювати над 
помилками. Адже в іншому випадку 
розвиток неможливий.

Павло Кравченко звернув ува-
гу керівників на їхню персональну 
відповідальність перед трудовими 
колективами, оскільки правильне 
прийняття управлінських рішень, 
грамотне планування є запорукою 
стабільної та продуктивної роботи, 
яка відображається у рівні опла-
ти праці, преміюванні. Не тільки від 
Правління заводу залежить добро-
бут працівників – багато що можна 
змінити безпосередньо на робочих 
місцях, щоби впевнено відчувати 
себе у сьогоденні, зупинити відтік 
персоналу, заохотити шукачів ро-
боти працевлаштуватися на наше 
підприємство.

Голова Правління також приділив 
увагу стану культури виробництва 
на території заводу: ще раз наголо-
сив, що за кожним цехом закріплена 
певна територія, і вона має утриму-
ватися у чистоті та порядку. Недопал-
ки, пакети, використані пластикові 
пляшки на ній недопустимі. Недавно 
в Україні відзначили День довкілля, і 
це свято мало стати однією з підстав 
заводчанам замислитися, як зберег-
ти навколишнє середовище. Але, 
на жаль, зустрічаються непоодинокі 
випадки засмічення територій, нако-
пичення металолому, недбайливого 
ставлення до природи і колег.

Крім того, Павло Кравченко зазна-
чив, що зараз на заводі є вакансія 
начальника управління з соціальних 
питань. Робота на цій посаді цікава, 
вона для креативних, активних, на-
полегливих людей, які хочуть розви-
ватися - бо вирішувати доведеться 
також і непрості завдання, зокрема 
стосовно санаторію-профілакторію, 
а також передачі житла з власності 
підприємства об’єднанням спів–
власників багатоквартирних будинків. 

Деревенчук Микола 
Богданович, плавильник

Бригада №1, піч №12

Писаренко Андрій Петрович, 
горновий

Бабанін Ігор Юрійович, 
бригадир, плавильник



Початок на стор. 1
- З чого складається Фонд до-

даткової мотивації і як передба-
чено розподіляти його між пра-
ців ни ка ми заводу?

- Фонд додаткової мотивації сфор-
мовано за рахунок об’єднання раніше 
діючих мотиваційних виплат, таких 
як  «за особливі умови праці», «за 
професіоналізм» тощо. Нині його розмір 
встановлюється диференційовано, за-
лежно від участі кожного працівника у 
виконанні виробничих завдань нашого 
підприємства - окремо за професіями 
(посадами), підрозділами і ка те го ріями 
персоналу: технологічний персо-
нал - працівники плавильних цехів, 
ремонтний і обслуговуючий 
персонал – працівники ЦРМУ, ЕСЦ, 
ЕТЦ, ЦЗЛАММ, РМЦ тощо, інший 
персонал – працівники допоміжних 
і обслуговуючих підрозділів, в тому 
числі підрозділів заводоуправління та 
непромислової групи цехів. 

Фонд додаткової мотивації має 
дві складові – за загальнозаводські 
виробничі показники і за виконання 
показників по функціоналу. Показники 
поділяються на категорії: 

• 1 категорія - основні показни-
ки. Це показники, які мають прямий 
вплив на результати роботи підрозділу, 
підприємства і підрозділів по взаємодії: 
перевиконання плану виробництва 
(з виплавки, відвантаження товарної 
продукції);

• 2 категорія - виконання і зни-
ження встановлених нормативів (ви-
трата технологічної електроенергії, 
відсутність гарячих про стоїв).

Значимість категорії (перша, дру-
га) встановлюється на період часу 
(місяць, квартал тощо) залежно від 
пріоритетності та необхідності вико-
нання завдання (зміна кон’юнктури 
ринку, затребуваність сплавів і інших 
умов).

З огляду на те, що мотиваційна 
виплата – це фіксована величина, за 
умови виконання всіх цих показників 
працівник може отримати її у повно-
му обсязі. Якщо планові  показники 
встановлюються на підвищеному рівні 
- розглядається підвищений рівень 
додаткової мотивації за умови її до-
сягнення. Якщо ж якогось із показників 
досягти не вдасться, ця сума буде 
відповідно знижена. 

Для технологічного персона-
лу перед ба чені показники першої і 
другої категорій за виконання пла-
нових виробничих завдань по цеху, 
що мають свої критерії оцінювання. 
Для представників інших категорій 
персоналу застосовуються як 
загальнозаводські виробничі по-
казники, так і показники виконання 
завдань з функціоналу. Також вони 
можуть додатково заробити, вико-
навши свої функціональні завдання. 
Завдяки такому підходу кожен може 
самостійно впливати на  оплату своєї 

праці: за більший внесок у загальний 
результат може отримати суттєвіше 
заохочення. 

- Для наочності наведіть 
приклад формування виплати 
із Фонду додаткової мотивації 
для представників  різних 
категорій персоналу.

- На поточний момент розмір 
додаткової мотивації, зокрема, для 
плавильника феро сплавів шостого 
розряду у цеху №4 складає 5 250 грн. 
За умови неухильного дотримання 
показників вищезазначених критеріїв 
першої і другої категорії, а саме - 
перевиконання плану виробництва з 
виплавки, виключення випадків ви-
плавки нестандартних плавок, вико-
нання норми витрат електроенергії, 
дотримання норм гарячих простоїв, 
дотримання норм витрат сировини 
- працівник  отримає цю виплату у 
повному обсязі. За умови переви-
конання показника першої категорії 
коефіцієнт мотивації збільшується 
відповідно до встановленої градації. 
Наприклад, коефіцієнт сягає показ-
ника 1,2. Отже, працівник отримає 
мотиваційну доплату у розмірі  
6300 грн. За умови невиконан-
ня  показників критеріїв відповідно 
зменшується і мотиваційна випла-
та. Якщо не виконано показник 
першої категорії – план виробницт-
ва, то мотиваційна виплата загалом 
відсутня. 

Розмір для представника персоналу 
допоміжних підрозділів, зокрема,   для 
слюсаря-ремонтника шостого розря-
ду ЦРМУ – 5 760 грн. Половину цієї 
суми йому буде нараховано за вико-
нання загальнозаводських показників. 
Другу половину він заробить за вико-
нання функціональних задач. Якщо ж, 
скажімо, план виробниц тва з виплавки 
не буде виконаний через вихід із ладу 
обладнання, працівник не отримає 
2880 грн мотиваційної виплати. Якщо 
ж до того не буде виконано якоїсь із 
функціональних задач, буде відповідно 
зменшена і друга частина мотиваційної 
виплати.

- Який ефект від застосуван-
ня мотиваційного механізму 
очікуєте?

- Намагаємося змінити підхід 
пра цівників заводу до оцінювання 
результатів своєї праці і надати їм 
важелі впливу на зміни розміру власної 
заробітної плати. Передбачаємо, це 
позитивно відіб’ється на підвищенні 
добробуту представників нашого тру-
дового колективу і, разом з тим, суттєво 
вплине на загальний результат нашого 
виробництва. Щонайменше очікуємо 
стабільного та безумовного виконан-
ня вимог чинних правил, порядків, 
інструкцій, положень, дотримання 
технологічних режимів, правил оглядів 
та ремонту обладнання,  шанобливого 
ставлення до свого робочого місця, до 
колег та до нашого заводу в цілому. 

Сфера поводження з відходами

Виробництво 2 Квітень

� 17 КВІТНЯ – ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Починаючи з 1999 року, в Україні 
щорічно в третю суботу квітня 
відзначається День довкілля. Запо-
чаткували це свято при проведенні 
всеукраїнської акції «Дерево - Життя». 

Для підтримки цієї ініціативи Указом Президента 
День довкілля було закріплено у календарі. Спо-
чатку ініціатива полягала у залученні громадян 
та держави до благоустрою та озеленення.  Нині 
свято передбачає цілий ряд як державних, так і 
громадських ініціатив: від інформаційних заходів 
до розчистки звалищ та посадки дерев. 

Наше підприємство кожного року бере актив-
ну участь у заходах з озеленення нашого міста. 
Силами працівників АТ «ЗФЗ» висаджені дере-
ва у парковій зоні Заводського району, по вулиці 
Діагональній, на острові Хортиця. Також щорічно 
в суботній день квітня у рамках Дня довкілля 
здійснюється прибирання, посів трав та висад-
ка квітів на території та прилеглих до меж заво-
ду ділянках санітарно-захисної зони. Організація 
проведення робіт спільно з напрямом з соціальних 
питань та цехами лежить на службі екології, у тому 
числі - бюро охорони нав колишнього середовища. 
Але для фахівців БОНС та ЛЗВПБ ця робота не є 
разовою:  з метою недопущення несанкціонованих 
розміщень відходів, засмічення та забруднен-
ня території, забезпечення ефективності роботи 
очисних споруд водного і повітряного середовищ, 
згідно графіків здійснюються щоденні обходи 
ділянок території, об’єктів природозахисного при-
значення та відповідні інструментальні і фізико-
хімічні дослідження. По виявленим відхиленням 
оформляються приписи та здійснюється контроль 
за їх виконанням.  

Фахівці служби, у тому числі бюро охорони 
нав колишнього середовища, без перебільшень, 
небайдужі до своєї справи. Незважаючи на супро-
тив з боку працівників підрозділів по взаємодії, з 
яким іноді зіштовхуються  екологи,  докладається 
максимум зусиль щодо забезпечення дотриман-
ня природоохоронного законодавства на нашому 
підприємстві.

 Природозахисна робота базується не тільки на 
професіональних специфічних знаннях, наприк-
лад, чинного законодавства, а ще й на аналізі 
результатів виробничої діяльності. За результата-
ми планується подальша діяльність  у сфері повод-
ження з відходами та заходи щодо своєчасного ви-
конання вимог нормативно-дозвільної системи та 
мінімізації впливу на довкілля.

 Одним із напрямів цієї роботи є робота з 
відходами. Про його специфіку розповіла виконую-
ча обов’язки начальника БОНС Юлія Александрова.

- Основними принципами політики у цій сфері 
є пріоритетний захист навколишнього природ-
ного середовища та здоров’я людини від нега-
тивного впливу відходів, забезпечення ощадли-

вого використання сировинних, матеріальних і 
енергетичних ресурсів, обґрунтоване узгодження 
екологічних, економічних та соціальних інтересів 
міської громади та суспільства в цілому щодо ут-
ворення та використання відходів з дотриманням 
інтересів нашого підприємства, - пояснила Юлія 
Анатоліївна. - АТ «ЗФЗ» ретельно досліджує стан 
довкілля у місці розміщення відходів виробницт-
ва – на ділянках промполігону «Балка Середня» 
та запобігає їх негативному впливу на довкілля: 
забезпечується недопущення проникнення у 
ґрунт і водне середовище шкідливих речовин,  
розміщення та формування шарів відходів за кар-
тами та багато іншого.

Фахівці, технологи постійно працюють над міні мі-
зацією об’ємів виробничих відходів, оптимізацією 
площі полігону, де вони розміщуються. Ведеться 
постійна переробка відходів у товарну продукцію, 
видобувається корисний продукт з раніше накопи-
чених шлаків.

- Чим підтверджуються факти успішної 
реалізації поставлених завдань?

- Згідно вимог чинного законодавства приро-
дозахисну роботу  підприємства контролюють 
і перевіряють органи держнагляду: Держав-
на екоінспекція, Прокуратура, Нацполіція та 
Служба безпеки України.  Зокрема, регулярні 
планові перевірки здійснює Державна  екологічна 
інспекція. Не рідкісні і позапланові перевірки, до 
яких мають відношення усі вищезазначені органи 
держнагляду. За їх результатами жодних грубих  
порушень, навмисного або ненавмисного нане-
сення шкоди довкіллю не зафіксовано.

- Які види виробничих відходів об-
ліковуєте на нашому заводі і як від бу ва-
ється їх утилізація?

- Зауважу, що відходами називається усе те, 
що не знайшло подальшого використання за 
місцем свого утворення. Побутовими назива-
ються відходи, що утворюються за результатами 
господарчої діяльності. Виробничими відходами - 
ті, що утворюються у процесі виробництва. Одні 
з них після додаткової переробки або без пере-
робки стають вторинною сировиною для нашо-
го ж виробництва. Це пил сухих газоочисток та 
відпрацьовані спеціальні мастила. 

Пил після рукавних фільтрів накопичується у 
бункерах, після чого доправляється на дільницю 
огрудкування. Далі за допомогою спеціальних 
домішок пил перетворюється на окатиші, котрі у 
подальшому використовують як шихтові домішки  
у виробництві марганцевих сплавів.

Спеціальні мастила знаходять подальше вико-
ристання для змащування вузлів обладнання та 
залізничних пристроїв стрілочних переводів.

Також на підприємстві існує та застосовується 
технологія переробки раніше накопичених шлаків 
та матеріалу оксидного алюмосилікатного в 
будівельні матеріали. Виробництво продукції 
здійснюється в цеху переробки шлаку, що роз-
ташований на ділянці АТ «ЗФЗ» промполігону 
«Балка Середня». Товарна продукція - пісок, 
щебенево-піщана суміш та щебінь різних 
фракцій реалізується споживачам будівельної 
промисловості. Минулого року реалізовані 55 тис. 
тонн будматеріалів виробництва АТ «ЗФЗ».

Загалом, у нас на підприємстві обліковується 
47 видів відходів. БОНС веде ретельний кон-
троль за їх утворенням, тимчасовим збережен-
ням, утилізацією або захороненням, а також 
утворенням нових відходів. Так, у 2020 році на 
заводі визначений ще один новий (за вимога-
ми Закону України «Про відходи») вид відходів 
– відпрацьовані кінескопи комп’ютерної техніки. 
Зараз безпосередньо фахівці бюро займаються 
забезпеченням та впорядкуванням документації 
по 48-му виду. Раніше усі відпрацьовані 
комп’ютери  підпадали під загальне найменуван-
ня - відходи комп’ютерної техніки. Нещодавно 
до Закону внесені  зміни, згідно яких монітори 
з променевими трубками старого зразка були 
відокремлені. 

Паралельно ведеться робота з тими видами 
відходів, які у подальшому продаються нашим 
підприємством спеціалізованим організаціям як 
вторинна сировина. Постійно реалізується ма-
кулатура, відпрацьовані акумулятори, відходи 
конвеєрної резини та відпрацьовані шини. 

Окремий напрям - це сфера поводження із по-
бутовими відходами. Подібна робота нормується  
окремими законодавчими актами та передбачає 
їх неухильне дотримання на кшталт сортування 
та їх роздільного збору. 

- Як підвищуєте обізнаність феро-
сплав ни ків у цій сфері?

- Просвітницькій роботі у сфері поводжен-
ня з відходами ми приділяємо особливу увагу. 
Адже сьогодні проблема захисту навколишньо-
го природного середовища набуває особливого 
значення. Ми живемо у місті, яке потерпає від 
техногенного навантаження. Тому намагаємося 
зробити свій внесок у справу захисту екології. 

У кожному плавильному цеху на усіх заводсь-
ких прохідних обладнані інформаційні дошки 
«Екологічний вісник», де висвітлюються цікаві 
дані та інформація, яка ненав’язливо надає 
знання нашим працівникам. 

Також фахівцями бюро ОНС розроблений нав-
чальний курс цільового призначення «Ознайом-
лення з вимогами чинного законодавства у сфері 
поводження з відходами». До навчання залуча-
ються відповідальні особи з цехів та персонал 
структурних підрозділів по взаємодії, у тому 
числі бухгалтерія нашого заводу. 

Ретельно відслідковується дотримання поло-
жень та вимог усіх чинних природоохоронних за-
конодавчих актів. 

Окремо слід відзначити повне розуміння і 
підтримку керівництва нашого підприємства у 
питаннях природозахисної роботи. Адже за-
хист довкілля – один із непересічних напрямів 
соціальної відповідальності нашого бізнесу. І 
це – не просто слова, а реальна місія усіх без 
винятку працівників АТ «Запорізький завод 
феросплавів».

 Олена Кітайчук: «Мотиваційний фонд – складова 
заробітної плати, спрямована на підвищення 

ефективності і продуктивності праці»

� ВАЖЛИВО



Виробництво 3Квітень

Електронні трудові книжки прийдуть 
на зміну паперовим

� ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ  

За інформацією в.о. заступника Го-
лови Правління з персоналу Тетяни 
Колесникової, Законом вводиться 
облік трудової діяльності працівника 
в електронній формі у реєстр застра-
хованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Також За-
коном урегульований механізм на-
копичення, обробки та використання 
наявного стажу роботи та призначен-
ня пенсії. 

Відповідні зміни внесені до Кодексу 
законів про працю України, Закону 
України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» та 
інші законодавчі акти України.

Відомості про трудову діяльність 
пра ців ника подаються через 
web-портал електронних послуг 
Пенсійного фонду у вигляді скан-
копій передбачених законодавством 

документів. При цьому страхувальник 
або працівник обов’язково мають на-
класти на копії кваліфікований елек-
тронний підпис.

Якщо працівник делегує повнова-
ження з оцифрування документів 
про трудову діяльність роботодавцю, 
то такий працівник має надати згоду 
на обробку персональних даних, яку 
складають у довільній формі. 

Сканована копія цієї згоди є не-
від’ємною складовою відомостей, 
поданих страхувальником. У разі 
особистого подання відомостей про 
трудову діяльність працівником - 
скан-копія згоди не потрібна. 

Крім того, перед скануванням тру-
дових книжок необхідно здійснити їх 
ретельний аудит.
Коли зникнуть паперові 

трудові?
Законом впроваджено облік трудової 

діяльності працівника в електронній 

формі. Тепер всю інформацію про 
трудовий стаж будуть переводи-
ти у Держреєстр обов’язкового 
соціального страхування, яким 
«завідує» Пенсійний фонд. Законом 
встановлюється перехідний період 
у п’ять років. Впродовж цього строку 
буде застосовуватися як паперова 
трудова книжка, так і електронна.
Що зміниться на роботі?
Паперова трудова стане 

необов’язковим видом докумен-
та. Замість неї можна буде показа-
ти виписку з Реєстру застрахова-
них осіб з інформацією про стаж, 
попередні місця роботи тощо. Тру-
дова книжка більше не служитиме 
підтвердженням звільнення люди-
ни з попереднього місця роботи. 
Якщо зараз працівник вважається 
звільненим, коли роботодавець 
повертає йому трудову книжку, то за 
новими правилами у день звільнення 

він має отримати примірник нака-
зу про звільнення. Мало того, якщо 
такий наказ запізниться, зарплату 
повинні будуть нараховувати до дня 
вручення наказу на руки. Трудова 
книжка може зберігатися на руках у 
працівника. І, якщо він захоче, може 
попросити роботодавця при прийомі 
на роботу або при звільненні зробити 
по-старому запис у трудовій.
Навіщо взагалі це все 

потрібно? 
Ведення трудової діяльності пра-

цівника в електронній формі забез-
печить необхідні умови для впровад-
ження автоматичного призначення 
пенсій і соціальних виплат. Дані про 
стаж працівників вноситимуть до 
Держ реєстру обов’язкового страху-
вання самі роботодавці. А працівники 
зможуть перевірити правильність 
внесених даних в особистому кабінеті 
на веб-порталі електронних послуг.

З  10.06.2021 року набуде чинності Закон України № 1217-ІХ від 10.03.2021 року «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України відносно обліку трудової діяльності  працівника в електронній формі». 

На черзі денній – важливі питання
� З НАРАДИ

На розширеній селекторній 
нараді, яка відбулася 13 квітня, 
звітували перші керівники 
підприємства.

Зокрема, з доповіддю на нараді ви-
ступив заступник Голови Правлiння 
- технiчний директор Володимир 
Солошенко з підсумками роботи за 
березень — планами на квітень. Він 
вказав на те, що минулий місяць був 
непростим через прогари на двох пе-
чах. Але якщо аварія на печі №22 май-
же не вплинула на обсяги виробницт-
ва, то піч №31 досі простоює, на ній 
проводять ремонтно-відновлювальні 
роботи, і через це виконання плану-
завдання з виплавки феросплавів у 
березні виявилося на 1047 б.т. нижче 
бюджетного плану, за перший квартал 
2021 року з тої самої причини — нижче 
на 377 б.т. відповідно. Щодо товарних 
феросплавів, дані дещо інші — 1086 і 
230 б.т. від бюджетного плану, але поки 
відбувається невиконання. Планом 
виробництва до кінця року передбаче-
но, що по всім факторам відставання 
від бюджетного плану не відбудеться, 
навпаки, очікується збільшення за ра-
хунок включення печей і підвищення 
продуктивності на інших агрегатах, що 
працюють. У березні товарне вапно 
не вироблялося, у першому кварталі 
маємо 42 тонни. План відвантаження 
перевиконано. Щодо техніко-
економічних показників, є економія 
електроенергії по заводу — 2 млн 
401 тис. кВт • год. по всім цехам. З 
відновника практично по всім цехам є 
економія. Дисбаланс у цеху №4 по ви-
користанню вуглів і коксів пов’язаний з 
недостатньою кількістю водокільцевих 
вакуумних насосів. У червні очікується 
їх поставка, і тоді показники будуть 
сбалансовані. Також проводився на-
гляд за пуском і роботою печі №32. 
Якщо на початку розігріву на ній були 
не дужі хороші техніко-економічні 
показники, зараз піч працює непо-
гано і економить сировину. Утворен-
ня відсіву складає 16,1 % при плані 
16,3 %, практично всі цехи виконують 
цей показник.

Ремонт печі №31 виконується, від-
новлення її роботи є важливим для 
цеху №4. Ще одна суттєва задача 
для нього – це піч №36. Потрібно по-
довжити роботу цієї печі, а для того 
треба впровадити ряд заходів, і у 
першу чергу – виконати футеруван-
ня. По результатам прогарів печей 
треба сформувати контрольні захо-
ди, проаналізувати, як працюють печі, 
тим більш ті з них, у яких підійшли 
строки ремонтів.

Заступник технiчного директора з 
виробництва Дмитро Малієнко за-
уважив, що на сьогодні установлений 
оперативний план виробництва, вне-
сти зміни у який можливо тільки роз-
порядженням технічного директора. 
Порядок роботи з інформаційними 
потоками щодо оперативного 
управління і планування виробницт-
ва доопрацьовується, його буде уз-
годжено з технічним директором і 
передано на затвердження Голові 
Правління. Перенесення будь-яких 
ремонтів відбуватиметься також 
лише за розпорядженням технічного 
директора. Крім того, розпоряджен-
ням технічного директора впровад-
жений щодобовий звіт начальників 
цехів, який буде розсилатися всім 
керівникам функціональних напрямів. 
Багато уваги буде приділено обліку 
марганцю, адже потрібно мати уяв-
лення, як він розподіляється по всім 
продуктам виробництва, які втрати 
марганцю на сьогодні ще є. Окремо 
було сказано про відновлення робо-
ти печі №27. Це завдання стоїть на 
особливому контролі керівництва 
заводу, адже від того, як почне пра-
цювати ця піч, залежить план вироб-
ництва малотонажних сплавів. Зараз 
є умови для того, щоби вона стала в 
стрій раніше.

Виконуючий обов’язки головно-
го інженера Олександр Просвєтов 
звернув увагу ремонтних служб на 
стан обладнання після виконан-
ня ними робіт. Зокрема наголоше-
но на тому, що, наприклад, піч має 
не тільки добре працювати, а ще й 
бути чистою — таким чином люди 
зрозуміють, що мають справу, по суті, 
з новим обладнанням. Цей нюанс 
лише підкреслить імідж підприємства 
в очах його працівників, покаже гідне 
ставлення керівництва до виробни-
чих питань.

Капітальний ремонт вапнякової 
печі виконується. Строк пуску, визна-
чений на початок поточного місяця, 
перенесений на 25 квітня, цех №3 
зараз виконує контроль футеру-
вання печі, у роботі беруть участь 
проєктно-конструкторський відділ 
і служба головного механіка. По 
капремонтам малотонажних пе-
чей сформовані графіки, щотижня 
проводилися оперативні наради 
з зацікавленими службами, зараз 
вони відбуваються кожного ранку. 
По печі №27 базовий строк виконан-
ня робіт був 1 червня, на сьогодні 
строк включення печі визначений на 
20 травня. У її капітальному ремонті 

беруть участь ремонтно-механічний 
цех, цех з ремонту металургійного 
устаткування і головний механік, 
є передумови, що піч встигнуть 
відремонтувати раніше терміну. По 
іншим печам зараз перевіряються 
графіки, є конкретні технічні питан-
ня по печі №24, печам №№ 11, 13, 
але їх ремонти планується виконати 
своєчасно.

По інвестиційним програмам 
запла но вані 44 заходи на 2021 рік, 
з них виконані три. Робота у цьому 
напрямі продовжується. Зараз по 
першому кварталу цього року активні 
11 заходів, у другому кварталі – 19. 
На сьогодні сформований новий ша-
блон виконання інвестиційних про-
грам для управління і контролю. Ще 
раз звернуто увагу присутніх на те, 
що встановлені строки не підлягають 
перенесенню, а відхилення від пла-
ну допускається лише у разі достро-
кового виконання, причому не має 
бути зауважень щодо якості робіт. 
Наступне питання – це виконавча 
дисципліна, і насамперед по роботі 
на закріплених територіях ремонтних 
служб, інших підрозділів. Завдання 
на квітень – турбота про закріплену 
територію, наведення порядку, при-
бирання сміття, здача металолому.

Заступник Голови Правління з 
будівництва і розвитку Сергій Фенін 
відзвітував, що у цеху №1 зараз під-
си лені опорні конструкції у осях 28-
54, почалися демонтажні роботи 
по осям 28-18 тощо. Розроблений 
графік, заходи якого будуть здійснені 
у два етапи. Насамперед потрібно 
виконати усі завдання по осям 28-
54 для запуску печей №6 і №7. 
Пізніше будуть опрацьовані осі 28-18 
і 1-18. Після узгодження з проєктним 
інститутом буде розроблений повний 
графік виконання робіт і залучений 
підрядник для виконання капремонту 
в осях 1-54. На даний момент опра-
цьовуються питання з проєктним 
інститутом для вивчення і повторно-
го обстеження конструкцій цеху для 
запуску печей №6 і №7, зниження 
ступеню з аварійного на більш низь-
кий. Також ведеться опрацювання 
з інститутом поетапного отримання 
проєктної документації для точнішої 
розробки всіх заходів щодо виконан-
ня робіт з капітального ремонту.

Заступник Голови Правлiння - 
комер цiйний директор Олена Бай 
зазначила, що план відвантаження 
продукції за березень викона-
ний без зауважень. По марганцю 
відстежується динаміка, висловлено 

припущення, що ринок буде лояльний 
у цьому напрямі. Крім того, наголо-
шено на категоричному недопущенні 
випадків підроблення документації. 
Такі прикрі випадки підштовхують, у 
тому числі, до детального аналізу та 
перегляду процесів, зокрема стосов-
но контролю і відповідальності.

Заступник Голови Правління з 
охорони праці Володимир Друж-
ко доповів, що жодного нещасно-
го випадку у березні не відбулося. 
Захворюваність по заводу у березні 
порівняно з лютим підвищилася на 
23 випадки, зокрема по цеху №3, 
залізничному цеху, енергосиловому 
цеху і електротехнічному цеху. Також 
Володимир Дружко проінформував, 
що через різке збільшення 
захворюваності (більше 600 випадків 
на добу) Запоріжжя зараз знахо-
диться у «червоній» зоні карантину 
і нагадав про обмеження, які тепер 
діють у нашому місті. За квітень на 
час наради зафіксовано 13 випадків 
захворювання коронавірусом, усьо-
го з початку карантину виявлено 
312 випадків. Спалахи мали місце 
в електротехнічному цеху, цеху №1 
і енергосиловому цеху у березні. 
Для попередження захворювання 
здійснювалися додаткові обробки, 
кварцювання, перевірки дотриман-
ня карантинних заходів, а також 
проводилося обстеження контак-
тних працівників, у процесі якого 
виявлені вісім безсимптомних хво-
рих коронавірусом співробітників, їх 
відправлено на самоізоляцію. Також 
Володимир Дружко проінформував, 
що минулого місяця затримані 
у стані алкогольного сп’яніння 
шість працівників. Один з них 
звільнений, інші - притягнуті до 
дисциплінарної відповідальності. 
Крім того, у березні відділом була 
проведена цільова перевірка до-
тримання вимог охорони праці у 
газовому господарстві плавильно-
го цеху №4. У її ході встановлені 
недоліки, відповідальним особам 
наказом по підприємству розмір 
виробничої пре мії за березень 
зменшено на 50 %. На квітень за-
плановано проведення контроль-
них перевірок дотримання правил 
безпеки при проведенні робіт з 
вантажопідйомними механізмами, 
тарою та вантажозахватними при-
строями, наведення порядку на 
території підприємства, перевірка 
встановлених на заводі карантин-
них заходів і попередження розпов-
сюдження коронавірусу.
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Працює на залізниці 
за покликом душі

� ГОРДІСТЬ ЗАВОДУ

Залізничний цех – надійна лан-
ка у логістичній структурі Запо-
різького заводу феро сплавів. Колії 
тягнуться від цеху до цеху, і ними 
перебігає життя підприємства. 
Завдяки їм до складів і цехів 
транспортується сировина і 
матеріали, вивозиться гото-
ва продукція. Колійне господар-
ство феросплавників захоплює 
своїми масштабами. Коли йдеш по 
території, відразу відчутно, що 
тут є велика залізнична станція. 
З диспетчерського пункту май-
же безперервно лунають вказівки 
для персоналу, зайнятого у ма-
неврових роботах. Для новачків ці 
короткі фрази майже незрозумілі, 
але професіонали розберуться у 
їх значеннях з півслова. Серед та-
ких людей – чергова по залізничній 
станції Оксана Здорова.

Ця чудова жінка більше двох де-
сятиліть працює на заводі. Починала з 
адміністративно-господарчого відділу, 
а через півтора роки перейшла до 
залізничників черговою стрілочного по-
сту. Ця робота є дуже відповідальною, 
адже від точності виконання зав-
дання залежить подальший напрям 
руху локомотива і вагонів. Схибити 
у подібній справі не можна, адже по-
милка «стрілочника» тягне за собою 
серйозні наслідки: перевитрату палива 
і можливість зіткнення. Тому ще з по-
чатку роботи на виробничому майдан-
чику Оксана Леонідівна звикла працю-
вати сумлінно, дотримуючись вимог 
інструкцій та правил охорони праці. Ця 
відповідальна трудівниця відразу заво-
ювала довіру колективу, а фраза «кра-
ща за професією» – саме про неї. Тому 
невипадково через сім років Оксані 
довірили бути черговою по залізничній 
станції.

У Оксани Здорової турбот по бі ль-
ша ло. Адже під час своєї зміни вона 
має організовувати злагоджену робо-
ту колективу – машиністів тепловозів 

і їх помічників, складачів поїздів, чер-
гових стрілочних постів. Робота ця 
напружена, адже вантажі прибува-
ють на станцію і відправляються з неї 
постійно. Вдень і вночі, за будь-якої 
погоди Оксана Леонідівна готова стати 
до чергування. Вона звикла працювати 
в атмосфері вимогливості, оперативно 
приймати рішення.

Оксана стисло розповіла нам, 
як звичайно проходить її робочий 
день. Після прийняття чергування 
здійснюється розстановка локомотив-
них бригад, складачів поїздів, чергових 
стрілочних постів. Отже, залізнична 
зміна повністю готова до роботи; далі 
в автоматизованій системі з’являються 
заявки цехів - і їх відразу починають 
відпрацьовувати. Затримки у цій справі 
не можна допустити, а фразу «Час – це 
гроші» тут розуміють буквально. Тож 
Оксана Здорова одночасно з забез-
печенням повного і якісного виконан-
ня замовлень турбується і про інші 
речі: разом з колегами вона вживає 
заходів для зменшення простою 
вагонів, маневрових робіт і витрат 
палива. Добре, що Оксана знає всі 

нюанси: як правильно подати рухо-
мий склад, як розмістити вагони на 
коліях, вміє працювати з вантаж-
никами. Недаремно їй, досвідченій 
і допитливій, довіряють виконува-
ти обов’язки начальника зміни. З 
чоловіками цеху спілкується вільно, 
на рівних, вони завжди йдуть Оксані 
Здоровій та іншим працівницям 
назустріч.

– Мені подобається бути корисною 
заводу і своїм колегам зокрема, - 
ділиться з нами Оксана Леонідівна. 
– Хоча робота досить напружена, 
сил додає наш дружний, згурто-
ваний колектив. Коли у тебе все 
виходить, коли розумієшся на де-
талях, працювати набагато легше. 
Приємно відчувати, що твої знання 
затребувані, що можеш дати пораду 
товаришам. 

І Оксана Здорова каже про це неви-
падково. Вона знайомить випускників 
з реаліями виробництва, наставляє 
новоприйнятих співробітників, які 
вирішили пов’язати свою долю з 
залізницею, залюбки ділиться своїм 
досвідом. Буває, що до Оксани при-
ходять вчорашні учні, і вона може 
доповнити їх знання з професійної 
підготовки, а також закріпити прак-
тикою. Завдяки терпінню, витримці, 
бажанню навчити і допомогти Окса-
на Леонідівна стала однією з кращих 
наставниць у цеху. Про неї не шкоду-
ють добрих слів керівники:

– Оксана – працелюбна, 
дисциплінована, відповідальна та 
комунікабельна, – так відгукується 
про свою колегу начальник зміни 
Ольга Трофімова. – Їй можна дору-
чити завдання будь-якої складності, 
і бути певною, що воно буде вико-
нано. Вона мій надійний помічник у 
виробничих справах.

Зараз портрет Оксани Здорової 
знаходиться серед двадцятки кра-
щих феросплавників – на Дошці по-
шани заводу.

� ВІТАЄМО!

ЮВІЛЯРИ  
КВІТНЯ

Цех №1
Ляусов В.В. - машиніст крану;
Шестопалов В.М. - газівник;
Божок А.В. - вогнетривник;
Литвиненко Ю.О. - газівник.

Цех №4
Фомін Ю.С. - газівник;
Потоцький О.М. - плавильник;
Пауль В.А. - машиніст розливної машини;
Мотайло Ю.В. - плавильник;
Кєвдін А.В. - газівник;
Корягін В.І. - дробильник;
Нікітін Д.В. - плавильник.

Енергосиловий цех
Діаманді О.В. - машиніст компресорних уста-

новок;
Басенко І.В. - машиніст насосних установок;
Пікалова І.С. - машиніст насосних установок.

Електротехнічний цех
Фєдулаєва Н.А. - лаборант;
Попов О.С. - електромонтер;
Кирпа Р.Б. - електромонтер;
Дмитрієв В.Г. - майстер.

Залізничний цех
Вовк А.В. - машиніст тепловозу;
Нетеса В.О. - машиніст тепловозу;
Середа Ю.В. - помічник машиніста тепловозу.

Автотранспортний цех
Рігун О.О. - водій.

Центральна заводська лабораторія
Мартинова Л.В. - електромонтер.

Заводоуправління
Качко О.В. - заступник Голови 

Правління з фінансів.
Газорятувальна станція

Андрюшенко І.А. - газорятівник.
Інформаційно-обчислювальний центр
Дємєнтьєв В.В. - інженер-програміст.

Цех з ремонту металургійного 
устаткування

Гейко С.С. - слюсар-ремонтник;
Хамізаров Д.Р. - слюсар-ремонтник;
Клименко С.Б. - слюсар-ремонтник;
Рябчук А.Г. - слюсар-ремонтник;
Макарчук І.Д. - електромонтер;
Лазарєв В.В. - слюсар-ремонтник.

Воєнізована охорона
Зінов О.О. - старший охоронник;
Олефіренко А.М. - начальник караулу;
Жарик Ю.В. - охоронник;
Соломічев В.В. - старший охоронник.

Період акції: 15.03.2021 – 30.04.2021

Як взяти участь?
У період акції  необхідно розрахуватися карт-

кою банку «Південний», Mastercard або Visa 
за товари та послуги у торговій мережі або 
інтернет-магазинах ЗАГАЛЬНОЮ СУМОЮ від 
2000 грн на період акції (наприклад: витрати на 
200 грн + 500 грн +1300 грн = 2000 грн)

Якими є призи в акції?
• сертифікат на 500 грн для покупок у 

мережі «Алло»;
• сертифікат на 200 грн для покупок у 

мережі «Алло»;
• сертифікат на 500 грн для покупок у 

мережі «Сільпо» ;
• сертифікат на 200 грн для покупок у 

мережі «Сільпо»;
• Multi Tool;
• термочашка;
• Power Bank Xiaomi;
• рюкзак.
В який спосіб переможці отримають 

інформацію про виграш?
• розіграш цінних призів та заохочень прово-

дитиметься за допомогою random.org у період 
до 10.05.2021 р.;

• переможці отримають Viber-повідомлення 
від банку «Південний»; 

• інформація про переможців буде викладена 
на сайті bank.com.ua.

 В який спосіб переможці отримають ви-
граш?

Призи та подарунки будуть відправлені до 
найближчого відділення банку «Південний». 
Деталі акції - на офіційному сайті банку bank.
com.ua.

АКЦІЯ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЗФЗ
 «ВИГІДНІ РОЗРАХУНКИ»!

� ВИГІДНА АКЦІЯ
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ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
(ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ)ШАНОВНІ 

ФЕРОСПЛАВНИКИ!

� КАР’ЄРА

У зв’язку з розширенням виробництва 
на підприємстві відкритий набір персоналу. 

Запрошуємо ваших знайомих та родичів 
долучитися до родини феросплавників!

ВАКАНСІЇ:
Плавильник феросплавів (з навчанням) 
Горновий феросплавних печей (з навчанням)
Машиніст крана 
Шихтувальник (з навчанням)
Машиніст розливної 

машини (з навчанням)
Дробильник
(з навчанням)
Бригадир СГП
Контролер 

у виробництві чорних 
металів (з навчанням)
Складач поїздів 

(з навчанням)
Електромонтер
Слюсар-ремонтник 
Електрогазозварник
Штукатур
Маляр
Монтажник 
Муляр
Столяр будівельний

З питань працевлаштування
звертайтеся до відділу кадрів  АТ “ЗФЗ” 

Тел. 217-81-40; 066-794-01-38

щодо особливостей вступу у групу МЕ-04 –
Електрометалургія сталі і феросплавів

Національної Металургійної Академії України 
(НМетАУ)

Освітня програма -
Технології та обладнання виробництва металів і сплавів

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Перший конкурсний предмет Українська мова

або
Українська мова і література

Другий конкурсний предмет Математика

Третій конкурсний предмет   Історія України
або

іноземна мова
або

біологія
або

географія
або

фізика
або
хімія

УВАГА!
1. Якщо конкурсний бал складає 125 балів і вище, абітурієнт 

має право вступити на бюджет.
2. Якщо конкурсний бал складає від 100, але менше 125 балів, 

абітурієнт має право вступати на контракт.

ЯК ОТРИМАТИ ДОДАТКОВІ КОНКУРСНІ БАЛИ?
Потрібно закінчити спеціальні підготовчі курси НМетАУ (україн-

ська мова або математика) – бонус складе від 5 до 10 балів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
1. Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID) та їх копії.
2. Приписне свідоцтво, або військовий квиток, або тимчасове по-

свідчення.
3. Оригінал та копію документа про освіту (атестат з додатком).
4. Сертифікати ЗНО та їх копії.
5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

14 липня Початок прийому заяв та документів у 
паперовій або електронній формі.

23 липня о 18 годині Закінчення прийому документів

28 липня Оприлюднення рейтингового списку 
абітурієнтів

2 серпня Подання оригіналів документів для 
осіб, рекомендованих до зарахування

9 серпня Зарахування на держбюджет

Бажаючі вступити у групу можуть звернутися
до сектору навчання відділу кадрів за телефонами:

217-83-91, 43-91 та 217-83-39, 43-39.
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ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – ПІДТРИМКА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
� НА ЧАСІ

Цим питанням опікується житлово-ко-
мунальний відділ Запорізького заводу 
феросплавів. Подібна справа складна і 
далеко не завжди вдячна, адже рівень 
культури у деяких наших співгромадян 
ще не досяг європейського рівня. Кожен 
день фахівці ЖКВ опрацьовують питан-
ня, важливі для створення нормального 
побуту, беруть на себе роль посередника 
у відношеннях квартиронаймачів і заво-
ду. Як вдається це зробити? На питання 
редакції газети відповідає керівник жит-
лово-комунального відділу заводу Олек-
сандр Цукіло.

- Олександре Миколайовичу, скільки 
будинків обслуговує ЖКВ Запорізького 
феросплавного заводу і чи відрізняються 
ваші тарифи від міських?

- Раніше на балансі нашого ЖКВ знаходи-
лися 29 будинків, але їх кількість з року в рік 
зменшується, оскільки поступово ми передаємо 
житловий фонд в управління об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків і у кому-
нальну власність. Зокрема, гуртожиток вже знахо-
диться у власності міста, інші три – в управлінні 
мешканців цих будинків. Готуємо до передачі ще 
один будинок. Цей процес непростий, він потребує 
часу, різноманітних узгоджень, яким передує ве-
лика робота з документацією. Вам може здатися, 
що завод планово позбавляється своєї власності, 
щоби скинути комунальний тягар зі своїх плечей, 
але можу вас запевнити – це не так. Ініціативу у 
процесі передачі проявляють самі мешканці. Вони 
бажають самостійно хазяювати у своїх будинках, 
закуповувати матеріали, вибирати управляючі 
компанії. Хтось-десь може оперативніше вирішити 
питання з ремонтом під’їздів, дахів, заміною 
електропроводки. І це безумовний плюс – як для 
співвласників, так і для заводу, адже мешканці от-
римують від того швидше виконання замовлень, 
а для нас важливо зберегти кошти і розподілити 
їх на інші роботи. Але скажу об’єктивно – і мінусів 
у рішенні створити ОСББ теж вистачає, насам-
перед для бажаючих самоорганізуватися. Тому 
мешканці підходять до вирішення цього питан-

ня виважено, не поспішають з висновками. Та й 
кількість квартиронаймачів впливає на рішення 
організувати власне господарство: чим їх мен-
ше, тим менше шансів, що вони утворять своє 
об’єднання, адже тоді фінансове навантаження на 
кожного з них збільшиться. Ми й самі звертаємося 
до керуючих компаній з пропозиціями щодо 
передачі будинків під їх «крило». Але у нас готові 
взяти лише ті, які знаходяться у задовільному 
стані, оскільки не бажають вкладатися у ремонт.

- Утримувати житловий фонд в Україні 
– це дуже витратна річ. Як ви зменшуєте 
видатки?

- Мешканці будинків, які знаходяться на 
утриманні нашого ЖКВ, наразі переведені на прямі 
договори з постачальниками тепла, води і газу, а 
також з компанією, що вивозить побутові відходи. 
І в тому є певний сенс – завод тепер не є посе-
редником між квартиронаймачами і юридичними 
особами, а також не втручається у питання опла-
ти цих послуг мешканцями. Ви ж самі знаєте, яка 
проблема по всій Україні з оплатою «комуналки», і 
завод не бажає бути заручником недобросовісних 
відносин. Але на 100 % ми цю ідею поки не впро-
вадили. Оплата за споживання електроенергії 
у під’їздах ще здійснюється за старою схемою: 
квартиронаймачі сплачують за виставленими ра-
хунками заводу, а він натомість перераховує кош-
ти енергопостачальнику. Ми тримаємо на контролі 
це питання, і хоча, повторюю, повного переходу 
на прямі розрахунки ще немає, ми вже можемо 
звітувати про позитивні зміни. Те, що зроблено у 
напрямі укладення прямих договорів, дало змогу 
зберегти нашому підприємству близько 3,5 млн 
обігових коштів на рік. Це очевидний позитивний 
ефект.

- Як ви оціните поточний стан сфери 
ЖКГ підприємства?

- Стан у більшості випадків поки що бажає кра-
щого. Наприклад, будинок, у якому знаходиться 
наш відділ, практично в нормальному стані. А якщо 
показати вам житло від заводу на Павло-Кічкасі 
– то є різниця. Все залежить від віку будинків і 
матеріалів, з яких вони зроблені. У своєму фонді 
маємо будинки 1947, 1951 року. У них давно не 

міняли труби водопостачання та каналізації, 
не всюди є нова покрівля. Ми були б раді допо-
могти всім одразу, але тарифи, за якими сплачу-
ють послуги мешканці, на жаль, не покривають 
видатків навіть на поточні ремонти, та й колектив 
у нас невеликий. Звичайно, ми йдемо назустріч у 
найболісніших питаннях, міняємо труби, засувки, 
вентилі, клапани, але на все це потрібен час. Про-
блем додає і застаріла електропроводка, тому 
вкрай важливо, щоби мешканці не перенаванта-
жували електромережу. Вона проєктувалася з роз-
рахунку на мінімальну кількість електроприладів: 
про електрообігрівачі, мікрохвильові печі, бойле-
ри, пилососи тоді годі було й думати. Натомість 
потужність побутової техніки за десятиліття знач-
но збільшилася, а переріз дроту залишився той 
самий. Навіть якщо хтось замінить проводку у 
квартирі самостійно на надійнішу, проблема не 
вирішиться сама по собі. Загоряння у тій оселі, 
звісно, не виникне, але магістральні лінії будинку 
при одночасному підключенні багатьох потужних 
споживачів можуть не витримати. Тому ми про-
водимо роз’яснювальну роботу, радимо кожному 
потурбуватися про власну безпеку. Щодо ста-
ну підвалів, то вони сухі, чисті та освітлені. Це 
приваблює орендарів, тому ми здаємо їм деякі 
підвальні приміщення.

- Розкажіть про роботу своїх колег. Чи 
працює у вас перспективна молодь?

- Наші працівники різного віку і колектив дуже 
дружний. Нам подобається співпрацювати, ко-
жен самостійно виконує поставлені завдан-
ня, а складні питання вирішуємо разом. Серед 
досвідчених кадрів – начальник дільниці Олена 
Воротнікова, паспортист Світлана Рогожина. 
Ці люди відповідально ставляться до виконан-
ня завдань: Олена Володимирівна ефективно 
організовує  роботу, до її порад прислухаються 
товариші по відділу. Вона завжди готова підказати 
і допомогти. Її колега Світлана Григорівна багато 
працює з документами. Картотека, яку веде ця 
працівниця, завжди у повному порядку, оскільки 
питання реєстрації квартиронаймачів – дуже 
відповідальна справа. Ведення паспортного ре-
жиму, облік військовозобов’язаних – це лише 

кілька з функцій, які вона виконує. І схибити у 
жодному з цих напрямів не можна, адже можуть 
настати юридичні наслідки.

Недавно на роботу у житлово-комунальний 
відділ прийшла головний інженер Світлана 
Кудінкова. У нашому колективі вона лише один 
місяць, і ми маємо велику надію на цю працьови-
ту та талановиту дівчину. Вона має ділову хватку, 
цікавиться господарчою діяльністю, самостійна 
у прийнятті рішень. Світлана допомагає мені 
вирішувати багато важливих питань: догово-
ри, графіки, звіти, заміри – усе це бачать її 
уважні очі, все вона піддає аналізу. Правильна і 
безперебійна робота приладів обліку, їх повірка, 
контроль за оформленням і виконанням угод, 
вчасністю і правильністю надання звітності є 
дуже важливим.

- Які роботи відділу є першочерговими? 
Чи звертаєтеся до когось по допомогу?

- Основні роботи у нас спрямовані на підтримку 
житлового фонду у задовільному стані. Ремон-
ти проводимо своїми силами з використанням 
власних засобів або матеріалів мешканців. Також 
залучаємо до роботи підрядників – зокрема сто-
совно дератизації (знищення гризунів) та чистки 
димохідних каналів. Ці роботи потрібно поводити 
з огляду на санітарне благополуччя населення та 
безпеку, їх завжди беруть до уваги контролюючі 
органи.

- Чи багато феросплавників проживає у 
підпорядкованих вам будинках?

- Зараз у наших домах проживає лише близько 
15% працівників заводу. Звичайно, відразу після 
будівництва квартири були віддані феросплав-
никам, але час спливає, обставини змінюються. 
Права громадян теж розширюються. Наприклад, 
таке слово як «прописка» вже давно втратило свій 
сенс – людина може вільно вибирати, де жити, 
шукати собі кращі умови. У сім’ях співробітників 
заводу виростають покоління, але де працювати 
і ким стати – залежить лише від їхнього вибору.

- Як квартиронаймачі ставляться до 
об’єктів житлового фонду?

- Все залежить від їх виховання. На жаль, є 
люди, які додають нам роботи – смітять, обмальо-
вують стіни, залишають на них непотрібні написи, 
розбивають скло у вікнах тощо. А це потребує 
додаткових витрат коштів і сил, які можна було б 
спрямувати на покращення побуту. Ми не можемо 
миритись з подібним, і одного дня мені спало на 
думку показати недбайливим господарям, як пра-
вильно утримувати прибудинкову територію. Що 
зробив? Висадив садок біля будинку: у ньому є 
горіхи, сливи, абрикоси, привезені з рідного села. 
Тепер цей невеличкий шматочок землі нагадує 
мені про батьківську хату. Піклуюся я про свою 
ділянку досі – огороджую її, обрізаю дерева. Тому 
мені важко зрозуміти, чому квартиронаймачі не 
ставляться з такою самою любов’ю до місць за-
гального користування. Зазвичай вважають, що 
всі зручності має створювати ЖКВ, але можна 
й потрібно втілювати у життя добрі ініціативи - 
самостійно підтримувати територію у чистоті та 
порядку, висаджувати квіти, дерева й дбати про 
них. Такі рішення тільки схвалюються і заохочу-
ються! Людської байдужості не має бути місця.

У ЗАПОРІЖЖІ ПОСИЛЮЮТЬ КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ
� ВАЖЛИВО

У зв’язку з перевищенням рівня 
госпіталізації та коефіцієнту 
виявлення випадків захворюван-
ня на коронавірусну інфекцію на 
території Запорізької області з 00 
годин 00 хвилин 9 квітня встанов-
лено червоний рівень епідемічної 
небезпеки. Таке рішення при-
йняте на позачерговому засіданні 
Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 7 квітня.

В регіоні застосовуватимуться 
обмежувальні протиепідемічні заходи, 
передбачені для цього рівня епідемічної 
небезпеки.  Так, зокрема, забороняється:

- робота закладів громадського харчу-
вання, окрім адресної доставки та замов-
лень на винос;

- робота ТРЦ та інших розважальних 
закладів, кінотеатрів, театрів;

- робота закладів освіти, окрім дитячих 
садків і початкових класів шкіл;

- робота непродовольчих ринків і 
магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-
центрів;

- проведення масових заходів, окрім 
офіційних спортивних заходів і матчів ко-
мандних ігрових видів спорту без глядачів;

- робота закладів культури, окрім 
історико-культурних заповідників, прове-
дення кіно- та відеозйомки.

Звертаємо увагу, що Кабмін України 
зобов’язав у «червоних» зонах 
коронавірусного карантину носити маски, 
що закривають ніс та рот,  в громадсь-
ких місцях, зокрема в парках, скверах, 

на площах та бульварах, а також пляжах 
і цвинтарях. У разі недотримання цього 
карантинного заходу, порушники понесуть 
адміністративну відповідальність. Більш 
того, зараз у всіх районах нашого міста 
можна спостерігати посиленне чергування 
поліцейських,  у тому числі на територіях 
шкіл,  прибудинкових територіях. 

Рішення щодо карантинних обмежень 
на тран спорті прийматимуть регіональні 
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній 
області. Але в свою чергу «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки передбачає 
роботу громадського транспорту виключно 
за кількістю «сидячих» місць. Слід наголо-
сити, що відповідальність за таке порушен-
ня несе водій, який керує транспортним 
засобом разом з керівником підприємства. 
Адміністративна відповідальність за по-
рушення правил щодо карантину людей 
передбачена ст.44-3 КУпАП та становить 
від однієї до двох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, тобто від 
17 000 до 34 000 гривень; а для посадових 

осіб – від двох до десяти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (від 
34 000 до 170 000 гривень).

*  *  *
З 16 квітня у Запоріжжі введені нові зміни 

у роботі міського громадського транспорту. 
Транспорт працює за звичайними марш-
рутами та графіком (без обмежень за ча-
сом), але перевози ть пасажирів лише при 
наявності довідки встановленого зразка. 
Таке рішення прийнято міською комісією з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.

Враховуючи подальше зростан-
ня кількості хворих коронавірусом, 
управлінню з питань транспортного за-
безпечення та зв’язку міської ради дору-
чено організувати перевезення пасажирів 
визначених категорій на маршрутах 
автомобільного та електротранспорту у 
звичайному режимі за наявності довідки 
встановленого зразка. При цьому має бути 
забезпечене першочергове перевезення 
медиків.

Користуватися громадським транспор-
том зможуть тільки працівники критичної 
інфраструктури, освітяни, люди, які потре-
бують медичної допомоги, батьки дітей, 
яких необхідно підвозити до дитячих 
садків. Повний перелік вказано у довідці. 
Її оформляє та видає підприємство, уста-
нова, організація, де людина працює, 
керівник лікувального закладу.

*  *  *
На засіданні оперативного штабу з 

протидії COVID-19, яке також відбулося 
16 квітня, повідомлено, що ситуація з по-

ширенням COVID в області покращується, 
спостерігається спад кількості нових 
виявлених випадків захворювання. Во-
дночас наш регіон продовжує знахо-
дитись на піку захворюваності. Кожен 
четвертий тест на COVID є позитивним. 
Також зберігається перевищення показ-
ника госпіталізації, що становить  60-70 
відсотків.

Під час засідання оперативного 
штабу обговорили питання впоряд-
кування роботи громадського транс-
порту області. Наразі відомо, що 
перевізниками припинено перевезення 
за 212 внутрішньообласними міжміськими 
маршрутами, а на 110 приміських марш-
рутах перевезення здійснюється виключ-
но за довідками. З водіями проведено 
відповідні інструктажі, а на автостанціях 
розміщено оголошення про введені об-
меження. Однак до облдержадміністрації 
надходить інформація про випадки пору-
шення карантину та правил перевезення 
пасажирів. Тому керівникам територій до-
ручено проводити щоденні моніторинги 
дотримання протиепідемічних обмежень у 
громадському транспорті та інформувати 
про результати обласну владу.

Для запобігання поширенню 
коронавірусу у громадському транспорті 
його мають регулярно дезінфікувати, 
брати пасажирів лише за кількістю місць 
для сидіння та жорстко контролювати до-
тримання маскового режиму. 

Олексій Маньчин,
заступник начальника

юридичного відділу

Справи небайдужих

Олександр Цукіло
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7Соціальний ракурс Квітень

ФЕРОСПЛАВНИКИ РОЗПОЧАЛИ СПОРТИВНИЙ СЕЗОН З ПЕРЕМОГИ
� ГИРЬОВОЙ СПОРТ

2 квітня стартувала ХХ Робітнича 
спартакіада металургів та гірників 
Запорізької області.

На цю подію 
цілий рік чекали 
спортсмени, го-
лови спортивних 
клубів і комітетів 
фізичної культу-
ри, адже лідери 
прагнули здобуття 
нових вершин, а 
ті, хто не зміг ми-
нулого разу опи-
нитися серед кра-
щих, отримували 
шанс на реванш. 
І ось, нарешті, 

здійснилося - азарт і жага перемоги знову 
наповнили спортивний зал Інженерного 
інституту Запорізького національного 
університету. Вісім підприємств гірничо-
металургійного комплексу представили на 
змагання кращі команди.

Спортсменів привітали заступник го-
лови Запорізької обласної ради ПМГУ 
Юрій Шапчіц і перший заступник голови 
Центральної ради Профспілки Валерій 
Гавриленко. Вони побажали учасникам 
змагань гідних результатів, чесної бороть-
би, підтримки уболівальників. Після цього 
ХХ Робітничу спартакіаду металургів та 
гірників Запорізької області було відкрито!

У рамках обласної спартакіади тради-
ційно запланували змагання: на першо-
му етапі - з волейболу, гирьового спорту, 
армспорту, шашок, шахів, легкоатлетич-
ного кросу, а на другому - з футзалу. На 
жаль, через карантинні обмеження на по-
чатку боротьби свої сили поки що пока-
зали лише волейболісти та гирьовики. За 
інформацією Запорізької облради ПМГУ, 
продовження першого етапу відкладено 
на невизначений строк - до окремого 
рішення міської комісії з техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

За звитягу боролися і запорізькі феро-
сплавники. Вони впевнено виступили у 
гирьовому спорті, показавши суперни-
кам усю міць своїх м’язів, витривалість, 

наполегливість у досягненні мети. Хлопці 
взяли призові місця майже у всіх ваго-
вих категоріях. Наприклад, у категоріях 
до 60-ти і понад 90 кілограмів ми ста-
ли першими. Все це сталося завдяки 
надзвичайній волі до перемоги горнового 
цеху № 3 Михайла Макєєва та помічника 
машиніста тепловозу залізничного цеху 

Андрія Серединського. Треті місця заво-
ювали наші силачі вагою до 70-ти та до 80 
кілограмів – горнові цеху №3 Олександр 
Красний і Роман Мосієнко. А у категорії 
до 90 кілограмів нам трохи не вистачило 
підйомів, щоби увірватися у трійку кра-
щих. Але внесок майстра цеху з ремонту 
металургійного устаткування Валентина 
Саркісова все одно був важливий для ко-
мандного заліку.

Феросплавники мали однакову кількість 
очок з представниками «Запоріжвогнетриву», 
але наші спортсмени вибороли перше місце 
в одній з вагових категорій, а вогнетривни-

ки – жодного. Цей факт відіграв важливу 
роль і зіграв нам на користь. У результаті 
гирьовики нашого заводу посіли друге місце 
у загальному рейтингу, пропустивши впе-
ред лише працівників Запорізького титано-
магнієвого комбінату. На четвертому місці – 
співробітники «Укрграфіту», а п’ятими стали 
силачі Запорізького ливарно-механічного 
заводу.

Примітно, що феросплавники знач-
но покращили свій результат, адже два 
роки тому на обласних змаганнях ми 
були на четвертій позиції. Вітаємо наших 
спортсменів з перемогою і бажаємо здобу-
вати нові висоти!

Обласна спартакіада працівників 
металургійної і гірничо добувної промисло-
вості продовжується. Наразі всі в 
очікуванні наступних змагань її першого 
етапу.

ЯКІ БЕЗОПЛАТНІ ОБСТЕЖЕННЯ 
ВХОДЯТЬ У ПРОГРАМУ МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

� ПОТРІБНО ЗНАТИ

Щорічні профілактичні обстеження 
є надважливими для жінки, адже вони 
запобігають розвитку найпоширеніших 
хвороб. Зокрема, серцево-судинним, 
онкологічним захворюванням, цукрово-
му діабету. Виявлення їх на ранній стадії 
сприяє ефективному лікуванню.

У 2021 році в Програмі медичних гарантій перед-
бачені усі найважливіші види медичної допомоги 
на первинному, амбулаторному та стаціонарному 
рівнях для того, щоби жінки дбали про своє здоров’я, 
повідомляє Національна служба здоров’я України.

Якщо у жінки є скарги, або сімейний лікар вважає 
за потрібне додатково обстежити пацієнтку, він на-
править її до потрібного вузького спеціаліста або на 
необхідну діагностику.

Щорічні огляди у гінеколога мають бути 
обов’язковими. До гінеколога пацієнтка має право 
звернутися без направлення. Його допомога без-
оплатна у поліклініках та жіночих консультаціях, які 
уклали  договір із Національною службою здоров’я 
за пакетом “Профілактика, діагностика, спостере-
ження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбу-
латорних умовах”.  У жіночій консультації пацієнтка 
може безоплатно здати всі аналізи та пройти всі 
призначені лікарем-гінекологом обстеження, у тому 
числі - скринінг раку шийки матки.

Важливою для жінок є профілактика розвит-
ку новоутворень молочних залоз та кишківника. 
У Програмі медичних гарантій - 2021 в переліку 
досліджень, які входять в пріоритетні послуги, вклю-

чено мамографію та колоноскопію. Мамографію 
сімейний лікар може призначити пацієнтці після 
40 років. Колоноскопію - після 50 років. А може і 
раніше, якщо у пацієнтки є скарги і лікар хоче виклю-
чити підозру на онкологічне захворювання. Якщо ж 
у пацієнтки є сімейна історія хвороби, або інші про-
блеми, варто поговорити з лікарем про діагностику 
раніше. За направленням лікаря такі обстеження є 
безоплатними для пацієнток.

Крім того, відповідно до рекомендацій ВООЗ, ба-
жано здійснювати перевірку зору і слуху. Тож ваш 
лікар може створити направлення до офтальмолога 
та отоларинголога навіть за відсутності скарг.

Для майбутніх мам з 1 квітня запроваджено окре-
мий пакет послуг “Ведення вагітності в амбулатор-
них умовах”. У нього включені взяття на облік по 
вагітності, розробка індивідуального плану веден-
ня вагітності відповідно групи ризику, усі необхідні 
аналізи та інструментальні обстеження, заняття у 
«Школі відповідального батьківства» із залучен-
ням членів сім’ї до навчання. Тариф на медичні по-
слуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах 
становить 720 грн на місяць. Пацієнтка має право 
обирати, де спостерігати вагітність, незалежно від 
місця реєстрації чи фактичного проживання.  Щодо 
медичної допомоги при пологах, то з 1 квітня ця по-
слуга залишається пріоритетною. Жінки можуть виби-
рати пологовий будинок, в якому народжуватимуть. 
Місце проживання чи прописки також не має значен-
ня. Жодних благодійних внесків платити не потрібно. 
Не потрібне для пологів і додаткове направлення. 

Наша команда гирьовиків:
Віталій Саркісов, Олександр Красний, Роман Мосієнко, Михайло Макєєв

і Андрій Серединський здобули срібну нагороду у командному заліку

Профспілкові лідери вітають учасників змагань

Спартакіаду відкриває 
Перший заступник 

голови ПМГУ
Валерій Гавриленко

Михайло Макєєв впевнено здобуває перемогу

 1. Працівник з симптомами захворю-
вання на вірусну інфекцію звернувся до 
сімейного лікаря.

2. Працівник отримав лікарняний лист 
(у діагнозі записано ГРВІ, запалення 
легенів, бронхіт та інші простудні захво-
рювання).

3. Лікар направляє працівника на тест 
на наявність коронавірусу.

4. Отримано позитивний результат те-
сту на коронавірус.

5. Працівник знаходиться на 
лікарняному листі. Термін лікарняного 
листа визначає сімейний лікар.

6. Працівник, який, починаючи з п’ятого 
дня від здачі першого тесту, вже не 
має симптомів захворювання або різко 
симптоми зменшуються, а стан значно 
покращується - записується в обласний 
лабораторний центр на ПЛР-тестування 
на дату не раніше, ніж на 13-й день від 
дня першого тестування. Прийом заяв 
на ПЛР-тестування здійснюється за по-
передньою реєстрацією по телефону 
(061) 283-17-49 з 08-30 до 12-00.

7. Якщо сімейний лікар, посилаю-
чись на симптоми хворого, направляє 
працівника на повторну здачу тесту 
на коронавірус, працівник безкоштов-
но проходить цей ПЛР-тест в лікарні і 
скасовує реєстрацію на тест у лабора-
торному центрі.

8. Якщо  сімейний лікар, посилаючись 
на симптоми хворого, відмовляється 
направляти працівника на повторну 
здачу тесту на коронавірус, працівник 
проходить ПЛР-тест в обласному ла-

бораторному центрі у день, призна-
чений центром при реєстрації, на 
платній основі. Для цього після успішної 
реєстрації співробітник у визначену 
дату і час звертається до кабінету ПЛР-
тестування за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 27. Працівник отримує 
результат аналізу наступної доби з 10-
00 до 12-00.

За проведення тестування співробітник 
сплачує 600 гривень. Він має зберегти 
чек про оплату, результат тестування і, 
після виходу з лікарняного листа, при 
наявності підтверджуючих документів, 
звернутися до відділу охорони праці. 
Після цього підприємство компенсує 
працівникові витрати (через нараху-
вання додаткового заохочення або 
матеріальної допомоги).

10. До отримання результатів тесту (це 
відбувається від двох до семи днів), за 
згодою працівника:

- він оформлює тарифну відпустку, або
- він переводиться на дистанційну ро-

боту, або
- йому оформляється відпустка без 

утримання, або
- йому оформляється режим роботи 

«простій».   
11. Після отримання працівником не-

гативного результату тесту, він надає 
його безпосередньому керівникові і 
приступає до роботи.

Володимир Дружко, 
заступник Голови Правління

з охорони праці

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ 
ЗАХВОРІВ НА COVID-19 І СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 

СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ АМБУЛАТОРНО

� ДО ВІДОМА



8 Квітень
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
2010 рік - у планах розвитку підприємства на цей 

період закладена дуже велика кількість будівельних 
і ремонтно-будівельних робіт. З метою забезпечення 
виконання цих робіт, раціонального використання тру-
дових ресурсів, відповідної завантаженості ремонтно-
будівельного персоналу і підвищення ефективності 
його роботи прийнято рішення щодо реструктуризації 
ремонтно-будівельного цеху і управління капітального 
будівництва. Вона посприяє створенню єдиного цен-
тру відповідальності у частині планування, оцінки 
економічної ефективності і очікуваного результату при 
підготовці й проведенні капітального будівництва й 
інших заходів технічного розвитку.

2011 рік – у рамках програми інвестиційного 
розвитку на підприємстві був впроваджений проєкт 
електробігріву газопроводу феросплавного газу. Цю 
новітню технологію вперше використали не тільки в 
Україні, а й у країнах СНД. Нововведення дало змогу 
оптимізувати і скоротити видатки підприємства, а також 
підвищити надійність роботи обладнання.

2012 рік – пріоритетним напрямом розглядається 
удосконалення технології в основних цехах після випу-
ску феросплавів з печі. Запорізькі феросплавники  шука-
ють відповіді на питання розливки металу з печі, роботи 
зі шлаками. Керівництво заводу пропонує працівникам 
бути активними, ініціативними, подавати свої пропозиції 
і обговорювати їх.

2013 рік – 1 квітня запущено піч № 33 четверто-
го плавильного цеху, яка випускає феросиліцій. Піч 
успішно працює, і вже дала 82 базові тонни металу по-
над план і економію на 900 тис. кВт • год. електроенергії. 
Голова Правління Павло Кравченко на мітингу, при-
свяченому запуску цеху № 4, привітав феросплавників 
з цією радісною подією, подякував усім, хто витримав 
випробування і завжди залишався у строю.

2014 рік – музею трудової слави ЗФЗ виповнило-
ся 35 років. За десятиріччя свого існування він встиг 
накопичити колосальний арсенал знаменних подій 
і трудових звершень, виховав плеяду передовиків і 
раціоналізаторів. Сьогодні музей феросплавного за-
воду відкриває свої двері перед студентами, а також 
майбутніми феросплавниками.

2015 рік – молоді фахівці Запорізького заводу 
феросплавів гідно представили наше підприємство на 
науково-технічній конференції – Молодіжному Інфаконі, 
який відбувся на базі Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний ін-
ститут». За його підсумками доповіді начальника бюро 
проєктно-конструкторського відділу Єлизавети Шишкіної 
та горнового цеху № 2 Дениса Близнюка були визнані 
одними з кращих. Цим учасникам присудили друге місце 
з врученням авторам дипломів і премій. Їх нагороди за-
йняли гідне місце в експозиції заводського музею.

ЯКОСЬ У КВІТНІ

� ІСТОРИЧНЕ ФОТО

Проєкт «Зміна» покликаний показати, чим 
жило та як розвивалося місто Запоріжжя  
протягом останніх ста років.

Відвідувачі експозиції зможуть дослідити історію змін 
найвідоміших будівель і об’єктів міського простору за 
фотографіями різних часів та дізнатися:

• як зник, а потім знову з’явився Покровський собор;
• куди поділися Олександрівські торгівельні ряди і що 

тепер розташовано на їх місці;
• як виглядав Південний вокзал Запоріжжя;
• де розташовувався майдан Театральний;

• які місця у Запоріжжі викликають найбільше емоцій 
і з якими пов’язані найтепліші спогади містян.

Виставка складатиметься з трьох тематичних блоків:
• фотосушка (експозиція фотографій різних часів);
• «емоційна карта»  Запоріжжя (тут гості виставки 

зможуть поділитися власними спогадами про улюблені 
та пам’ятні місця);

• «скарбничка спогадів» - спеціальне місце для 
фотографій з родинних архівів із пам’ятними 
об’єктами міста.

Виставка триває  в Музеї архітектури Запоріжжя за 
адресою: вул. Гоголя, 66, Олександрівський район.

ФЕРОСПЛАВНИКАМ  ПРЕЗЕНТУЮТЬ ВИСТАВКУ 
«ЗМІНА» У МУЗЕЇ АРХІТЕКТУРИ

� ЦИРКОВЕ МИСТЕЦТВО

У Запорізькому державно-
му цирку презентували нову 
театралізовану шоу-виставу 
«Сузір’я». 

У програмі зібрано величезну 
різноманітність циркових жанрів.  Публіку 
захопили виступи повітряних гімнастів, 
жонглерів-віртуозів, еквілібристів, клоунів, 
акробатів, а також дресирувальників і 
кудлатих артистів:  кішки, собаки і носу-
хи демонстрували «вищий пілотаж» цир-
кового артистизму. Цирк «Сузір’я» - це 
театралізоване шоу, наповнене яскрави-
ми зірками, позитивними емоціями, диво-
вижними артистами і безліччю циркових 
жанрів!

ПОБАЧИТИ 
КАЗКОВЕ 

«СУЗІР’Я» І 
ЗАКОХАТИСЯ У… 

НОСУХУ

КАТЕРИ ТА АВТОБУСИ РОЗПОЧНУТЬ 
ПЕРЕВОЗИТИ ФЕРОСПЛАВНИКІВ  З 27 КВІТНЯ

Наприкінці квітня для запоріжців 
запустять перевезення до садово-
городніх товариств. 

Катери та автобуси курсуватимуть за низ-
кою традиційних напрямків. Перевезення для 
пільгових категорій запоріжців, як і у попередні 
роки, буде безкоштовним та з дотриманням 
усіх карантинних вимог. Таке рішення ухвалили  
на  засіданні міськвиконкому, повідомляється 
на сайті Запорізької міської ради.

Також організують підвіз та вивіз людей до 
річкового порту спеціальними маршрутами в 
напрямках:

- Дніпровського району (по тролейбусним 
маршрутам: №3 «4-й Південний мкрн – вул. 

Піщана», №11 «Арматурний завод – вул. 
Сєдова», №17 «вул. Сєдова – Бородінський 
мкрн»);

- Комунарського району (по тро-
лейбусним маршрутам: №3 «4-й 
Південний мкрн – вул. Піщана», №14 
«Сімферопольське шосе – Набереж-
на»).

Автобусні рейси з річкового пор-
ту по маршруту №38 від зупинки «пр. 
Металургів» через пр. Соборний, вул. 
Портову, вул. Незалежної України (вул. 
Рекордну), пр. Металургів до зупинки 
«БК ЗАлК». Автобус №29  також змінить 
свій маршрут – він курсуватиме від зу-
пинки «пл. ім. Поляка О.В.» по пр. Со-
борному, вул. Портовій, вул. Незалежної 
України, пр. Металургів і далі за звичай-
ним маршрутом.

� ДАЧНА НАВІГАЦІЯ

ТЕАТР ЛЯЛЬОК ЕКСПЕРИМЕНТУЄ З «КУРКОЮ  РЯБОЮ» 
� ПЛАНИ МИТЦІВ

У театрі ляльок готуються до 
прем’єри незвичайної постановки 
«Курки Ряби» - в стилі стім-панк.

 - Це дуже сміливий творчий експеримент, 
де героїнею казки буде відома всім Курочка 
Ряба, - розповіла  заступниця директора те-
атру ляльок Лариса Стовбун. - Дід з Бабою 
у цій виставі також будуть модні і стильні. 
А ще у них будуть свої невтілені мрії. Це 
некласична версія класичної казки «Курка 
Ряба» - перша робота театру в подібному 
стилі. 

Стим-панк передбачає, що все максималь-
но механізовано. Деталі будуть нагадува-
ти справжні металеві шестерні і заклепки. 
А ще буде багато шкіряних елементів. Всі 
механізми майбутніх казкових героїв вже 
готові. Бутафори і художники завершують 
роботу над великими декораціями. Також 
буде незвичайне музичне оформлення в 
стилі рок-музики. Ставить казку головний 
режисер театру Олег Лубенець. Творча гру-
па театру вірить, що вистава   матиме успіх. 

Також, як розповіли в театрі, однією з 
прем’єр майбутнього театрального сезо-
ну стане вистава «Чипполіно» за казкою 
Джанні Родарі. Актриса, провідна май-
стриня сцени Яна Козак, яка вже не в 
перший раз пробує себе в ролі режисера-
постановника, обіцяє глядачеві музичну 
казку з елементами сатири, іронії та гро-
теску.

 - Це буде дитяча вистава, весела, з гумором, 
а дорослий глядач зрозуміє його подвійний 
сенс, - каже Яна Козак. - Вистава насичена 
піснями під італійську традиційну музику. Ляль-
ки, декорації, світло - все це створить атмосфе-
ру середньовічної Італії. 

Нагадаємо, що це казка про доброго, веселого 
і відважного хлопчика-цибулину. Він вступив у 
нерівний бій з жадібними правителями казкової 
країни, щоби врятувати батька і своїх друзів. 
Казка вчить добру і справедливості, сміливості і 
взаємовиручці. І тому, як треба відстоювати свої 
права і свободу. Казки Джанні Родарі актуальні 
і в наш час. Порушені в них теми близькі 
нинішньому поколінню. Проблеми бідності та 
безробіття, несправедливості і жорстокого по-
водження з дітьми - все це існує і зараз. У своїх 
казках письменник розкриває головні секрети: 
що потрібно зробити, щоби все це виправити. 

До слова, минулого року відзначали 100-річчя 
з дня народження відомого італійського казка-
ря. А його казці «Пригоди Чиполліно» - вже 70 
років. «Чипполіно» в театрі ляльок планують по-
казати у вересні.

Дозвілля

КВІТЕНЬ ДАРУЄ «ВІРУ. НАДІЮ. ЛЮБОВ»
У Запорізькій обласній універ-
са льній науковій бібліотеці 
відкрилася виставка декора-
тивно-ужиткового  мистецтва 
і народних картин.

Творче об’єднання «Самоцвіти 
Запоріжжя» запрошує феро–
сплавників  на виставку «Віра. Надія. 
Любов», що відкрилася на шосто-
му поверсі Запорізької обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

у відділі мистецтв. «Самоцвіти» 
традиційно щороку проводять свої 
виставки в бібліотеці.

Об’єднання самодіяльних 
художників і майстрів декоративно-
ужиткового  мистецтва «Самоцвіти 
Запоріж жя» існує з 1982 року, воно 
було засноване з ініціати ви майстрів 
при обласному Будинку народної 
творчості.  Про це нагадали у твор-
чому об’єднанні. 

На виставці представлені вишивка, 
авторські ляльки, роботи з бісеру, 
аплікація, мереживо, петриківський 
розпис, народні картини. 

Виставка «Віра. Надія. Любов» 
працюватиме впродовж квітня. 
Час роботи: понеділок - четвер з 
9.00 до 19.00, п’ятниця - субота з 
9.00 до 17.00. Вихідний - неділя. 
Вхід безкоштовний. Телефон для 
довідок 787-53-51.

� ТВОРЧИЙ ВОГНИК

� ВІДПОЧИНОК УСІЄЮ РОДИНОЮ

«ДИНОПАРК» У «ДУБОВОМУ ГАЮ» ПОДАРУЄ НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ
На території «Дубового гаю» 
відкрився «Динопарк», в якому  
представлені 30 динозаврів у 
натуральну величину. Вони 
наче живі -  рухаються, гарчать 
і дихають.

З помякшенням карантинних обме-
жень у Запоріжжі,  парк під відкритим 
небом буде працювати в режимі про-
гулянки - 1 людина на 10 квадратних 
метрів. Вхід на територію «Динопар-
ку» відбуватиметься тільки в захисних 
масках, що закривають ніс і рот. Ма-
ски обіцяють видавати безкоштовно 
на вході. Всім відвідувачам необхідно 
буде дотримуватися дистанції в 1,5 ме-
тра.

Вхід на територію розваг дітям до трьох 
років безкоштовний. Безкоштовно (при 
наявності документів) також можуть відвідати 
парк діти-сироти, з багатодітної сім’ї (кож-
на третя дитина в сім’ї безкоштовно), діти 

з інвалідністю з супроводжуючим, діти заги-
блих учасників АТО, діти - іменинники, а та-
кож  учасники АТО і бойових дій.


