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Феросплавники 
дбають

про  безпеку
та  захист 
здоров’я
на роботі

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Павло Кравченко: «Порядок
у структурних підрозділах і на території 

заводу мотивує до натхенної праці»

У 2021 році Міжнародна 
організація праці присвя-
тила День охорони праці 
залученню потенціалу еле
мен тів системи безпеки 
та здоров’я (далі – БЗР), 
що сприяють безпеці та 
здоров’ю на роботі. У до
повіді до Всесвітнього 
дня охорони праці йдеть-
ся про те, як важливо 
під час нинішньої кри-
зи зміцнити системи БЗР 
включно зі службами охоро-
ни здоров’я на роботі  як 
на національному рівні, так 
і на рівні підприємств.

Через пандемію COVID-19 уря-
ди країн, роботодавці, працівники 
та населення в цілому стикну-
лися з безпрецедентними ви-
кликами, пов’язаними з вірусом 
SARS-CoV-2, та численними 
наслідками, які він спричинив 
у сфері праці. Пройшло тро-
хи більше року, як збудника 
COVID-19 виявили на території 
нашої держави. За цей час ми вже 
звикли жити у нових умовах, ра-
зом із тим, у День охорони праці 
ще раз на голошується: розсла-
блятися ра но. Тому День охорони 
праці був присвячений стратегіям 
зміцнення національних систем 
безпеки та здоров’я на роботі 
(БЗР), спрямованим на поси-
лення життєстійкості та протидії 
нинішнім і майбутнім кризам з 
урахуванням набутого досвіду в 
сфері праці.

Продовження на стор. 2

� ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ – 2021

Позитивні зміни започат-
ковуються бажанням і 
ефективною організацією 
роботи, вважає Голова 
Правління  АТ «ЗФЗ» Павло 
Кравченко. Одним із важли-
вих чинників цього процесу 
очільник заводу називає ви-
соку культуру виробницт-
ва. Щоби підтримувати її 
на належному рівні, він ре-
гулярно проводить огляди 
території під приємства. 
Останній з них показав, 
що начальникам цехів є ще 
над чим працювати, щоби 
підтримувати закріплену за 
ними територію у належно-
му стані.

Під час перевірки стану культури 
виробництва на території заводу 
за участю керівників структурних 
підрозділів Павло Олександрович 
наголосив, що у кожному цеху ма-
ють бути розроблені і виконуватися 
плани-графіки робіт з благоустрою. 
Також у цехах слід проводити за-
ходи з будівельних робіт – напри-
клад, бетонування поверхонь, їх 
захисту від корозії. Спрощений 
підхід  у вирішенні поставлених 
завдань  недопустимий і, у першу 
чергу, на думку Голови Правління, 
потрібно бажання менеджерів до 
змін у позитивну сторону, а потім – 
ефективна організація. Не можна, 
наприклад, спокійно дивитися на 
те, що бруд, підхоплений потоками 
опадів, розтікається по території. 

І приклад не змусив себе довго 
чекати: перед оглядом, а також під 

час цього заходу йшов рясний дощ, 
і він відразу показав усі недоліки 
асфальтового покриття проїжджої 
частини й тротуарів. Зокрема че-
рез нерівності доріг, відсутність 
водостоків до зливової каналізації 
вода накопичується у великі 
калюжі. Їх доводиться обходити – 
чим дов ше йде дощ, тим більшими 
вони стають, і збільшується шлях 
їх обходу, а автомобілі, рухаючись 
територією, створюють загрозу за-
бруднення одягу пішоходів біля 
місць накопичення води. Заува-
ження Голови Правління  стосу-
валися також забруднених вікон 

і фасаду Центральної заводської 
лабораторії автоматизації, механі-
зації й метрології. 

- Співробітники підприємства 
мають відчувати турботу про себе. 
Це повага до оточуючих, приклад 
належного ставлення до культу-
ри виробництва, - зазначив Павло 
Олександрович.

 Далі керівник підприємства 
звернув увагу на пошкоджену це-
глу складу управління сировини 
та постачання – його стіна має 
бути укріплена, а також дорогу 
біля цього складу, яка потребує 
відновлення бордюру і розширен-
ня за рахунок заїзної «кишені». 

Увагу Голови Правління при-
вернули також будівельні контей-
нери, які хаотично знаходилися на 
території - такого не має бути.

Під час огляду Павло Крав-
ченко ще раз нагадав керівникам 
цехів про необхідність регуляр-
но організовувати обрізку де-
рев, звернути увагу на засоби 
організації руху – наприклад, 
відновити знак, який попереджує 
водіїв про наближення до нерегу-
льованого залізничного переїзду, 
а також габаритний ліхтар. Стан 
вентиляційної камери, яка знахо-
диться поблизу, теж залишає ба-
жати кращого. Треба встановити 
на ній вказівний знак, відновити 
піддашок, привести до ладу при-
леглу до цієї споруди територію. 
Конструкції сходів на естакаду, 
знак на витяжці біля ремонтно-
механічного цеху мають бути 
пофарбовані.

Продовження на стор. 4

ШАНОВНІ ФЕРОСПЛАВНИКИ!
Нехай разом з теплом перших по

справжньому сонячних днів прийдуть до 
вас сили і енергія для нових звершень, а 
ваша праця радує своїми результатами.
Бажаємо вам миру, благополуччя вашим 

сім’ям і процвітання рідному заводу!

Адміністрація і профком АТ «ЗФЗ»

СЛАВИМО ЛЮДИНУ ПРАЦІ!
Шановні спілчани!
Травневі свята - особливі для всіх українців, 

для кожного члена Профспілки. Міжнародний 
день солідарності трудящих увійшов у нашу 
історію як символ весни, єдності, мирної праці.

Історичний та життєвий досвід нашого народу 
свідчить, що всі трудові перемоги можливі тільки 
тоді, коли всі ми об’єднуємось заради досягнен-
ня спільної мети і всією громадою виборюємо 
своє право на гідне життя у рідній країні.

І сьогодні, попри економічні негараз-
ди, викликані у тому числі і пандемією, та 
наполегливі спроби влади донезмоги звузити 
права трудящих, у нас є впевненість у нашій 
профспілковій силі та солідарній спроможності 
захистити основоположні права кожної людини 
на безпечну працю та гідну її оплату. Якщо ко-
жен з нас буде готовим до спільної боротьби за 
трудові інтереси, голос Профспілки буде почу-
тий! 

Від щирого серця вітаємо вас, шановні друзі, з 
Днем праці!

Бажаємо вам і вашим родинам миру та добробу-
ту, небайдужості та активності у профспілковому 
житті, міцного здоров’я, щастя та весняного на-
строю!

голова ПМГУ                                                  Олександр Рябко

Валерій Сєдов
голова Запорізької
обласної організації ПМГУ



Вогнетривку 
кладку прийнято!

Виробництво 2 Квітень
� КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

На дільниці виробницт-
ва вапняку закінчено фу-
терування печі №2 після 
капітального ремонту. 
Комісія у складі працівників 
цеху №3, виробничотех
но логічного і проєктно
конструкторського від–
ділів, служби економічної 
безпеки, відділів техніч
ного контролю та охо-
рони праці здійснила при-
йомку робіт і підписала 
відповідний акт. 

Модератор процесу - головний 
механік Олексій Баранов - корот-
ко проінформував присутніх про 
результати виконання завдання, 
а також запропонував їм огляну-
ти об’єкт, щоби зробити свої вис-
новки щодо кладки. Члени комісії 
на власні очі пересвідчилися 
у якості цегли, футерування в 
цілому й дотриманні проєктних 
показників. Загалом на футе-

рування площею 270 метрів 
квадратних витрачені 360,9 
кубометрів цегли. Сумарна вага 
кладки склала 855 тонн без ура-
хування зв’язуючих розчинів.

Але крапку ставити поки рано, 
процес підготовки обладнання 
до роботи ще триває. До 5 травня 
кладку у печі сушитимуть тепло-
вими гарматами, адже перебу-
ваючи у складському приміщенні 
взимку, цегла увібрала у себе 
вологу. Таку роботу виконують 
для усунення ризику розриван-

ня футеровки від дії високих 
температур. Далі у піч заванта-
жать вапно, увімкнуть газ для її 
розігріву, який виведе обладнан-
ня на проєктну потужність. Щоби 
прискорити процес, паралельно 
сушінню з 26-го по 28 квітня мон-
тували металоконструкції заван-
тажувального пристрою, а зараз 
проводиться кінцеве бетонуван-
ня зводової плити.

Продовження на стор. 4

Феросплавники дбають 
про  безпеку та  захист 

здоров’я на роботі

� ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ – 2021

Початок на стор. 1
З того часу, як на початку 2020 

року пандемія COVID-19 пере-
творилася на кризу світового 
масштабу, вона спричинила гли-
бокий вплив на всі сфери жит-
тя. Пандемія торкнулася майже 
кожного аспекту сфери праці 
– від ризику передачі вірусу на 
робочих місцях до ризиків щодо 
безпеки та здоров’я на роботі, 
що виникли внаслідок ужиття 
заходів з ослаблення поширен-
ня вірусу. Зміщення в бік но-
вих форм організації праці, зо-
крема масштабний перехід на 
дистанційну роботу, наприклад, 
створило багато можливостей 
для працівників, але викликало 
потенційні ризики щодо БЗР, зо-
крема психосоціальні ризики та 
ризики насильства.

Під час нинішньої кризи важ-
ливо зміцнення систем без-
пеки та здоров’я на роботі як 
на національному рівні, так і 
на рівні підприємств. Тому за 
рекомендацією Міжнародної 
організації праці девіз Дня охо-
рони праці у 2021 році - «Пе-
редбачати, готуватися та реа-
гувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО 
ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ 
БЗР».
У рамках  проведення заходів 

Тижня  з безпеки робочих 
місць  на нашому підприємстві 
комісія у складі представників 
відділу охорони праці, проф-
кому і редакції інспектувала 
структурні підрозділи заводу. 
Детальну інформацію читайте 
у наступному випуску нашої га-
зети.

Шановні феросплавники!
У рамках під го товки до Дня 

металурга і гірника, відповідно 
до п. 5.24 Колективного дого-
вору, планується присвоєння 
співробітникам АТ «ЗФЗ», які 
мають стаж до 1 серпня по-
точного року:

 - жінки: 15 років,
 - чоловіки: 20 років -

почесного звання «Ветеран 
праці».

Кандидати зобов’язані відпо ві-
да ти таким критеріям: 

• висока продуктивність пра-
ці впродовж усієї трудової діяль-
ності;

• ініціативність, професійне зро-
стання, підвищення кваліфікації;

• безперервний стаж роботи 
на підприємстві з урахуванням 
переводів у АТ «ЗФЗ» з системи 
металургії; 

• відсутність порушень трудової 
дисципліни і стягнень. 

Звертаємо увагу керівників, що 
листи-подання та службові запи-
ски щодо присвоєння почесного 
звання від структурних підрозділів 
мають бути надані до відділу 
кадрів не пізніше 01.06.2021 р., 
тобто за півтора місяці до Дня ме-
талурга і гірника України, який у 
цьому році святкується 18 липня.

Для присвоєння 
почесного звання 
«Ветеран праці» 
необхідно подати 

відповідні документи

� ДО УВАГИ!

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



Виробництво 3Квітень

Пневмогайковерт допомагає 
економити час співробітникам

� ІННОВАЦІЇ

Працівники Запорізького 
заводу феросплавів під–
тримують високий рівень 
професійних знань. Нав
чання на підприємстві від
бувається за затвердже-
ним планом і безперервно, 
оскільки технології не сто-
ять на місці, ринок теж 
диктує свої умови. Кожного 
року у світі підвищуються 
вимоги до якості робіт, 
оперативного виконан-
ня завдань і їх оптимізації. 
Наші співробітники ідуть у 
ногу з часом: цікавляться 
технологічними новинками, 
залюбки опановують об-
ладнання, яке спрощує пра-
цю, дає змогу раціональніше 
використовувати робочий 
час. Сучасні інструменти 
також заслуговують уваги 
запорізьких феросплавників, 
одним з них є пневмогайко-
верт.

Будь-який майстер знає: найбільш 
трудомісткий процес при монтажі/
демонтажі конструкцій або ремонті 
пристроїв - це закручування і 
відкручування різьбових з’єднань. 
Якщо ви, наприклад, детально роз-
глядали трансформатори, напевно 
побачили, що у зовнішній конструкції 
такого електрообладнання їх багато. 
А коли потребують транспортування 
або обслуговування відразу кілька та-
ких апаратів, що робити тоді електро-
монтеру? Крутити з’єднання вручну, за 
допомогою звичайного ключа – дуже 
непродуктивно. На це знадобиться 
кілька днів, задіяння більшої, ніж зви-
чайно, кількості персоналу, а якщо та-
ких умов немає – потрібна сила духу, 
адже мінімум двом людям доведеться 
довго виконувати монотонну роботу. А 
ось один пневмогайковерт може стати 
у нагоді: він значно пришвидшить дії 

працівників, перекладе більшу части-
ну тягаря роботи на себе – важливо 
тільки правильно ним користуватися.

Цей зручний інструмент має безліч 
переваг навіть перед його електрич-
ними та гідравлічними аналогами, але 
без відповідної підготовки позитив-
ного результату не досягнеш. Саме 
тому для ремонтного персоналу було 
організоване відповідне навчання на 
дільниці ремонту трансформаторів 
електротехнічного цеху. Тепер 
робітники можуть повністю виконати 
поставлену задачу лише впродовж 
кількох хвилин або годин.

Заняття відбулося під без по се-
реднім керівництвом електрика цеху 
№2 Дмитра Ткаченка, інструктором 
виступив майстер ЕТЦ Валентин 
Філін. У навчанні також взяли участь 
електромонтери цеху з ремонту ме-
талургійного устаткування Андрій 
Тимченко і Андрій Румянцев. Після 
ознайомлення з теоретичною ча-
стиною заняття, технологічною кар-
тою і інструктажу з охорони праці ці 
робітники приступили до справи. Ве-
личина обертаючого моменту задана, 
перемикач режиму роботи пневмо-
гайковерту переведений у потрібну 
позицію, він уже міцно тримає голов-
ку болта, подане стиснене повітря 
від компресора… Маємо повну 
готовність до виконання завдання! І 
запрацював двигун, стрімко і дзвінко 
закрутилися механізми інструменту у 
вмілих руках Андрія Тимченка. Його 
помічник, колега по професії Андрій 
Румянцев, знаходячись на приставній 
драбині, міцно тримав ріжково-
накидний ключ на гайці, щоби уник-
нути холостого обертання з’єднання. 
Не відволікаючись, зосереджено 
працюють хлопці. Тож спостерігачам 
довго очікувати не довелося: працю-
ючи злагоджено, ці двоє робітників 
успішно і швидко виконали розбол-
чування фази «А» пічного транс-
форматора. Робота фахівців була 
оцінена на «відмінно».

Продовження на стор. 5

Постійна актуалізація знань – це потреба часу
� ФАХОВА ПІДГОТОВКА

З цим згодні працівники чо-
тирьох бригад цеху №4, які 
пройшли курс навчання з по-
рядку експлуатації льоток, а 
також засвоїли заходи з попе-
редження можливих несправно-
стей при роботі на льотці.

Подібні заняття відбуваються 
на нашому заводі регулярно, адже 
разового ознайомлення робітників 
з їх обов’язками замало. І подібне 
не є примхою керівництва, до цього 
підштовхують новації, а також ризи-
ки, які є у праці металурга. «Гаряча» 
професія не терпить випадкових лю-
дей; компетентність, високий рівень 
знань та умінь персоналу у ній дуже 
важливі, адже від цього залежить 
якість і своєчасність випуску металу, 
безпека праці. До того ж, потрібно 
бути завжди готовим до удоскона-
лення технології, а вона тягне за со-
бою зміни у функціях трудівників, які 
експлуатують і обслуговують печі. 
Звісно, що у цій відповідальній сфері 
передавати знання мають тільки 
справжні професіонали, і такими є 
викладачі курсу. Вони безпосередньо 
пов’язані з виробництвом, постійно 
тримають руку на його пульсі і працю-
ють пліч-о-пліч з робітниками, а на за-
няттях надають своїм слухачам тільки 
актуальні дані.

Навчання, яке відбулося у рам-
ках програми підготовки горнових і 
плавильників, проводили начальник 
виробничо-технологічного відділу 
Ігор Шепляков, співробітники цеху 
№4: старший майстер Костянтин 

Тарнопольський, майстер Сергій 
Нікітін тощо. Вони приділили велику 
увагу технології експлуатації та ре-
монту льоточного вузла, розглянув-
ши з робітниками типові виробничі 
ситуації, зокрема – відкриття льот-
ки та її обробку, закриття льотки; 
встановлення передньої стінки з 
електродної маси; ремонт льотки 
та випускового лотка. Також слухачі 
курсу оновили свої знання з заходів 

по усуненню можливих неполадок на 
льоткових вузлах, закріпили прави-
ла охорони праці тощо. Під час на-
вчання було наголошено на тому, що 
дотримання всіх вимог є дуже важ-
ливим для забезпечення надійного, 
стабільного та ритмічного виробницт-
ва. Адже кожен феросплавник знає, 
що повнота інформації, отриманої при 
прийомі-передачі зміни, узгодженість 
дій у роботі з обладнанням вплива-

ють на техніко-економічні показники, 
продуктивність праці кожної людини і 
комерційний успіх заводу у цілому.

Заняття завершилися перевіркою 
знань – слухачі курсу склали тести пе-
ред кваліфікаційною комісією. Після 
закінчення навчання металурги цеху 
№4 продовжують працювати впев-
нено, злагоджено і надалі готові до 
повного виконання поставлених зав-
дань.
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Початок на стор. 1
Підбиваючи риску заходу, Павло Кравченко наголосив:
- Порядок у підрозділах і на території заводу стимулює до натхненної праці. Тому керівники структурних підрозділів мають приділяти питанням культури вироб-

ництва належну увагу.
Начальники цехів зробили висновки і опрацювали зауваження: обрізані дерева, побілені бордюри, встановлені знаки розмежування територій тощо. Робота з 

підтримання територій у належному стані і підвищення культури виробництва продовжується. Територія заводу крок за кроком стає привабливішою для очей за-
водчан і гостей підприємства. Дякуємо тим, хто відповідально ставиться до цього важливого питання!

Павло Кравченко: «Порядок у структурних 
підрозділах і на території заводу 

мотивує до натхенної праці»

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Справи небайдужих
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Пневмогайковерт допомагає 
економити час співробітникам

� ІННОВАЦІЇ

Початок на стор. 3
У вмілих і відповідальних руках пневматичний гайковерт приносить багато користі і перетворює рутинну діяльність на звичайну формальність. Тож технічне 

обслуговування і дбайливе ставлення до цього інструменту під час його роботи і зберігання є запорукою оперативного виконання завдань.

Справи небайдужих

Продовження на стор. 2
Отже, довгоочікуваний запуск вапнякової печі №2 стає ще ближчим! Вогнетривка цегла, якою вимощена внутрішня поверхня цього вели-

когабаритного обладнання, забезпечить його надійний захист від прогарів, значно подовживши строк експлуатації печі.

Вогнетривку кладку прийнято!
� КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ ЗАВОДЧАН І ЇХ 
РОДИН – НА КОНТРОЛІ ПРОФКОМУ

� НА ЧАСІ

Вже через місяць розпочнеться 
улюб лена пора всіх відпочивальників 
– літо. Воно так і манить до себе, 
і кожен має мрію, як його прове-
сти, щоби відпочити від трудо-
вих буднів, забути конфлікти, на-
солодившись теплими променями 
сонця, прохолодою морської води 
і незабутніми враженнями. А діти 
бажають провести частину літніх 
канікул подалі від дорослих, знайти 
нових друзів серед одноліток. Таку 
можливість їм щорічно надають 
адміністрація та профспілковий 
комітет Запорізького заводу 
феросплавів. Які позитивні зміни 
плануються у цьому оздоровчому 
сезоні, нам розповів заступник го-
лови профкому Олег Ільїн.

- Олеже Володимировичу, де і як 
будуть відпочивати і оздоровлю-
ватися запорізькі феросплавни-
ки влітку 2021 року? Чи враховані 
пропозиції і зауваження трудящих 
згідно підсумків торішньої літньої 
оздоровчої кампанії?

- Основною локацією нашого 
відпочинку вже впродовж багатьох років 
залишається база «Феросплавник» у 
Приморську, на узбережжі Азовсько-
го моря. Ми пишаємося тим, що є од-
ним з підприємств, які зберегли об’єкти 
соціальної сфери для своїх працівників. 
Тому не стоїмо перед вибором кожно-
го року, де і в яких умовах відпочивати, 
натомість розбудовуємо інфраструктуру 
самостійно, враховуючи побажання тру-
дящих. Плюс також у тому, що можемо 
оперативно приймати рішення відносно 
покращення матеріально-технічної бази, 
варто тільки мати для цього кошти. Радує 
те, що на «Феросплавнику» гарні умо-
ви проживання, якісне харчування, об-
ладнаний пляж. Але на тому, що маємо, 
не зупиняємося: з року в рік ми робимо 
нашу базу красивішою та затишнішою, 
створюємо умови, щоби феросплавники 
добре відпочивали і підтримували свою 
фізичну форму. Щодо пропозицій та за-
уважень, то адміністрація та профком 

постійно до них прислухаються, адже ми 
один колектив і прагнемо підвищувати 
конкурентноздатність нашого об’єкту 
відпочинку. Разом створюючи домашній, 
родинний затишок, прагнемо, щоби 
працівники заводу і їхні родини обирали 
нашу базу – де всі знають один одного, 
де небайдужі до звернень, де завжди 
підкажуть і допоможуть.

- Хто покращує умови перебу-
вання на базі феросплавників? 
Чи можете щось сказати про ре-
жим її роботи у зв’язку з високою 
вірогідністю карантинних обме-
жень?

- Всі структурні підрозділи заводу, 
які задіяні у щорічній підготовці бази 
до відкриття літнього сезону, працю-
ють злагоджено, згідно затвердженого 
плану, щоби впоратися з поставлени-
ми завданнями і відзвітувати про це до 
кінця травня. Багато роботи виконують 
управління капітального будівництва, 
електротехнічний, енергосиловий, ре-
монтно-механічний цехи, цех з ремонту 
металургійного устаткування, господарча 
дільниця заводоуправління тощо. Діло 
знаходиться для кожного, рук не завжди 
вистачає, тому навіть цехи основного ви-
робництва знаходять можливість виділити 
людей для участі в облаштуванні бази. 
А щодо вашого питання про карантинні 
обмеження, ми враховуємо, що влітку, 
скоріше за все, вони будуть продовжені. 
Але це не зупиняє нас, не дає розслаби-
тися. Адже торік оздоровчий сезон уряд 
вирішив-таки розпочати, значить, для 
цього були певні умови. Загадувати напе-
ред не варто, але припускаю думку, що у 
разі зниження захворюваності позитивне 
рішення буде прийнято і нинішнього літа. 
Тоді база «Феросплавник» знову зустріне 
відпочивальників у повній готовності. Але 
знов-таки запевняти наперед не буду: сто-
совно режиму роботи бази - про це поки 
що невідомо. Ми не знаємо, яка ситуація 
буде завтра зі станом захворюваності і, 
тим більш, які рішення прийме з цього 
приводу комісія з техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

- Які приємні сюрпризи очікують 
на феросплавників цього року?

- Приємні нововведення – це наша 
традиція. Подібна робота проводиться си-
стемно: для співробітників ми поступово 
покращуємо умови, наближаємо їх до кра-
щих стандартів. Щоби рухатися вперед, 
нам важливо знати думку кожного, тож за 
результатами минулорічного літнього сезону 
проведене опитування співробітників щодо 
покращення умов відпочинку та території 
бази. Працівники запропонували встановити 
загороджувальні сітки від медуз, мангальні 
зони, антимоскітні сітки на вікна, оновити 
спортивний інвентар, опрацювати питання 
облаштування спуску на пляж для дитячих 
колясок та встановлення біотуалетів на 
пляжі. Інформація взята до уваги.

Ми постійно підтримуємо належний стан 
кімнат, поліпшуємо умови тимчасового пе-
ребування відпочивальників. Наприклад, 
поступово оновлюємо меблі: змінюємо 
застарілі дивани на ліжка. Цей процес 
триває вже п’ять років і буде продовжува-
тись. Те саме стосується і побутової техніки: 
кондиціонерів, телевізорів. Деякі кінескопні 
телевізори перед початком нинішнього се-
зону будуть замінені на LED - екрани, але 

сучасним людям цього вже замало. В наше 
століття інформаційних технологій їм вже 
не хочеться чекати ефір новин або цікаву 
кінострічку на телеканалах. До того ж, бага-
то хто бажає підтримувати зв’язок з близь-
кими і друзями, ділитися з ними фото та 
відео відпочинку відразу, а не лише після 
приїзду. Тому трудящі запропонували цього 
року підключити базу до Інтернету - вста-
новити зони покриття Wi-Fi. Адміністрація 
відгукнулася на цю пропозицію, планує 
створити кілька таких «острівців». Також 
згідно з побажаннями працівників заво-
ду опрацьовуємо проєкт кафе на території 
бази. Поки зарано казати, як він буде 
реалізований, але для нас залишаться 
пріоритетними належні санітарні норми і 
лояльна цінова політика на послуги у цьому 
закладі.

- Чи плануються зміни стосовно 
дитячого відпочинку?

- Ні, дітей знову зустріне табір «Чайка» 
у Кирилівці. Діти та їхні батьки щорічно 
відгукуються про нього позитивно, ціна їх 
влаштовує, тому змінювати і зараз нічого 
не будемо. З адміністрацією цього дитя-
чого закладу у нас налагоджений діалог, 
ми ефективно співпрацюємо і вирішуємо 
всі питання у стислі строки. Думаємо 
лише, коли зможемо відкрити там оздо-
ровчий сезон. Минулого року планува-
ли розпочати, як завжди, у червні, але 
коронавірус вніс свої корективи, і дитя-
чий відпочинок стартував лише у серпні. 
Щодо цього літа, ми поки не можемо 
прогнозувати початок оздоровлення і як 
воно буде відбуватися, все залежатиме 
від епідситуації – так само, як і з базою.

- Яка буде вартість путівок для 
працівників заводу, їх чоловіків/
дружин і дітей?

- Зараз це питання вирішує фінансовий 
відділ. Остаточно ціна ще не узгоджена, 
але однозначно вона буде доступною 
для сімейного бюджету будь-якої родини 
феросплавників.

ЛЮДСЬКА ВОЛЯ ПРИБОРКАЛА БУРХЛИВИЙ АТОМ
� ПАМ’ЯТАЄМО

26 квітня в Україні відзначили скорботну 
дату  День пам’яті Чорнобильської трагедії.

Ця найбільша у світі екологічно-соціальна ката-
строфа була спричинена вибухом і подальшим руй-
нуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської 
атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року. У 
результаті вибуху з повністю зруйнованого реактору у 
довкілля було викинуто близько 190 тонн небезпечних 
радіоактивних речовин, що виділялися у навколишнє 
середовище через пожежу, яка тривала майже два 
тижні. Населення Чорнобиля піддалося опроміненню 
у 90 разів більшому, ніж населення Хіросіми після ви-
буху атомної бомби. Була забруднена територія пло-
щею 160 000 квадратних кілометрів, що включає в 
себе північну частину України, захід Росії і Білорусь. 
Близько 400 тисяч людей евакуйовані із зони лиха.

ЧАЕС є символом наймасштабнішої техногенної 
катастрофи в історії людства. Трагедія, спричинена 
вибухом на її енергоблоці, не має аналогів за обсяга-
ми забруднення природного середовища, негативно-
го впливу на здоров’я та психіку людей, їхній побут і 
соціально-економічні умови життя.

Щоби запобігти подальшим викидам радіо ак-
тивних матеріалів, до кінця 1986 року залишки 
четвертого реактору були накриті спеціальним 
«саркофагом», збудованим руками сотень тисяч 
добровольців і мобілізованих солдат, і Чорно-
бильська АЕС була знову введена в експлуатацію. 
Однак великі пожежі і аварії у 1991-му та в 1996 
роках спричинили зупинку спочатку другого, а 
потім - і першого реактора. У 2000 році зупинений 
останній, третій реактор, і ЧАЕС повністю припи-
нила свою роботу.

На аварію небачених масштабів відреагу-
вало світове співтовариство. Деякі дер-
жа ви після Чорнобильської трагедії від-
мовилися від розробок у галузі атомної 
енергетики, перевірки на безпеку АЕС 
стали ретельнішими, а електростанції, які 
відпрацювали свій термін, закривають.

Зараз залишки зруйнованого четвертого 
енергоблоку покояться під новою ізоляційною 
спорудою, яку ввели в експлуатацію 10 липня 
2019 року. Але біль все одно поряд з нами, 
і 26 квітня залишається днем пам’яті про 
найбільшу техногенну катастрофу та вшану-
вання героїзму пожежників, експлуатаційного 
персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, 
будівельників, учених, медиків, які бра-
ли участь у ліквідації наслідків аварії 
на електростанції. Якби не їх мужність і 
самовідданість, масштаби катастрофи могли 
стати набагато більшими. Ризикуючи життям, 
здоров’ям ці люди захистили світ від згубно-
го впливу і подальшого поширення радіації. 
Подвиг цих героїв назавжди записано до 
літопису людської мужності, він навічно за-
лишиться у пам’яті українського народу.

26 квітня вшановують ліквідаторів за їх 
сміливість та відвагу, у тому числі тих, які 
зараз працюють на нашому підприємстві. 
Передаємо найщиріші слова вдячності та 
доземний уклін за вашу високу громадянсь-
ку позицію і схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю тих, чиї життя обірвав смертонос-
ний атом.

Справи небайдужих
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ДО ОДЕСИ БЕЗ ПЕРЕСАДОК
� ВІТЕР МАНДРІВ

Дістатися без пере-
садок до Одеси потя-
гом №142 Маріуполь 
– Одеса запоріжці 
зможуть з 15 трав-
ня. Про це повідомляє  
Укрзалізниця.  

Поїзд ходитиме до 
жовтня. Із Запоріжжя 
відправлятиметься по непар-
них днях о 4:20, в Одесу при-
буватиме о 17:20 того ж дня. 

У зворотному напрямку  поїзд 
відправлятиметься по пар-
них днях. Із Одеси о 18:50, 
до Запоріжжя прибуватиме о 
8:03 наступного дня.

Окрім Запоріжжя, поїзд зу-
пинятиметься ще на кількох 
станціях Запорізької області: 
«Дніпробуд-2», «Моло-
чанськ», «Великий Токмак», 
«Верхній Токмак-2», «Комиш-
Зоря», «Розівка».

ЧИ БУДЕ ЗНОВУ 
НАШЕСТЯ 

МЕДУЗ 
У ЛІТНЬОМУ 

СЕЗОНІ - 2021?

� У ВІДПУСТКУ

Останні роки Чорне та Азовсь-
ке моря переживають нашестя 
медуз. Нерідко узбережжя пере-
творюються на справжнісіньке 
«желе», в якому туристам дово-
диться відпочивати.

В Україні водяться два види ме-
дуз: аврелія ауріта та коренерот 
чорноморський. Аврелія маленька 
за розмірами й абсолютно безпеч-
на, а от коренерот чорноморський 
- більший, може спричинити опіки, 
але не смертельні. Медузи наших 
морів небезпеки як такої не несуть, 
тільки створюють дискомфорт для 
відпочивальників, –стверджують 
фахівці.

Присутність медуз у Чорному й 
Азовському морях залежить від 
кількості планктону. Еколог Віра Гет-
маненко пояснила, що медузи у Чор-
ному морі завжди були, є і будуть. Їх 
розташування залежить від темпе-
ратурного фактора.

В Азовському морі медуз стає все 
більше. Аврелія і коренерот розмно-
жуються у північно-західній частині 
Азовського моря. Найбільше від 
цього потерпають курорти Генічеськ, 
Кирилівка та Бердянськ. Зараз в 
Азовському морі є всі сприятливі 
умови для медуз: температурний 
фактор, кормова база та високий 
рівень солоності води. Як тільки 
настає потепління води, у медуз 
швидше починається вегетативний 
період. Це означає, що якщо вони 
тут зимують, починають раніше 
розмножуватися.

Науковці  не радять сподіватися 
на те, що цьогоріч у зв’язку з трива-
лим зниженням температури медуза 
зникне. Але прогнозують, що вони 
можуть з’явитися пізніше, адже був 
короткий період низьких температур 
і прибережна зона моря замерзла.

У другій половині літа екологи 
очікують збільшення кількості медуз 
біля берега, однак все залежатиме 
від погодних умов. У високий се-
зон (липень, серпень) температура 
повітря найвища, тому медуз багато.

Тож якщо хочете відпочивати без 
медуз – вирушайте до моря у травні 
або на початку червня.

Що робити,
якщо вас вжалила медуза?

• промити опік морською або солоною 
водою, якщо залишилися пекучі нитки 
– забрати їх, але не голими руками;

• нейтралізувати отруту за допомо-
гою гелю з вмістом гідрокортизону;

• алергікам варто приймати анти-
гістамінний препарат;

• якщо біль сильний – випити знебо-
лювальне;

• пити багато чистої води й у жодному 
разі не вживати алкоголь.

Збільшення смертності та над-
важкий перебіг захворювання 
стали головними аргументами 
на користь вакцинації як єдиного 
на сьогодні порятунку від небез-
печного вірусу. 

Ковід став агре-
сив ні шим, із тяж-
чим пе ре бігом

Суттєво збіль ши-
лися летальні ви-
падки серед хворих 
на коронавірус. В 
Запорізькій області в 
березні-квітні реєст-
рували 15-18 смертей 
щодоби. Були «чор-
ні дні», коли цей по-
казник сягав 20-ти, 
констатує Марина Ко-
лерова – завідувачка 

відділення організації епіддосліджень 
Запо різь кого обласного лабораторного 
центру МОЗ.

У березні-квітні фіксували антирекор-
ди не тільки зі смертності від усклад-
нень, викликаних новою коронавірусною 
інфекцією, а й за кількістю виявлених 
хворих на ковід та госпіталізованих 
у важкому стані. Зайнятість ліжок в 
лікарнях - більше ніж 85%.

Колосально збільшилося навантажен-
ня на сімейних лікарів. До більшості з 
них важко записатися онлайн, прийом 
проводиться «живою» чергою. Ще один 
показник, який яскраво характеризує 
епідситуацію – переповнені кабінети 
флюорографії та комп’ютерної 
томографії. Останнє обстеження ро-
блять переважно у приватних медичних 
центрах. Вартість - у межах 1000-1300 
грн. Направлень на томографію легень 
так багато, що обстеження проводять 
ледь не цілодобово.

Причини сплеску захворюваності 
та високих показників летальності 
вже визначені. В Україні циркулю-
ють мутовані штами, які викликають 
тяжкі ускладнення. Вони відрізняються 
більшою агресивністю і викликають ви-
соку захворюваність серед дітей. 

У Запорізькій області нещодавно був 
випадок італійського мутованого штаму, 
розповідає Марина Колерова. Люди-
на хворіла ще в лютому, але визначи-
ли штам тільки у квітні, поки пройшли 
дослідження. Їх, до речі, роблять не в 
Україні. Вибіркові зразки ПЛР-тестів на-
правляють у європейські лабораторії. 
Тому про нові штами запорізькі лікарі, як 
і загалом медики в Україні, дізнаються 
із запізненням.

Мутацій багато, і всі нові штами 
відрізняються від того вірусу, з якого все 
почалося минулого року, наголошують 
медики. Все, що стосується COVID-19, 
тільки вивчається, відслідковується і 
систематизується. Тому узагальнюючі 
висновки і щодо перебігу хвороби, і 
щодо мутації вірусу робитимуть згодом.

У Запоріжжі  в наявності  три 
вакцини

Десятки тисяч мешканців Запорізької 
області записалися на вакцинацію. 
Щодня цифра збільшується. Бажаючі 
додаються в загальну чергу через дода-
ток «ДіЯ», через реєстратури місцевих 
лікарень та сайт Запорізької ОДА, де 
також можна залишити заявку про ба-
жання вакцинуватися від COVID-19.

У першій хвилі були медики ковідних 
стаціонарів та військові. Вони отри-
мали щеплення вакциною Covishield 
індійського виробництва. Незважаю-
чи на іншу назву, препарат повністю 
ідентичний британській AstraZeneca, 
яку розроблено Оксфордським 
університетом.

На  другому етапі вакцинації на 
черзі денній – будинки для людей по-
хилого віку: працівники та пацієнти. 
Крім того, вакцинують рятувальників, 
правоохоронців, медиків первинної 
ланки всіх видів медичних закладів. 
Для цієї категорії вже отримали вакци-
ну BioNTech/Pfizer. Її торговельна наз-
ва - Comirnaty. За розподілом МОЗу, 
кожна область України отримає 1170 
доз разом з розчином для розведен-
ня та шприцами, пообіцяв головний 
санітарний лікар України Віктор Ляшко.  

За словами Марини Колерової, в За-
порізькій області вже є три вакцини, 
ор га нізовані 80 пунктів щеплення. За 
потреби їх кількість збільшать. Зараз 
пройшли нав чання і працюють дев’ять 
мобільних бригад для щеплення вак-
циною AstraZeneca, дві бригади пра-
цюватимуть з Pfizer. Ще п’ять бригад 
вакцинуватимуть маломобільні гру-
пи населення китайською вакциною 
CoronaVac.  

Як і коли отримати другу дозу?
Зараз найбільше щеплень зробле-

но вакциною AstraZeneca. Її вироб-
ник – Індія повідомила про припинен-
ня експорту через складну ситуацію 
всередині своєї країни. Тож чи всім ви-
стачить другої дози та чи можна робити 
щеплення різними вакцинами? 

- У жодному разі не можна!  – говорить  
Марина Колерова. - Якщо перша доза 
була AstraZeneca, то вона може бути не 
тільки одного виробника. Але виробле-
на за технологією AstraZeneca. Зараз її 
виготовляють в Індії, а також в Південній 
Кореї, Бельгії. Виробники можуть бути 
різні, але вакцина AstraZeneca - одна. 
Якщо щепилися Pfizer, то значить друга 
доза також має бути Pfizer, CoronaVac 
– то CoronaVac. Не можна змішувати 
вакцини!

Лікарі підкреслюють, що довко-
ла терміну отримання другої дози 
AstraZeneca існує багато спекуляцій. 
На збільшення строку між щепленнями 
вплинули міжнародні дослідження, які 
тривають у різних країнах. Раніше реко-
мендували перерву між першою і дру-
гою дозами в чотири тижні – 28 днів. За 
останніми даними, найкращий інтервал 

- три місяці.  Вакцинація у такому гра-
фі ку показала вироблення стійкого три-
ва лішого імунітету. У такому випадку 
ефективність захисту від ковід сягає 
90%. Тому ВООЗ рекомендувала для 
AstraZeneca: від 28-ми днів до трьох 
місяців. І що більший інтервал, то кра-
ще для імунітету. Але будуть такі люди, 
кому треба буде їхати за кордон і вони 
захочуть зробити щеплення раніше 
трьох місяців, тоді може бути інтервал 
і 28 днів, – пояснюють у лабораторному 
центрі.

Необхідно повідомити сімейного 
лікаря про отримання щеплення. Всі 
дані про нього вносять до електронної 
системи медичних записів. Якщо люди-
на потребує якогось підтвердження, то 
видають сертифікат.

- Документ затвердженого зраз-
ку є чинним багато років, відповідає 
міжнародним правилам. Він і раніше 
видавався при виїзді за кордон, коли 
треба було підтвердити якісь щеплен-
ня. Наприклад, від жовтої лихоманки, – 
розповідає Марина Колерова.  

За її словами, якщо якісь країни вве-
дуть паспорти вакцинації і люди потре-
буватимуть такої довідки, можна звер-
нутися до лікувально-профілактичного 
закладу. Там з електронної системи 
на підставі даних про щеплення ви-
дадуть сертифікат. В принципі, його 
видають після другого щеп лення. Але 
якщо людина їде за кордон і потребує 
підтвердження вакцинації першою до-
зою, вона обов’язково отримає такий 
сертифікат. Це не проблема, наголошу-
ють лікарі.

Побічні дії від вакцинації
Повідомляють про кардинально різні 

реакції. Підвищення температури – від 
37-ми до 39-ти градусів, біль у сугло-
бах, загальний стан схожий на грип. У 
більшості людей взагалі немає реакцій. 
А прояви, які є, минають за кілька днів.

Що робити, щоб щепитися від 
COVID-19?

Запис на вакцинацію від ковід триває. 
Найпоширеніший – через додаток 
«ДіЯ». Крім того, можна записатися 
на сайті ОДА, а також через сімейного 
лікаря, реєстратуру  лікувального за-
кладу за місцем реєстрації.

Ще є контакт-центр МОЗ з питань 
COVID-19. Дзвінок на його номер 
0800602019 є безкоштовним. Опера-
тор прийме заявку і передасть всю 
інформацію за адресою реєстрації лю-
дини, яка звернулася. Коли з’явиться 
можливість вакцинуватися, з вами 
обов’язково зконтактує медична сестра 
і повідомить день і час, коли можна це 
зробити. У МОЗ обіцяють, що впро-
довж двох місяців у громадян України 
з’явиться можливість зробити щеплен-
ня не за чергою, а за бажанням. Старт 
масовій вакцинації дадуть, як тільки от-
римають партію в мільйон доз. Перши-
ми отримають доступ ті, хто встиг по-
передньо записатися.

ДЕ І ЯК  ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ?
� КОРИСНО ЗНАТИ

Марина Колерова – 
завідувачка відділення 

організації епіддосліджень 
Запорізького обласного 
лабораторного центру 

МОЗ

Феросплавники на травневі свята збираються відпочити на 
березі Азовського моря. Очікується, що місцеві пляжі там  будуть 
переповнені.  Тому власники баз відпочинку і міні-готелів  розпочали 
сезон раніше. Проте незважаючи на теплу погоду, купатись у морі, 
вважають фахівці, ще зарано. Температура морської води стане 
комфортною для запливів не раніше червня.

НА ВІДПОЧИНОК
ДО  АЗОВСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ



Дозвілля
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1968 рік – на печі №33, де працює стар-

шим горновим Іван Герман, процес плавки 
відбувається швидше, ніж на будь-якій іншій, що 
є у плавильному цеху №4. За рахунок приско-
рення, на добу виплавляється металу на 10 тонн 
більше, ніж раніше.

1969 рік – феросплавники взяли участь у 
ювілейному суботнику. Було прибрано території 
50 тис. кв. м, прокладені 330 м електрокабелю, 
посаджені 250 дерев і 1200 кущів, заскладовані 
150 кубометрів деревини, облаштовані території 
заводу і  житлових масивів, зібрані  200 тонн ме-
талобрухту.

1995 рік – виконано ряд технологічних 
і організаційних заходів для удосконален-
ня технології виплавки МФШ у цеху №2, зо-
крема освоєні оптимальні навантажки шлаку 
силікомарганцю, завдяки чому зекономлено 712 
т сировини на суму 7 млрд карбованців. Опра-
цьована технологія виплавки на сировині зі змен-
шеною до 30 відсотків частиною агломерату, 
собівартість шлаку знижена завдяки цьому на 
19 млрд карбованців.

1997 рік – наказом Фонду держмайна України 
№ 282  передбачений продаж 49 відсотків 
акцій нашого підприємства на некомерційному 
конкурсі за приватизаційні майнові сертифікати 
і для  ВАТ «ЗФЗ» створена авторитетна комісія 
з некомерційних конкурсів на чолі з заступником 
голови Запорізької обласної державної адмі ніст-
рації Петром Ванатом.

2000 рік – 19 квітня відбувся  Всеукраїнський 
референдум. Заводчани-феросплавники пра-
цювали у двох комісіях на Павло-Кічкасі у 
приміщенні школи №67. До кожної комісії 
увійшли по 14 осіб. Дев’ять  з них – представники 
ЗФЗ, а інші – від політичних партій та громадсь-
ких організацій.

2005 – всі виробничі підрозділи заводу 
обладнані приточно-витяжною вентиляцією. 
Всього на підприємстві облаштовані 452 вен ти-
ляційні установки. За їхню ефективну роботу і  
заміри повітряобміну відповідальні фахівці групи 
промислової вентиляції при  ЛЗВПБ. Окрім того, 
у кожному цеху визначені відповідальні особи, 
які безпосередньо слідкують за обслуговуванням 
цих систем.

2009 - після більш ніж тримісячного примусо-
вого простою, викликаного зниженням попиту на 
продукцію, у цеху №2 включені в роботу печі №11 
та №15. Передбачається, вони будуть виплавля-
ти високовуглецевий феромарганець ФМн78Б.

ЯКОСЬ У КВІТНІ
� МІСЦЯ СИЛИ

Цей легендарний острів добре відомий 
усім феросплавникам. Традиційно сюди 
вибираються на відпочинок цілими ро-
динами. Особливо актуальними прогу-
лянки тут стали у період карантину.
Хортиця  місце унікальне, овіяне леген-
дами, міфами і переказами різних епох. 
Тут піднімаються на земну поверхню 
граніти, вік яких перевищує 2,5 мільярди 
років, саме тут знаходяться курга-
ни – ровесники єгипетських пірамід і 
стародавні храми – кромлехи. Це місце 
сили, куди тисячі людей приходять 
підзарядитися життєвою енергією. Та-
кож на острові розташований історико
культурний комплекс «Запорозька 
Січ»  символ епохи козацької вольниці, 
військової доблесті і самобутності 
українського народу.

ЗАПОВІДНИК ВСЕРЕДИНІ
ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі (площа 
23,59 кв. км), розташований трохи нижче греблі 
Дніпрогесу. Його довжина з північного заходу 
на південний схід - 12,5 км, а середня ширина - 
близько 2,5 км. Острів добре видно з прибереж-
них територій центральних районів Запоріжжя. 
У Хортицькому районі проживає понад 100 тисяч 
людей, і вони щодня перетинають Національний 
заповідник «Хортиця» дорогою на роботу і з ро-
боти, адже він знаходиться у серці промислового 
Запоріжжя.

Від центрального проспекту міста – Соборного 
дістатися на острів можна за кілька хвилин будь-
якою маршруткою, що прямує у Хортицький рай-
он від зупинки «Проспект Металургів». Звернувши 
вліво з Прибережної автомагістралі, достатньо 
перетнути Дніпро через міст Преображенського, 
щоби потрапити у заповідник. З нього, до речі, 
відкриваються чудові види на «Запорозьку Січ», 
«Дніпрогес», скелі північній частині Хортиці і 
південну частину острова, яка переходить у плавні.

На території Хортиці, за словами співробітників 
Національного заповідника, - унікальний 
біокомплекс, у якому зосереджені практично всі 
види ландшафтів півдня України. Мальовничі скелі 
берегової лінії, мішані та соснові ліси, поля, луки, 
степи, озера, плавні... кожен тут знайде куточок 
природи на свій смак. На острові більше тисячі 
видів рослин, 104 з них зустрічаються лише на цій 
території.

Навесні галявини та виярки Хортиці покривають 
первоцвіти і занесена до Червоної книги України 
сон-трава. Влітку вітер колише сивий ковил. Тут 
можна зустріти унікальні «висячі болота» - болотні 
рослини, що ростуть прямо на скелястих схилах 
трохи північніше балки Черняхівка, і заблукати 
в непрохідних плавневих лісах південної части-
ни острова. У центральній частині Хортиці, на 
території заснованого в середині минулого століття 
дендропарку, можна побачити кримські рослини, 
завезені з Нікітського ботанічного саду, насолоди-
тися чистим повітрям у ялівцевому гаю і прогуляти-
ся алеєю Закоханих серед заростей спіреї.

Тваринний світ Хортиці не менш різноманітний: 
зайці, їжаки, куниці, лисиці, ховрахи, білки, ве-
личезна кількість видів птахів... Попрямувавши 
вглиб заповідника, ви напевно зустрінете когось 
з цих корінних мешканців острова. А якщо по-
щастить, зможете побачити козулю або дикого 
кабана. Останні, до речі, іноді і самі виявляють 
несподіваний інтерес до людей. Кілька років 
тому художники, що брали участь у фестивалі 
дерев’яної скульптури на території єдиного в 
Україні кінного театру «Запорозькі козаки», були 
всерйоз стурбовані своєю безпекою, коли їх «пере-
кус» поцупило чимось приваблене до місця заходу 
сімейство диких кабанів.

Подорожувати Хортицею можна пішки, на 
велосипеді або верхи. Годинна прогулянка 
обійдеться близько 150 гривень з людини. Ніяких 
особливих навичок або спецпідготовки не потрібно. 
На автомобілях у межах острова можна пересува-
тися лише асфальтованими дорогами, а підхід до 
Хортиці та прилеглих островів на будь-яких видах 
плавзасобів заборонений. Єдине місце, де не діє 
заповідний режим – туристичний пляж у північній 
частині острова, по сусідству з мальовничою бал-
кою Генералкою. Його довжина – трохи менше 
кілометра. Піщаний пляж з усіх боків обмежений 
гранітними скелями, тому тут дозволено не тільки 
палити багаття, а й ставити намети, чим користу-
ються любителі активного відпочинку, облаштову-
ючи в теплу пору року стоянки на кілька днів або й 
тижнів. На цьому найбільшому хортицькому пляжі 
влітку відпочивають тисячі запоріжців і гостей 
міста, тут проводять фестивалі барди і регулярно 
проходять тренування зі скелелазання. У ніч на 
Івана Купала саме тут збираються шанувальники 

язичницьких вірувань східних слов’ян для прове-
дення обрядів, пов’язаних з літнім сонцестоянням.

МІСЦЕ СТАРОДАВНІХ СВЯТИЛИЩ
За даними представників Національного запо-

відника «Хортиця», територія острова впродовж 
всієї його історії практично не використовувала-
ся для побутових цілей: острів вважався місцем 
зв’язку з могутніми силами, які керують життям 
на Землі і непідвладні людині. Підтвердженням 
цієї теорії є безліч культових споруд: кам’яних за-
кладок, кромлехів і святилищ різних епох, вияв-
лених на Хортиці при проведенні археологічних 
досліджень. Одна з останніх значущих знахідок 
- унікальний комплекс періоду ямної культури з 
кам’яним похованням III тисячоліття до н. е. Він був 
відкритий у 2015 році археологічною експедицією 
під керівництвом відомого українського археолога 
Олега Тубольцева. За його словами, цей кам’яний 
комплекс епохи ранньої бронзи з похованням 
чоловіка не має аналогів у світі:

- Комплекс являє собою циліндр діаметром 
близько 50 метрів з ровами, орієнтованими по 
сторонах світу, кількома входами, величезним 
скупченням обпалених кісток тварин, сховищами 
керамічного посуду періоду шнурової кераміки і 
жертовником, під яким ми виявили нижню щелепу 
людини, що свідчить про здійснення тут людських 
жертвоприносин. Аналогічні за формою комплек-
си раніше були виявлені на території Португалії 
та Азії. Але на відміну від запорізького, жоден з 
них не має кам’яних поховань, схожих з виявле-
ним нами в південній частині комплексу похован-
ням чоловіка – жреця, вождя або ідейного лідера 
індоєвропейського племені, яке жило на цій 
території близько двох тисяч років до нашої ери, 
- розповів Тубольцев.

Завдяки подальшим розкопкам і дослідженням 
археологи сподіваються знайти відповідь на пи-
тання про те, чим викликані ці відмінності і ким 
була людина, якій одноплемінники створили таке 
унікальне поховання. Але станеться це навряд 
чи незабаром: на розкопках комплексу археологи 
працюють понад 15 років, але відкрили за цей час 
лише четверту частину.

До речі, розкопки унікального кам’яного похован-
ня, за словами керівника археологічної експедиції, 
супроводжувалися низкою подій, які інакше як 
містикою не поясниш. «Тільки-но ми намагалися 
відкрити поховання, починався найсильніший дощ 
з грозою, і ми змушені були переривати роботу. Так 
повторювалося кілька разів, а коли ми поховання 
все-таки відкрили, у мене в руках з незрозумілих 
причин в буквальному сенсі слова розсипалася 

трубка, яку ми вирішили розпалити, виявивши, що 
сигарети закінчилися», - розповів Тубольцев.

Сьогодні ця культова споруда перебуває у стадії 
дослідження та недоступна для огляду. Проте 
цілий ряд інших кам’яних закладок, кромлехів і 
святилищ, пов’язаних із стародавніми віруваннями 
людей, може побачити будь-хто: кромлехи епо-
хи енеоліту, вік яких перевищує 5,5 тисяч років, 
святилище скіфської епохи в районі Чорної скелі, 
древнє святилище-обсерваторія, що датується 
ІІ тисячоліттям до н. е. біля знаменитого комплек-
су «Запорозька Січ» відкриті для відвідування 
безкоштовно, цілодобово і цілорічно, як і вся 
територія Національного заповідника «Хортиця».

СКІФСЬКИЙ СТАН
Одне з найзагадковіших місць Хортиці - 

меморіально-туристичний комплекс «Скіфський 
стан». Його територія вважається особливою 
енергетичною точкою землі – місцем, де на по-
верхню виходить її життєва енергія. Навіть люди, 
яким властиво зі скепсисом сприймати ідеї про 
існування подібних явищ, зазначають, що «в цьо-
му місці повітря ніби пронизане якимись особли-
вими струмами, що міняють і сприйняття, і хід 
думок».

«Скіфський стан» - найвища точка Хортиці (май-
же 60 метрів над рівнем Дніпра), а три курганні 
насипи комплексу є ровесниками єгипетських 
пірамід.

У північній частині «Скіфського стану» розта-
шований унікальний музей кам’яних скульптур – 
лапідарій, де під відкритим небом зібрані кам’яні 
пам’ятки історії різних епох. Кіммерійські, скіфські 
й половецькі скульптури, кам’яні хрести, шляхові 
та воротні стовпи, жорна... всього не перелічити. 
Там само і реконструйовані дозорні вишки - беке-
ти, за допомогою яких козаки сповіщали один од-
ного про наближення ворога. На думку більшості 
тих, хто побував на території «Скіфського стану», 
цей комплекс – один з найбільш незвичайних і 
інформативних на Хортиці.

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ –
ОБРАЗ ВОСЬМИ СІЧЕЙ УКРАЇНИ

І все ж перший образ, який постає перед очима 
при слові «Хортиця» - це козацтво. Знаменитий 
«Запорозький марш», дзвін шабель, козаки, що ле-
тять на конях...

Острів Хортиця – козацька столиця України. 
Тут розташований головний символ легендарної 
епохи - історико-культурний комплекс «Запо-
розька Січ». Тут є музей історії запорозького ко-
зацтва, зона відпочинку «Козацьке коло», єдиний 
в Україні кінний театр «Запорозькі козаки» і 

піднята з дна Дніпра знаменита козацька чайка. 
Сюди 14 жовтня з усієї України з’їжджаються 
люди на свято Покрови Пресвятої Богородиці 
та День українського козацтва, дата яких з 2014 
року і стала датою найпатріотичнішого держав-
ного свята - Дня захисника України.

Нині музей історії запорозького козацтва, 
відомий колекцією зброї козацької доби та 
експозиціями про історію виникнення і військове 
мистецтво запорожців, тимчасово не приймає 
відвідувачів. Але частину експонатів можна по-
бачити на легендарній «Запорозькій Січі».

Ідея створення цього комплексу, який нині 
є візитівкою острова і всього Запорізького 
краю, виникла ще в 1965 році, але до набуття 
Україною незалежності відкидалася, як прий-
нято було говорити, «з ідеологічних міркувань». 
До будівництва взялися лише в 2004 році. 
Причому спочатку планувалося, що комплекс 
буде історико-етнографічним. Проте надалі 
концепція змінилася: за даними Запорізької 
облдержадміністрації, у 2006 році «дирекція 
Національного заповідника «Хортиця» і пред-
ставники науки дійшли висновку, що це буде 
не реставрація Запорозької Січі, як планувало-
ся раніше, а узагальнений образ усіх вісьмох 
Січей, які існували на території України. Тобто 
не історико-етнографічний, а меморіально-
туристичний комплекс з усіма його атрибутами». 
Пізніше комплекс став історико-культурним.

Ще в період будівництва ця споруда вражала 
своїми масштабами. З оглядових майданчиків її 
башт відкривався вид на десятки кілометрів на-
вколо. Споруджуваний комплекс дав змогу де-
яким відвідувачам Хортиці сприймати культуру 
козаків зовсім по-іншому.

Сьогодні, комплекс «Запорозька Січ» дарує 
можливість поринути в атмосферу часів ко-
зацтва сотням тисяч відвідувачів щороку. Крім 
власне Січі з вражаючими фортифікаційними 
спорудами, вежами, куренями, будинком ко-
шового ота мана і храмом Покрова Богородиці, 
комплекс приваблює можливістю ознайоми-
тися з побутом, традиціями і військовим ми-
стецтвом козаків. А також – з різноманітними 
експозиціями епохи запорозького козацтва, яка 
стала для сучасних українців джерелом нат-
хнення, прагнення до волі і віри в себе і свій 
народ.

ХОРТИЦЯ – УНІКАЛЬНИЙ БІОКОМПЛЕКС 
ПОСЕРЕД ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
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