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Звітуємо
і плануємо 

разом!

� ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Павло Кравченко: «Ефективність
і продуктивність мають бути 

ключовими словами для 
нашого колективу»

На розширеній селекторній 
нараді традиційно обговорю-
вали усі сфери діяльності заво-
ду. Керівники функціональних 
напрямів звітували про стан 
справ виробництва, виконан-
ня ремонтів і інвестиційних 
програм, охорони праці, 
піднімали комерційні питання.

Підбиваючи підсумки виробничої діяльності 
за квітень, заступник технічного директора з 
виробництва Дмитро Малієнко наголосив, 
що план з виплавки феросплавів був пере-
виконаний і у зв’язку з цим зауважив, що 
весь метал, який додатково виробляє наше 
підприємство, йде на благо запорізьких 
феросплавників. Кожну виплавлену тонну 
керуюча компанія готова брати до реалізації 
і інвестувати у розвиток заводу, передусім 
кошти спрямовуватимуться на виконання 
програм з дефіцитом бюджету.

У квітні всі цехи зекономили електроенергію, 
за винятком цеху №4. Основні причини пере-
витрати у цьому структурному підрозділі 
заводу полягають у технологічній площині, 
а також через простої, які були пов’язані 
з роботою цеху. З утворення відсівів цехи 
відпрацювали з економією. Майже по всім 
цехам має місце економія марганцевовмісної 
сировини. Визначені кращі печі по заводу - 
№№ 15, 22, 34 та ті, якім ще треба працю-
вати над вдосконаленням роботи - №№ 12, 
28, 38.

Першочерговим завданням Дмитро 
Малієнко вбачає запуск печей. 20 трав-
ня піч №27 вмикається на розігрів, на 
ній проведені усі ремонтні роботи. Зараз 
погоджується режим розігріву печі, і вона 
згідно графіку запрацює. Також невдовзі 
будуть проведені капітальні ремонти печей 
№№ 24, 13. На сьогодні видано розпоряд-
ження про запуск цеху №1, створена робо-
ча група по трьом дільницям: шихтовому 
відділенню, плавильному корпусу, складу 
готової продукції. Першочергове завдання по 
цьому структурному підрозділу – увімкнення 
печі №6, яке планується на 1 червня. За-
ступник технічного директора звернув увагу 
учасників наради, що відхилення по льотко-
вому вузлу мають бути усунені вчасно і не 
зможуть прямо вплинути на строк запуску 
цієї печі.

Дмитро Малієнко наголосив на тому, що 
строки виконання роботи з перекочуван-
ня трансформатора між печами №11 та 
№13, визначені раніше на тиждень, мають 
бути скорочені до трьох днів у зв’язку з 
можливістю використання автоматизовано-
го інструменту. Павло Кравченко підтримав 
рішення щодо прискорення цього процесу і 
запропонував завершити означену роботу за 
один день, оскільки тоді ми отримаємо ще 
більше металу, а з ним - і додаткові кошти.

Відремонтована вапнякова піч цеху №3 
вже працює: її розігрів закінчений, 20 трав-
ня вона була переведена на феросплавний 
газ. Показники вмісту вапняку вже дійшли 
90%, до кінця місяця її виведуть на планову 
продуктивність і фахівці будуть аналізувати 
з червня, залежно від завантаженості про-
грами, чи виробляти на ній товарне вапно, 
оскільки включення печі №27 дасть додатко-
вий шлак і можливі додаткові об’єми FeMn 
88 та Mn 95.

Цех №1 готується до включення печі 
№6, у цілому, поставлені завдання від пра-
цьо вуються добре. По цеху №2 – прово-
диться кампанія з використання окатишів, 
закінчилася кампанія по електродній масі, 
наданої одним з підприємств - показники 
там були хорошими. Цех №3 відновив ви-
робництво з використанням руди, економить 
шлак і має хороші показники. Вапняк у цьо-
му структурному підрозділі заводу виробля-
тиметься високої якості, оскільки цех має 
капітально відремонтовану піч.

Продовження на стор. 2

� З НАРАДИ

Нові знання і свіжі ідеї є 
своєрідними інвестиціями 
у злагоджене виробництво, 
які в подальшому позитив-
но позначаться на розвит-
ку заводу – приблизно таку 
думку Голова Правління 
Павло Кравченко довів до 
відома присутніх 19 квітня 
на розширеній селекторній 
нараді. Вона традиційно по-
чалася з підбиття підсумків 
виробничих змагань за ми-
нулий місяць і оголошення 
переможців.

Серед плавильних цехів за 
квітень найкращий результат 
показав цех №3. Друге місце 
– у цеху №2. Протягом місяця 
він продовжував тенденцію до 
зростання виробництва і знижу-
вав витрати. Вітання приймали 

начальник цеху Вадим Литвяк 
і увесь трудовий колектив цьо-
го структурного підрозділу. Не 
дивлячись на те, що минулого 
місяця другий плавильний по-
ступився пальмою першості, 
це була лише невелика па-
уза. Працівники цеху будуть 
надалі виборювати перемогу і, 
як запевняє його адміністрація, 
позитивні результати цього су-
перництва всі побачать вже 
наприкінці травня, адже є мета 
«обігнати» цех №3. Що ж до 
ситуації по цеху №4, він, на 
жаль, поки не зміг повністю на-
лагодити своє виробництво, і 
хоча цей структурний підрозділ 
намагається боротися з пробле-
мами, повного розуміння у тому, 
як ефективніше працювати й 
уникати перевитрат, немає. 

Продовження на стор. 2

Шановні феросплавники!
Вітаємо вас з 76-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! 

Ця дата для нас одночасно і день скорботи за героями, які полягли на полях 
битв, і за жертвами, які принесли народи Європи. Також вона є даниною подяки 
нашим ветеранам. Доблесть і мужність, проявлені вами у роки війни, є взірцем 
служіння Батьківщині.
Любі друзі! Прийміть найтепліші, найщиріші побажання доброго здоров’я, 

щастя і благополуччя! Нехай небо над головою завжди буде мирним!

Адміністрація і профком АТ «ЗФЗ»

ГЕРОЯМ СЛАВА!



Виробництво 2 Травень

Початок на стор. 1
Серед цехів допоміжного вироб-

ництва переможцем у змаганні 
визнаний енергосиловий цех.  
Співробітники ЕСЦ вперше у цьому 
році опинилися на першому місці, і 
це має бути приводом не дивуватися, 
а брати позитивний приклад і вітати 
його фахівців з заслуженою перемо-
гою. Ремонтно-механічний цех зали-
шився у трійці кращих, але спустився 
на одну сходинку нижче – за резуль-
татами минулого місяця у нього дру-
ге місце. При цьому колектив цеху 
бажає повернути собі абсолютне 
лідерство, і для цього є певні пере-
думови, тому енергосиловики не ма-
ють розслаб лятися. Павло Кравчен-
ко, поздоровляючи колектив РМЦ, 
запропонував йому і надалі продо-
вжувати працювати на перспективу, 
розвиватися. Третє місце – у цеху з 
ремонту металургійного устаткуван-
ня. Цей структурний підрозділ вже 
кілька місяців працює без керівника 
(наразі здійснюється підбір його 
кандидатури), але подібне не стає 
перепоною для досягнення пози-

тивних результатів. До того ж, на 
підбитті підсумків березня Голова 
Правління наголошував, що ЦРМУ 
має всі шанси бути серед призерів. 
І ці сподівання виправдалися: третє 
місце у боротьбі за першість є показ-
ником того, що зміни відбуваються.

Після підбиття підсумків трудових 
змагань Павло Кравченко акцен-
тував увагу керівників, присутніх 
на нараді, щодо необхідності 
обов’язкового проведення аналізу та 
оцінки ситуацій у підпорядкованих 
їм структурних підрозділах, для 
підтримання та налагоджування 
ефективності виробничих процесів і 
управління персоналом, а також ви-
магав від керівників відповідального 
ставлення до підготовки персоналу, 
зокрема у виробничих цехах. Ключо-
вим словом, кінцевою метою тут має 
бути ЕФЕКТИВНІСТЬ. Важливість 
набуття нових знань працівниками 
взагалі важко переоцінити, адже 
чотири, п’ять і навіть десять годин 
занять потім будуть компенсовані 
додатковими тонами виплавленого 
металу і інвестиціями у виробництво.

Керівник підприємства ще раз на-
гадав, що треба звертати увагу на 
весь технологічний ланцюжок, зо-
крема приділяти увагу його почат-
ку, оскільки саме там зустрічаються 
чинники, які в подальшому впли-
ватимуть на якість продукції під 
час різних етапів її вироблення. 
Це завдання актуальне для всьо-
го заводу. Крім того, у структурних 
підрозділах ЗФЗ має бути актуаль-
на, чітка і правильна виробнича 
інформація. Тільки так можна ви-
конувати планування, впливати на 
якість, попереджувати випадки пе-
редчасного зносу вузлів і комплек-
туючих обладнання. Заводчани ма-
ють не зупинятися на досягнутому 
і працювати над покращеннями: 
дивитися вперед, прогнозувати, 
працювати на перспективу. Кожен 
повинен задати собі питання на 
кшталт: «Що конкретно я зробив 
для того, щоби стати краще?» «Які 
шляхи вдосконалення я бачу і як 
буду йти ними?» «Яку мету я став-
лю перед собою і що мені потрібно 
для її реалізації?». Тоді наше 

підприємство підніметься ще на 
одну сходинку у розвитку.

Знову і знову Голова Правління 
нагадує про те, що робочий час 
треба використовувати макси-
мально корисно, адже кожна його 
хвилина потенційно несе у собі 
комерційну вигоду. Наприклад, не 
потрібно відразу чотирьом людям 
відкручувати близько десяти болтів 
звичайними гайковими ключами: 
для цього завод давно закупив ав-
томатизований інструмент, вико-
ристання якого значно прискорить 
виконання завдання і дасть змогу 
спрямувати персонал на інші робо-
ти. Ми ж з вами у ХХІ столітті живе-
мо! Про це Голова Правління слуш-
но зауважив, розповідаючи колегам 
про ситуацію з пневмогайковертом. 
І хоча навчання з його експлуатації 
було проведено, тенденція викори-
стання цього інструменту не набула 
широкого поширення.

Працювати з розумом, ініціативою 
і відповідальністю дуже важли-
во. Павло Кравченко побажав всім 
успіхів у цьому напрямі.

Павло Кравченко: «Ефективність
і продуктивність мають бути ключовими 

словами для нашого колективу»

� ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Початок на стор. 1
Цех №4 – це окрема ситуація: його 

робота дуже далека від ідеальної, насам
перед через підвищені витрати сталево
го кругу, що зростали впродовж кількох 
місяців. Основна причина цього фактору 
лежить у технології, і особливу увагу на 
такі речі слід звернути працівникам ших
тового відділення. Адже потрібно зважа
ти: якої якості сировина потрапить у піч, 
такою буде й продукція на виході. Дов
жина електродів, електричний режим, 
газовий режим, робота сухої та мокрої 
газоочисток, робота на льотковому вузлі 
– все це впливає на витрату кругу. Зараз 
фахівцями заводу опрацьовується пов
ний технологічний цикл від завантаження 
сировини у піч до управління технологією 
і випуску розплавів. Перші кроки у цьому 
напрямі вже є. Почали з шихтового від
ділення, питання збільшення факторів 
витрат кругу й інші проблеми опрацьо
вували разом з виробничотехнологіч
ним відділом. У ході обстеження робота 
дозувальних пристроїв була визнана не
задовільною, при цьому звернено увагу 
головного інженера, головного механі
ка, головного енергетика, начальника 
ЦЗЛАММ на те, що у листопаді минулого 
року ці пристрої приведені до ладу і пра
цювали без нарікань. Також фахівці звер
нули увагу на різну товщину стрічки, що 
знаходиться на дозувальних пристроях. 
Вона вносить погрішності в показання 
датчиків, відповідно, порушується до
зування. На деяких дозувальних при
строях підклинюють підшипники. Також 
здивував випадок відсутності взаємодії 
між механослужбою і ЦЗЛАММ: незро
зуміло, де чиє обладнання і хто за нього 
відповідає. У зв’язку з цим Дмитро Ма
лієнко нагадав, що у питанні належності 
устаткування суперечки недоречні. Має 
бути чітко вказано, за ким воно закріпле
но. За результатами огляду обладнання 
дійшли висновку про необхідність ство
рення графіку повної ревізії дозувальних 
пристроїв, який має затвердити техніч
ний директор.

Є у роботі цеху №4 й позитивні мо
менти. Наприклад, відзначена робота 
кранових машиністів шихтового відді
лення: жодної проблеми з відвантажен
ням сировини впродовж минулого міся
ця не було.

Окремо Дмитро Малієнко звернув 
увагу на відповідальність керівників на 
виробничому майданчику за необхід
ність проведення навчання. Наголошено 
на тому, що ніхто, крім них, людей не на
вчить, а якісна професійна освіта потріб

на зараз як ніколи. Тим більше, зараз є 
зміни у складі персоналу, на завод при
ходять нові фахівці. Їх потрібно навчати, 
адаптувати до роботи, адже коли новий 
працівник бачить, що їм ніхто не бажає 
займатися, на його питання чіткої відпо
віді немає  вирішує покинути завод вже 
через один  два місяці. Також є потреба 
відродження програм, що мають на меті 
впровадити технології розвитку. Все це 
вже було на нашому підприємстві, були 
певні спроби щодо покращень. Але на
разі подібна робота потребує активіза
ції. Тому заступник технічного директора 
запропонував підключитися до роботи з 
модернізації всіх, хто має слушні думки і 
прагне розвивати виробництво, робити 
його більш економним і ефективним.

Головний механік заводу Олексій Ба
ранов відзвітував, що у квітні по осно
вним роботам служби головного інже
нера заплановано 309 задач, які наразі 
майже всі виконані, лише дві задачі були 
перенесені: проведення поточного ре
монту печі №32, яке завершилося 7 
травня, і капітальний ремонт печі №27  
його закінчення було зміщено на 20 трав
ня. Відремонтовані десять плавильних 
печей: чотири печі  у цеху №2, чотири 
печі — у цеху №3, дві печі — у цеху №4. 
Проведено 22 поточних ремонти ванта
жопідйомних механізмів: у цеху №1 — 
чотири крани, у цеху №2 — п’ять кранів, у 
цеху №3 — шість кранів, у цеху №4 — сім 
кранів. Аналіз гарячих простоїв показав, 
що вони, в основному, виникають через 
прогари водоохолоджуючих труб і про
тікання води. Для їх зменшення з квітня 
введений щоденний контроль темпера
турного режиму простору зводу печей, і 
знайшли розуміння, що нормальна тем
пература — до 300 градусів. Тому зараз 
видно динаміку, кожен день  з цехом 
працюють по температурному режиму, і 
наразі простежується тенденція до його 
зниження. Щодо випадку на печі №36, 
де вийшов з ладу підшипник на горно
вому візку, ця причина дала 115 хвилин 
простою. Після аналізу виявлено, що під
шипник був 1988 року виготовлення і не 
змінювався з початку його встановлення 
на візку. Встановлено, що діагностувати 
підшипник на ходу дуже складно, оскіль
ки він працює на дуже малих обертах, 
його тягне за собою лебідка. Тому для 
того, щоби уникати поломок, при зупин
ках печей на поточний ремонт на подо
вих колесах відкривають кришки, миють 
підшипники, детально оглядають їх і, 
якщо вони у нормі, ці підшипники змащу
ють і повертають на місце.

У квітні достроково був завершений 
капітальний ремонт вапнякової печі 
№2: на це фактично витрачено 74 дні 
з запланованих ста. У процесі ремонту 
виявлено, що це обладнання було на
хилено відносно осі на 300 міліметрів. 
Без перевищення строків і кошторису 
піч приведена у відповідність з техніч
ною документацією і на ній був вчасно 
здійснений капітальний ремонт. Також 
проведений капітальний ремонт заліз
ничного крана 1992 року виготовлен
ня. Тривалість ремонту склала 348 днів, 
насамперед через те, що практично 
всі зап частини, які застосовувалися на 
цих механізмах, зняті з виробництва. 
Довелося модернізувати силову уста
новку, замінити морально застарілий 
дизельгенератор на сучасну дизельну 
електростанцію, яка є надійнішою в екс
плуатації. За результатами аналізу ви
явилося, що ремонт крану, здійснений 
розумно і правильно, виявився значно 
дешевшим, ніж придбання нового: він 
зекономив підприємству кілька мільйо
нів гривень. У квітні персоналом РМЦ і 
ЦРМУ проведений капітальний ремонт 
печі №27. Зокрема силами ремонтно
механічного цеху був виготовлений ряд 
металоконструкцій, цех з ремонту мета
лургійного устаткування їх змонтував, 
на сьогодні підписується акт передачі 
печі в експлуатацію. За попередніми 
розрахунками, зекономлено більше од
ного мільйона гривень підприємства. 
Щодо місць складування металолому, 
на 1 квітня зафіксовані 54 місця його 
зберігання, 1 травня їх кількість скоро
чена до 34х, планується зменшити у 
поточному місяці ще на 25 місць, підбит
тя підсумків відбудеться 31 травня. По 
роботі з енергоресурсами: споживання 
природного газу склало 167 000 кубо
метрів при запланованих 200 000 кубо
метрів, економія — 301 000 гривень з 
ПДВ. Споживання пожежнопитної води 
склало 22 000 кубічних метрів при плані 
23 000 кубічних метрів, підживлюючої 
води — 31 000 кубометрів при заплано
ваних 35 000 кубометрів. У плані служби 
головного інженера на травень — за
пуск обладнання цеху №1, закінчення 
поточних ремонтів печі №6 і обладнан
ня, пов’язаного з відвантаженням про
дукції, поточний ремонт печі №34 цеху 
№4 з заміною восьми контактних щік 
фералкованих. З 10 червня планується 
зупинити піч №24 на капітальний ре
монт. Визначені підрядники — виконавці 
робіт на цій печі, за результатом зустрі
чей з ними працівники заводу дійшли 

висновку, що ремонт буде проведений у 
чітко зазначений строк.

Заступник Голови Правління — ко
мерційний директор Олена Бай про
інформувала учасників наради, що всі 
плани зі збуту у квітні були виконані без 
затримок. Разом із тим, було звернено 
увагу на ситуацію по щебеню. Якщо, на
приклад, у березні, та й навіть коли попит 
на цю продукцію нижче  у січні і лютому, 
щебеню відвантажувалося більше, зараз 
показники у цьому напрямі знизилися, 
насамперед через причини, пов’язані 
з переробкою у ЦПШ. Подібне питання 
потребує окремого обговорення й про
ведення роботи щодо підсилення пози
цій. Стосовно феросплавної продукції, її 
ринок, як і раніше, є активним. Попит на 
марганцеву продукцію залишається ви
соким, ціни на неї зростають, тому завод 
має активно підтримувати її виробниц
тво. Переходячи до стану справ з поста
чання, комерційний директор зазначила, 
що коксова продукція, яка прибула на 
наше підприємство, зараз розмитнена, 
її можна вивчати і робити висновки щодо 
використання цих коксів. Також Олена 
Бай звернула увагу присутніх на те, що 
сьогодні завод має напружену ситуацію з 
поставками залізовмісної сировини, зо
крема ринок стружки дуже неактивний. 
Фахівці заводу шукають відповідник цієї 
сировини.

Заступник Голови Правління з охоро
ни праці Володимир Дружко зазначив, 
що травм у квітні не було. У тому самому 
місяці захворюваність підвищилася на 19 
випадків порівняно з березнем, зростан
ня зафіксовано у цехах №№ 1, 4, ЕСЦ. У 
квітні виявлені 35 випадків інфікування 
заводчан коронавірусом, у березні – 42, 
таким чином, захворюваність знизила
ся. У травні на час наради зафіксовані 
десять випадків захворювання, усього з 
початку епідемії – 355 випадків. У квіт
ні були затримані у стані алкогольного 
сп’яніння дев’ять працівників, трьох з них 
звільнили, усі інші понесли дисциплінар
ну відповідальність. Накладені стягнення 
на шістьох порушників через невиконан
ня ними правил роботи з вантажопідйом
ними механізмами, а також  невикорис
тання засобів індивідуального захисту 
під час роботи. Крім того, Володимир 
Дружко оголосив на нараді про резуль
тати заходів, що відбулися на заводі на
передодні Дня охорони праці в Україні. 
Основним завданням на травень визна
чена підготовка до аудиту, перевірка це
хів на предмет дотримання стандартів 
відносно правил охорони праці.

Звітуємо і плануємо разом!
� З НАРАДИ
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Компетентність у питаннях охорони 
праці є підґрунтям безпечної роботи 

� БЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Знання у цій сфері постійно 
потрібно підтримувати на 
належному рівні, і для цьо-
го у АТ «ЗФЗ» використо-
вують усі можливості. 
Завдяки навчанням, які си-
стематично організовує 
наше підприємство, а також 
інструктажам феросплавники 
працюють без травм. Адже 
краще (і дешевше!) попереди-
ти, ніж потім долати наслідки. 
До Дня охорони праці подібна 
робота активізується, і 
карантинні обмеження не є 
перешкодою для того, щоби 
зайвий раз пересвідчитися у 
стані справ з безпеки – напри-
клад, перевірити стан побу-
тових приміщень, закріплених 
за цехами територій, 
наповнюваність стендів з охо-
рони праці і їх зміст, провести 
у дистанційному режимі кон-
курс на знання нормативних 
документів з охорони праці.

Щодо останнього, участь у 
тестуванні уже давно стала доб-
рою традицією для заводчан, які 
небайдужі до питань власної та 
колективної безпеки. Випадкові 
правильні відповіді на завдання 
трапляються дуже рідко, та, зреш-
тою, це – не лотерея, ми говоримо 
про серйозні речі. Основою успіху у 
тестуванні, як завжди, залишається 
надійна теоретична підготовка 
учасників, уміння швидко відшукати 
потрібну інформацію у законах, по-
рядках, актах.

У заході з перевірки знань взя-
ли участь 12 фахівців структурних 
підрозділів нашого підприємства, 
серед них - співробітники цеху №3, 
автотранспортного, залізничного, 

ремонтно-механічного цехів, Цен-
тральної заводської лабораторії ав-
томатизації, механізації й метрології. 
Впродовж однієї години працівники 
відповіли на 52 питання, які перед-
бачали від трьох до п’яти варіантів 
відповідей, причому на п’ять завдань 
правильних варіантів було відразу 
кілька.

Після отримання заповнених 
анкет електронною поштою і об-
робки даних, конкурсна комісія 
підбила підсумки заходу. Бали були 
підраховані, і за їх сумою визначений 
переможець – ревізор з безпеки руху 
Андрій Подгорний, який на час участі 
у заході виконував обов’язки началь-
ника служби рухомого складу. Він 
виявив високий рівень обізнаності, 
краще за всіх виконав завдання, на-
давши 50 правильних відповідей. 

Всього два запитання відділили 
його від ідеального результату! Тож 
Андрій був нагороджений почесною 
грамотою заводу та грошовим за-
охоченням. До речі, у статистиці він 
опинився поза конкуренцією: дру-
ге та третє призові місця розділили 
між собою працівники цеху №3 - 
шихтувальник Вадим Білокінь (44 
правильні відповіді) і майстер Воло-
димир Маліков (правильно відповів 
на 34 питання).

Андрій Подгорний поділився з 
редакцією газети враженнями про 
конкурс:

- Майже ідеальна здача тесту з 
охорони праці є не просто результа-
том високої підготовки. Знати прави-
ла безпеки ми маємо постійно, адже 
нещасний випадок – це не тільки 
біль постраждалого, це ще й пля-

ма на репутації 
в ідповідальних 
осіб і цеху в 
цілому. Допу-
скати подібне у 
жодному разі не 
можна. До того 
ж, моя професія 
зобов’язує до 
високої ком-
петентності: я не 
тільки дотримую-
ся вимог охорони 
праці сам, а ще 

й контролюю, щоби їх виконували 
колеги, тому підказую й допомагаю 
своїм товаришам. З більшістю за-
питань я стикаюся у роботі повсяк-
денно, тому відповіді на них давав 
впевнено. Звичайно, були і складні 
моменти, наприклад, питання з газо-
безпеки, але, як показало тестуван-
ня, і з ними можна було впоратися. А 
щодо самого конкурсу на знання пра-
вил охорони праці, мені цікаво третій 
рік поспіль брати участь у ньому, і 
одного разу я зміг завоювати третє 
місце. Мене захопив дух бороть-
би, бажання вдосконалювати свої 
знання, до того ж, це шанс не тільки 
перевірити себе, а й отримати гро-
шову винагороду як кращому знав-
цю. І ось у цьому році мій результат 
виявився першим! Приємно було ба-
чити своє прізвище у рядку поряд зі 
словами «визнаний переможцем». Я 
досяг своєї мети, але не вважаю, що 
треба зупинятися - планую й надалі 
брати участь у подібних заходах.

Відділ охорони праці вітає пере-
можця, дякує іншим феросплавни-
кам за участь у  конкурсі і нагадує, 
що знання і правильне застосу-
вання вимог безпеки є важливим 
для збереження здоров’я та життя 
працівників.

� ВИРОБНИЧИЙ РЕПОРТАЖ

У плавильних цехах кипить робота
Праця  на нашому  заводі  — 
це заробіток і соціальна 
підтримка,  а ще – щира 
робітнича гордість за те, що 
ЗФЗ помітний навіть на тлі 
інших велетів індустрії дуже 
різногалузевого запорізького 
проммайданчика.

У наш прагматичний час лю-
дям  потрібна не лише матеріальна 
зацікавленість, але й вихован-
ня почуття причетності кожного 
працівника до звершень цеху, заво-
ду. 

Сьогодні  увага феросплавників 
прикута до результатів роботи 
плавильних цехів. Від працівників  
вимагається не тільки фізична 
витривалість, емоційно-вольова 
стійкість, організаторські та 
комунікативні здібності, увага, 
але й уміння швидко прий мати 
адекватні рішення, високий рівень 
відповідальності, дисциплінованість, 
терпіння, вит римка, рішучість.

Працівники тут мають бути 
обізнані у фізиці, хімії, математиці, 
розумітися на  властивостях  металів 
і сплавів, вогнетривких і шихтових 
матеріалів, знати технологію і ре-
жими металургійного виробництва, 
основи автоматизації плавильного 
виробництва і роботи устаткування 
цехів, правила його експлуатації та 
застосвувати ці знання на практиці. 
Зокрема, працювати зі спеціальним 

і складним обладнанням, моделюва-
ти і оптимізувати металургійні про-
цеси тощо.

Варто згадати і про ризики роботи, 
які утворюються внаслідок багатьох 
чинників. Адже навіть найменша по-
милка, допущена в процесі роботи 
з розплавленим металом, загрожує 
спричинити тяжкі наслідки. 

Тож вартий уваги колег і 
популяризації позитивний досвід 
роботи успішних бригад нашого за-
воду.  За результатами роботи  у по-
точному місяці визнані передовими:

• у цеху №2 - бригада №4,  
яка працює на печі №15 у 
складі:

Коробка Олександр Івано-
вич, бригадир, плавильник 
6 розряду;

Дашевський Віталій 
Іванович, горновий 5 розряду;

• у цеху №3 - бригада №2, яка 
працює на печі №22 у складі:

Макушев Андрій Сергійович, 
бригадир, плавильник 6 розря-
ду;

Ільїн Сергій Володимирович, 
горновий 4 розряду;

Ілляшенко Сергій Сергійо-
вич, горновий 4 розряду;

Михайлюк Тарас Віталійо-
вич, плавильник 6 розряду;

 • у цеху №4 - бригада №1,  
яка працює на печі №10 у 
складі:

Кущ Максим Віталійович - 
бригадир, плавильник 6 роз-
ряду;

Мороз Олексій Володими-
рович - плавильник 5 розря-
ду;

Федорченко Сергій 
Сергійович - плавильник 4 
розряду.

Дякуємо за якісну робо-
ту і хороший приклад для 
наслідування.



� ВІТАЄМО!

ЮВІЛЯРИ  
ТРАВНЯ

Цех №1
Кашин А.О. – шихтувальник;
Чумак А.В. – шихтувальник;
Смiюха М.С. – чистильник;
Супрун О.М. – горновий;
Носкова Ю.І. – оператор з обслугову-

вання установок;
Парилов С.О. – чистильник.

Цех №3
Бородай О.А. – випалювач вапна;
Кудря О.М. – старший майстер.

Цех №4
Латиш О.I. – горновий;
Соколова К.О. – оператор з обслуговування 

установок;
Фатєєв О.В. – газівник;
Камнєв В.В. – машиніст розливної машини;
Кучер М.В. – машиніст крана;
Кулiков О.Г. – газівник.

Енергосиловий цех
Бурдико Р.С. – слюсар-ремонтник;
Коноваленко В.О. – машиніст фільтр-преса.
Відділ технічного контролю

Закряченко I.З. – контролер.
Відділ вхідного контролю

Марченко А.В. – контролер.
Залізничний цех

Петров А.А. – слюсар з ремонту рухомого складу;
Iсаєв Є.В. – помічник машиніста тепловозу;
Лисенко Ю.П. – помічник машиніста тепловозу.
Автотранспортний цех

Булах А.І. – водій.
Центральна заводська лабораторія
Ляленко О.С. – дробильник;
Никифоров В.О. – начальник дільниці;
Денисова О.П. – начальник дільниці;
Петренко А.В. – лаборант.

Склади управління сировини
та постачання

Поваренко С.Б. – прийомоздавальник.
Господарча дільниця

Донська О.М. – прибиральник.
Лабораторія захисту

водно-повітряного басейну
Копил I.Г. – лікар з гігієни праці.

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Федоренко О.М. – слюсар-ремонтник;
Сальнiков М.С. – слюсар-ремонтник;
Черченко О.М. – слюсар-ремонтник;
Саєнко О.В. – слюсар-ремонтник;
Скорiн С.В. – слюсар-ремонтник.

Воєнізована охорона
Бримчалкiна Н.М. – черговий пульта керування;
Двiнських В.А. – черговий пульта керування.

4 Травень Справи небайдужих

Всесвітній день вишиванки - день 
чистої української краси. Це свя-
то феросплавники відзначили 
традиційно у третій четвер по-
точного місяця - 20 травня. 

Пропонуємо переглянути наші світлини, 
на яких зафіксовано, які ж ми гарні у наших 
вишиванках!

Так повелося, що завжди, коли нам до-
бре й гарно, ми вдягаємо те, що для нас 
більше, ніж просто одяг, - наші вишиван-
ки. У них дівчата і жінки ще вродливіші, 
чоловіки - особливо мужні та стильні, діти 
- ніби янголята у чудових рукотворних ша-
тах.

Вишиванку творять з любов’ю, вкла-
даючи у кожен візерунок певний смисл, 
щирі думки і душу. У вишивальниць є 
багато традицій і обрядів перед власне 
процесом вишивання, тому що це - осо-
блива творчість, у якій передається наша 
українська краса, наша душа. 

Вишита сорочка - свого роду оберіг, 
символ здоров’я, доб робуту та краси, 
щасливої долі й родової пам’яті, любові 
та святковості. Її візерунки та знаки є ге-
нетичним кодом нації, вони підтримують 
зв’язок поколінь. Коли говорять, що люди-
на народилася в сорочці, мають на увазі, 
що це - щаслива людина.

Наш День вишиванки 2021 року  ми 
присвячуємо нашим  родинам та родоводу. 

Закликаємо наших колег присвятити  свій 
час дослідженню власного роду. Форму-
вання дерева роду - не тільки захоплива 
справа, це - вкрай важлива складова по-
вернення історичної пам’яті цілого народу. 
Розпитайте у старших родичів про своїх 
пра-пра, звідки вони родом, ким були і які 
насправді мали прізвища. Ви відкриєте 
для себе багато несподіваних фактів про 
примусові переселення, зросійщення, 

участь у визвольній боротьбі, репресіях, 
втратах родини під час голодоморів. Ра-
зом з тим, ви відшукаєте у своїх родово-
дах і видатних науковців, лікарів, митців, 
військових - родичів, які насправді були 
героями свого часу.

Тож ретельно зберігатимемо свої виши-
ванки як найдорожчу спадщину свого роду, 
і вдягаймо їх у найщасливіші моменти на-
шого життя!

� КОД НАЦІЇ

Феросплавники вдягнули вишиванки– 
зробили цей день яскравим! 
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Феросплавникам добре відома фраза історика Мар-
ка Блока: «Незнання минулого не тільки шкодить 
пізнанню теперішнього, але й ставить під загрозу вся-
ку спробу діяти у сучасності». Ми маємо пам’ятати та 
усвідомлювати, що війна не приносить вигоди жодній зі 
сторін. Вона завжди є першопричиною людських втрат, 
каліцтв, хвороб, розрухи, голоду, тисяч зламаних доль. 
І цей тягар несуть на собі не тільки живі очевидці тих 
подій, а ще й нащадки, які залишаються без рідних.

Продовження на стор. 6

Пам’ятаємо про ваш подвиг, 
шановні ветерани

� ГЕРОЯМ СЛАВА!

Травень

Охорона праці: запобіжні заходи - запорука безпеки
� НАПОГОТОВІ

В рамках заходів тижня 
охорони праці, який прой-
шов на нашому заводі, 
комісія у складі  інженерів 
відділу охорони праці Ва-
силя Киреєва та Михай-
ла Мищишина за  участі 
заступника голови про-
фкому заводу Олега Ільїна 
інспектувала  основні цехи 
підприємства щодо дотри-
мання правил безпеки на 
виробництві.
Члени комісії перевірили 

правильність ведення 
контрольної документації - 
журналів реєстрації  проведення 
інструктажів з пожежної безпеки, 
навчань з питань охорони праці, 
перевірки знань з питань охорони 
праці і засідань кваліфікаційної 
комісії тощо.

Також перевірили стан побуто-
вих приміщень – роздягалень та 
душових. 

Особливу увагу приділили 
питанням наявності наглядної 
агітації  з дотримання правил 
безпеки на робочому місці.

- Профспілковий комітет 
спільно із адміністрацією заво-
ду приділяє належну увагу вико-
нанню заходів безпечної роботи 
і охорони здоров’я, - зазначив 
Олег Ільїн.

За словами Василя Киреєва, 
саме ефективні  запобіжні захо-
ди, які реалізуються на нашому 
заводі, є запорукою безпечної 
праці у цехах і підрозділах 
металургійного виробництва.

- Питання охорони праці – під 
прискіпливим контролем, - кон-
статував Василь Киреєв.

Справи небайдужих



6 Люди і доліТравень

ПАМ’ЯТАЄМО ПРО ВАШ ПОДВИГ, ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
� ГЕРОЯМ СЛАВА!

Початок на стор. 5
На знак глибокої вдячності і пошани 

працівникам, які полягли у часи Другої 
світової війни, біля кожного підприємства 
встановлений пам’ятний знак. Є він і на 
Запорізькому заводі феросплавів, біля 
цієї стели напередодні Дня Перемоги 
щорічно проводяться невеликі мітинги.

Так відбулося і цього року. З дотриман-
ням карантинних обмежень феросплавни-
ки вшанували пам’ять працівників рідного 
підприємства. Серед учасників заходу 
були представники адміністрації та про-
фкому заводу, голова Ради ветеранів, 
члени трудового колективу.

Голова Правління Павло Кравченко у 
своїй промові до присутніх наголосив на 
необхідності збереження та поширення 
правдивих даних про війну, адже ніхто не 
має повторювати таку жорстоку помилку 
минулого. За його словами, ця трагедія 
була настільки кривавою, що після Пере-
моги люди боялися розповідати своїм 
дітям про події на фронті. Звичайно, що час 
спливає, заліковуючи рани суспільства, і 
нам, нащадкам післявоєнного покоління, 
вже не страшно сприймати гіркі речі, з 
якими зіткнулися теперішні літні люди. 
Ми вивчаємо історію цієї жорстокої війни 
у школі та вищих нав чальних закладах, 
дивимося тематичні телепередачі, зна-
ходимо невідомі раніше дані в Інтернеті, 
і звикли здебільшого дивитися на ті події 
лише як на факти. Разом із тим, маємо 
пам’ятати і розуміти, що для наших бабусь 
і дідусів це був не тільки відрізок історії, а 
й частина життя – омита кров’ю та сльоза-
ми. Пам’ятати і робити висновки…

«Лише троє колишніх працівників за-
воду, які брали участь у бойових діях 
Другої світової, зустріли весну 2021 
року» - повідомив мітингувальникам Го-
лова Правління. І нам добре відомі імена 
цих героїв. Це Емілія Яківна Стрелко, 
Анатолій Федорович Яцун, Пантелій 

Іванович Лук’яненко. Глибока пошана вам 
і низький уклін за добрі справи, мужність 
і самовідданість! Також висловлюємо 
вдячність 37-ми учасникам трудового 
фронту, які стоять на обліку у заводській 
Раді ветеранів, адже вони наближали 
Перемогу у тилу, пам’ятаємо про нині жи-
вих 215-ти дітей війни, що працювали на 
Запорізькому заводі феросплавів.

Після свого виступу Павло Кравченко, а 
також голова профспілкового комітету ЗФЗ 
Юрій Спиридонов і його заступник Олег 
Ільїн, голова ветеранської організації за-
воду Людмила Бондарець разом з іншими 
учасниками мітингу вшанували пам’ять 
загиблих хвилиною мовчання і поклали 
квіти до пам’ятника.

А далі Людмила Бондарець та бібліо-
текар виробничо-технологічного відділу 
Лариса Новікова за доброю традицією 
привітали з прийдешнім святом Перемоги 
ветеранів - учасників бойових дій і вру-
чили їм грошові виплати. Маршрут руху 
був довгим, адже наші герої проживають 
не тільки у Запоріжжі, а ще й на Верхній 
Хортиці та у Кушугумі. Гостей радо 
зустріли у кожній оселі. Вони цікавилися 
здоров’ям Емілії Яківни, Анатолія Федоро-
вича, Пантелія Івановича, ділилися з ними 
свіжими заводськими новинами, а наші 
ветерани коротко розповідали про роки 
своєї праці, про своє теперішнє життя. І 
хоча наша делегація мала обмаль часу, 
феросплавники виділили кілька хвилин 
зі свого графіку для того, щоби вислухати 
колишніх фронтовиків, розділити з ними 
радості, висловити їм співчуття. Адже ці 
люди – жива історія, очевидці та учасники 
гірких і щасливих подій у житті заводу й 
світу. Шануймо їх!

Адміністрація, профком будуть і 
надалі допомагати людям, які здобули 
Перемогу, і намагатимуться зробити 
так, щоби їх життєва осінь була соняч-
ною, теплою, затишною.

СЕРГІЙ ЛЕБІДЬ ГОТОВИЙ СТАТИ ДО ПРАЦІ НА БУДЬ-ЯКОМУ ВЕРСТАТІ
� ГОРДІСТЬ ЗАВОДУ

Професія токаря є однією з 
найстаріших. За даними істориків, 
ще в VII столітті до нашої ери 
використовувалися примітивні 
токарні верстати. Працювали з 
ними так: одна людина приводила 
у рух вісь, на якій закріплювалася 
заготовка, а інша - зрізала з неї 
непотрібні частини. Так виготов-
ляли вироби з шматків дерева або 
кістки неправильної форми. По-
ступово технологія виробницт-
ва вдосконалювалася, токар мав 
змогу менше використовувати 
фізичну силу й більше акцентував 
увагу на якості роботи. Пройшов-
ши крізь століття, ремесло то-
каря залишилося з нами і зараз. 
Представники цієї професії широ-
ко затребувані на промисловому 
виробництві. Запорізький завод 
феросплавів – не виняток.

Один з тих, хто продовжує споконвічні 
традиції токарної майстерності, є Сергій 
Лебідь. Цей трудівник - висококласний 
фахівець з вищим розрядом, і здобув його 
невипадково, бо уміє експлуатувати будь-
яке обладнання, що обробляє матеріали 
і знаходиться на озброєнні ремонтно-
механічного цеху. До речі, арсенал цього 
структурного підрозділу досить широкий: 
токарний, фрезерувальний, зуборізний, 
довбальний, шліфувальний верста-
ти… Всі ці механізми підкорилися рукам 
Сергія Віталійовича. Тому недарма він 
токар-універсал - шанована людина у 
цеху, працівник, який може виготовити 
будь-які вироби з номенклатури. У тому 
числі Сергій Лебідь повністю виконує 
замовлення на деталі, що мають зуб, а 
саме – шестерні, зубчаті колеса. Вигото-
вити шліцьові втулки для з’єднань – для 
нього теж не проблема. Продукція цього 
професіонала має широкий попит у це-
хах, де є редуктори - адже в них засто-
совуються зубчаті пари. Вони використо-
вуються у приводах конвеєрів, лебідок 
тощо і мають бути витривалими до висо-
ких навантажень. І керівники впевнені у 
тому, що Сергій Віталійович забезпечить 
їх надійність.

Цікаво, що професія Сергія – одна з 
унікальних. Вона поєднує у собі ремесло 
й, певною мірою, творчість. Працюючи з 

заготовками, цей фахівець, подібно скуль-
птору, виточує деталь за зразком. Єдина 
різниця в тому, що художник придумує те, 
що у результаті отримає, і може змінювати 
свій задум під час роботи, а Сергій 
Віталійович зі шматка металу відповідно 

до креслень виготовляє деталь, яка не 
тільки буде захоплювати своїми правиль-
ними і точними пропорціями, а й стане у 
майбутньому частиною механізму.

…Коли заходиш у ремонтно-механічний 
цех, повністю впевнюєшся у істинності 

фрази «Рух – це життя». Життя не 
тільки людини, але й заводу у цілому. 
Спостерігаючи за тим, як оберта-
ються рухливі частини обладнання, 
переконуєшся, наскільки важливою є 
праця Сергія Лебідя та його колег – адже 
без виробів, які вони виготовляють, не 
зможуть працювати механізми, не зможе 
випускати продукцію завод. Недаремно 
90 % замовлень, що надходять до РМЦ, 
припадають на долю основного вироб-
ництва ЗФЗ.

- Наш цех постійно завантажений ро-
ботою, і Сергій Віталійович разом з 
усіма трудівниками працює з повною 
самовіддачею, - розповідає про свого ко-
легу старший майстер Павло Волік. - У 
будь-якій ситуації він тримається впев-
нено, на його слушну пораду можна 
завжди розраховувати. Тому не дивує, 
що Сергій є чудовим наставником: цьо-
му працівнику довіряють стажувати 
новоприйнятих токарів, він допомагає 
освоїтися молоді на новому робочому 
місці. Серед учнів Сергія Лебідя – Ко-
стянтин Маковський і Владислав Шпак. 
Працюючи на верстатній дільниці РМЦ, ці 
співробітники добре опановують обраний 
фах, пізнають усі тонкощі своєї справи.

Щоби залишатися кращим у професії, 
Сергій Віталійович постійно підтримує ви-
сокий рівень професійної компетентності. 
Він добре знає властивості оброб-
люваного металу, уміє відмінно чита-
ти креслення, працювати з різцями, 
вимірювальними інструментами. Тверда, 
холодна сталь підкорюється силі волі 
цього робітника, адже у нього не тільки 
гаряче серце металурга, а й надзвичай-
на уважність, постійний самоконтроль. 
Разом із тим, за характером Сергій дуже 
делікатний, намагається працювати 
без зауважень. Саме так йому вдалося 
стати професіоналом своєї справи. Він 
користується авторитетом і повагою у 
колективі, завжди готовий допомогти. 
Та й у спілкуванні з ним почуваєш себе 
вільно. Життєрадісний, з почуттям гумо-
ру, товариський – так відгукуються про 
нього товариші по роботі.

Зараз портрет Сергія Лебідя зна-
ходиться серед двадцятки кращих 
феросплавників – на Дошці пошани 
підприємства.
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ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИМ ПОЯСНИЛИ,
ЩО ЗМІНИЛОСЯ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЛЯ РЕЗЕРВІСТІВ

� ВІЙНА ПОРУЧ

Під час брифінгу у Запорізькому об-
ласному територіальному центрі ком-
плектування та соціальної підтримки 
запоріжцям пояснили відмінності між 
особами, котрі уклали контракти про 
проходження служби у військовому 
резерві, та особами, зарахованими до 
військового оперативного резерву.

У підписаний Президентом 21 квітня За-
кон “Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення окре-
мих питань виконання військового обов’язку 
та ведення військового обліку” внесені зміни 
стосовно адміністративної та кримінальної 
відповідальності військовозобов’язаних в особ-
ливий період.

- Для військовозобов’язаних чоловіків порядок 
проходження служби майже не змінився. Тобто, 
Закон про внесення змін, який набрав чинності — 
це не мобілізація, завтра до війська ніхто не буде 
йти. Це головне — пояснив Андрій Якунін, заступ-
ник військового комісара Запорізького ТЦКтаСП з 
морально-психологічного забезпечення.

Андрій Якунін додає, що вдосконалювати зако-
нодавство потрібно для своєчасного реагування 
на ризики, які виникають на шляху до збережен-
ня нашої держави: «З того, що дуже вплине на 
взаємовідносини між територіальними центрами 
та військовозобов’язаними громадянами - це 
посилення адміністративної відповідальності. 
Якщо раніше були штрафи 51 гривня або 119 гри-
вень, то зараз це вже тисячі гривень».

- Доданий певний вид служби, але ми по-
яснили, що за рішенням Президента можуть 
бути призвані лише резервісти. Тобто ті осо-
би, які або уклали контракт добровільно, або 
які в обов’язковому порядку були зараховані.
Та навіть це не означає, що вони завтра 
підуть до війська — каже Андрій Якунін.

Дмитро Додух, помічник військового ко-
мі сара Запорізького ОТЦКтаСП з правової 
роботи розповів, що змінилося у правово-
му полі для резервістів. Зокрема, він зазна-
чив, що санкція статті 210 КУ (Порушення 
призовниками, військовозобов’язаними та 
резервістами правил військового обліку), яка 
раніше передбачала накладення штрафу 
від 510 до 850 гривень, в умовах особливо-
го періоду становитиме від 850 гривень до 
1700 гривень.

- Згідно статті 336 ККУ, ухилення від при-
зову на військову службу під час мобілізації 
на особливий період, на військову службу 
за призовом осіб з-поміж резервістів в осо-
бливий період карається позбавленням волі 
на строк від трьох до п’яти років — зазначає 
Дмитро Додух.

Також він нагадав про зміни до статті 337 
ККУ, згідно з якими ухилення від військового 
обліку або навчальних спеціальних зборів в 
умовах особливого періоду карається штра-
фом від 8500 до 11900 гривень.

За призваними на службу резервістами, 
згідно з чинним законодавством, зберігається 
місце роботи, посада і середній заробіток. 
Резервісти на час служби отримуватимуть 
грошове забезпечення в обсязі мінімальної 
зарплати.

У ЗАПОРІЖЖІ 
ПОВНІСТЮ ОНОВИЛИ 
ТРАМВАЙНИЙ ПАРК

� ДОБРА НОВИНА

Місто доотримало ще два єв ро-
пейські трамваї. Всього За по-
ріжжя отримало 12 таких вагонів.

Деякі з них вже працюють на маршру-
тах. Усі інші вийдуть після відповідної 
підготовки.

Усі ці оновлені трамваї поповнять парк 
КП «Запоріжелектротранс». Це означає, 
що рухомий склад трамвайного депо у 
Запоріжжі повністю оновлений.

Загалом у місті працюватиме 
25 трамваїв. Всі вони будуть капітально 
відремонтовані, переобладнані під 
запорізьку колію, пофарбовані у кор по-
ративні кольори запорізького комуналь-
ного громадського транспорту.

Окрім того, в «Запоріжелектротрансі» 
планують зібрати ще три вагони власни-
ми силами.

МОЗ та Мінцифри опрацьову-
ють впровадження «ковідних» 
сертифікатів – це робоча назва 
внутрішнього документа, який 
міститиме дані про вакцинацію, про 
зроблені негативні ПЛР-тести або 
одужання від COVID-19. Документ 
розробляють з урахуванням вимог 
Digital Green Certificate Єврокомісії 
та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. 
Його мета – вільне та безпечне пере-
сування громадян під час пандемії 
коронавірусу. Дані вноситимуть че-
рез електронну систему охорони 
здоров’я, а сам сертифікат можна 
буде отримати у лікаря або згенеру-
вати у додатку чи на порталі «ДіЯ».

До впровадження «ковідних» сертифікатів 
українці, яким зробили дві дози щеплення, 
зможуть отримати за запитом і за потре-
би пред’явлення при перетині державного 
кордону паперове Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію, яке наразі є чинним.

Міністр охорони здоров’я Максим Степа-
нов розповів, що документ планують роз-
робити в найкоротші терміни і він може за-
працювати вже з 1 липня.

- Вважаю, що нам це треба запускати 
всередині країни в максимально стислі 
терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 
липня він у нас на повну запрацював, 
– наголосив Максим Степанов під час 
внутрішньої презентації.  – Ми знаємо, які 
потенційно дані будуть вносити у «ковідні» 

сертифікати в європейських країнах, нав-
коло чого триває дискусія. Моє бачен-
ня – нам треба давати змогу внести всі 
необхідні дані, робити свій, український 
сертифікат, який потім буде інтегрований з 
сертифікатами ЄС.

За словами Максима Степанова, запуск 
внутрішнього «ковідного» сертифіката 
супроводжуватиметься певними перева-
гами для його власників. У такий спосіб 
українці будуть зацікавлені у тому, щоби 
перевірятися на COVID-19 за перших 
симптомів і не займатися самолікуванням.

- Як ви знаєте, у нас є проблема 
самолікування. Є велика кількість людей, 
про яких ми не знаємо – хворіли вони на 
COVID-19 або ні. Якщо у них була легка 
форма хвороби, вони сиділи вдома, не 
ходили до лікаря і не робили тести. Якщо 
буде внутрішній сертифікат, який даватиме 
відповідні переваги за наявності зробле-
них тестів – це стане додатковим стимулом 
не займатися самолікуванням, – вважає 
міністр.

Українські «ковідні» сертифікати да-
дуть змогу подорожувати до ЄС у рамках 
безвізу. Про це йшлося під час спільної 
наради Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Ольги Стефанішиної, Віце-прем’єр-
міністра – міністра цифрової трансформації 
Михайла Федорова, міністра охорони 
здоров’я України Максима Степанова та 
представників інших органів.

- Свобода пересування – одна з ключо-

вих свобод у рамках нашої євроінтеграції 
та дії безвізового режиму Україна - ЄС. 
Тому Україна першою звернулася до 
Єврокомісії, щоби домовитися про 
сумісність українського та європейського 
Цифрового сертифікату про імунітет від 
COVID-19. Ми офіційно розпочали цей 
діалог і наразі робота кипить. Рішення 
потрібно приймати швидко, щоб уже цього 
літа українці могли вільно подорожувати 
до ЄС - наголосила Ольга Стефанішина.

Основні параметри «ковідних» сер ти-
фі катів уже розробили у Міністерстві 
цифрової трансформації України. При 
оформленні документа, звісно, буде на-
даватися перевага електронній формі, 
зокрема формату QR-коду. При цьо-
му всі персональні дані будуть надійно 
захищені.

- Мінцифри відповідатиме за технічну 
частину розробки: відображення 
та валідацію через «Дію» ковідних 
сертифікатів. Ми зробимо отримання та 
використання сертифікату максимально 
безпечним, швидким та зручним для всіх 
громадян, щоб українці в умовах пандемії 
мінімізували соціальні контакти та не 
витрачали час на додаткові походи до 
лікарів для отримання документів — за-
певнив Віце-прем’єр-міністр — міністр 
цифрової трансформації Михайло Федо-
ров.

За матеріалами офіційного 
інтернет-представництва Кабінету 

міністрів України

«КОВІДНИЙ» СЕРТИФІКАТ МОЖЕ БУТИ 
ЗАПУЩЕНИЙ В УКРАЇНІ ДО 1 ЛИПНЯ

� ДО ВІДОМА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
СКАСОВАНО ЧЕРВОНИЙ 

РІВЕНЬ ЕПІДЕМІЧНОЇ 
НЕБЕЗПЕКИ

� ВАЖЛИВО

З 7 травня на території Запорізької 
області скасований «червоний» рівень 
епідемічної небезпеки. Таке рішення 
прийняте на позачерговому засіданні 
Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

За словами заступника міністра охо-
рони здоров’я – головного державного 
санітарного лікаря Віктора Ляшка, в областях 
спостерігається стійке покращення епідемічної 
ситуації і показники дають змогу переве-
сти регіони з «червоного» в «жовтий» рівень 
епідемічної небезпеки. 

- Завантаженість ліжок з киснем менша за 
цільовий показник і складає в Запорізькій 
області 48%. Рівень госпіталізації: 40 осіб 
на 100 тисяч населення. Також позитивна 
динаміка і у коефіцієнту виявлення випадків 
інфікування - зазначив Віктор Ляшко.

Він також додав, що рівень захворюваності на 
грип та ГРВІ у Запорізькій області менший за 
встановлений епідпоріг на 17%.

Голові ЗОДА Олександру Старуху доручено 
забезпечити дотримання відповідних обмежу-
вальних протиепідемічних заходів. Також він 
має забезпечити щоденну оцінку епідемічної 
ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних 
територіальних громад, та за необхідності 
запровадити додаткові обмежувальні проти-
епідемічні заходи, спрямовані на стримування 
поширення COVID-19.

Департамент комунікацій
Секретаріату Кабінету Міністрів України

ОБСЯГ БЕЗОПЛАТНИХ ПОСЛУГ НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАХВОРІЛИМ НА COVID-19
� КОРИСНО ЗНАТИ

Пацієнт з підозрою на COVID-19, 
який не має декларації, має право на 
отримання первинної медичної до-
помоги, зокрема, на консультацію 
лікаря і тестування на визначення 
антигену SARS-CoV-2. 

Саме лікарі первинної ланки відіграють 
важливу роль у боротьбі з COVID-19 в 
Україні. Вони є точкою входу у медичну си-
стему для пацієнта. Адже не всі пацієнти 
з COVID-19 потребують лікування у 
стаціонарі. Багато людей лікуються від 
коронавірусу вдома, під наглядом свого 
лікаря, з яким уклали декларацію.

У сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра можна отримати консультації 
щодо лікування легкої форми COVID-19, 
пройти тестування швидким тестом на 

антиген. Вони надходять до регіональних 
Департаментів охорони здоров’я, які 
розподіляють їх на медичні заклади, що 
надають первинну допомогу. Важливо 
знати: з підозрою на COVID-19 до Цен-
тру надання первинної медичної допо-
моги пацієнт може звернутися, не маю-
чи декларації. Він отримає консультацію 
лікаря, а також тест на визначення анти-
гену SARS-CoV-2.

Згідно з наказом МОЗ про організацію 
надання медичної допомоги хворим на 
коронавірус, пацієнтів із легкою та серед-
ньою тяжкістю захворювання, які не ма-
ють показань до госпіталізації, рекомен-
довано лікувати амбулаторно. Рішення 
про лікування в амбулаторних умовах 
приймає лікар з надання первинної 

медичної допомоги після клінічної оцінки 
стану пацієнта та оцінки безпеки його до-
машнього середовища.

Сімейний лікар може обирати спосіб 
зв’язку з пацієнтом. Це може бути або осо-
бистий номер, або робочий месенджер 
чи робочий мобільний центру первинної 
медичної допомоги. У будь-якому разі 
при лікуванні в домашніх умовах пацієнта 
з COVID-19 не мають залишати наприз-
воляще. Його стан контролюють медичні 
працівники закладу первинної медичної 
допомоги.

Якщо у пацієнта з’явилися симптоми, які 
не становлять загрози для життя, телефо-
нувати своєму лікарю потрібно в робочі 
години. Комунікація з ним має відповідати 
нормам етики. Натомість невідкладна 

ситуація потребує невідкладної допо-
моги, а це - дзвінок на 103. За звернен-
ням по телефону лікар центру екстреної 
медичної допомоги консультує пацієнтів 
з питань коронавірусної хвороби 
цілодобово.

За потреби бригада «швидкої» 
приїжджає на виклик і оцінює стан 
пацієнта. Якщо є необхідність, його транс-
портують до лікарні, визначеної в регіоні 
для лікування пацієнтів з коронавірусом. 
Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, 
йому нададуть необхідну медичну допо-
могу на місці та рекомендації стосовно 
самоізоляції. І далі стан пацієнта кон-
тролюватиме лікар, з яким укладена 
декларація.

Національна служба здоров’я України



Довкілля
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1968 рік - «Надати матеріальну допомогу  

в’єтнамським друзям!» - під таким гаслом відбувся  
заводський суботник комсомольців та молоді. 
Відпрацювавши один день, зароблені кошти феро-
сплавники  передали у Фонд допомоги В’єтнаму. 
Вагомий внесок  до фонду солідарності  зробили 
працівники ремонтно-механічного, електротехнічного, 
ремонтно-будівельного, енергосилового цехів та 
ЦЗЛАВТ.

1979 рік - відкрито музей заводу. Директор  
Л.І. Бойцов перерізав червону стрічку. Першу 
екскурсію провела  начальниця бюро  технічної 
інформації та технічного навчання Р.В. Білан. 
Експозиції музею розповідали про започаткування і 
довоєнний розвиток заводу, про те, яким побачили 
його після окупації феросплавники, повернувшись 
додому з евакуації і фронтів Другої світової війни, 
про роки відбудови підприємства. Великий розділ 
музею присвятили новітній історії ЗФЗ.

1985 рік -  колегія міністерства чорної металургії 
СРСР  телеграмою привітала  колектив робітників, 
інженерно-технічних працівників і службовців пла-
вильного цеху №2 з присудженням третьої грошової 
премії за успіхи у Всесоюзному соціалістичному 
змаганні у першому кварталі 1985 року. Телеграму 
підписав  міністр  Казанець і  голова ЦК профспілки  
Костюков.

1990 рік – в рамках змагань на першість міста 
Запоріжжя з футболу наша збірна зустрілась у пер-
шому колі з командою  заводу металевих виробів. 
Гра проходила у гострій боротьбі і завершилася   
нічиєю з рахунком 1:1. 

1999 рік - пройшов технічний огляд автотран-
спорту ВАТ «ЗФЗ». На балансі заводу зареєстровано 
114 одиниць транспортної техніки. За результатами 
контрольної перевірки, яку в рамках операції «Чи-
сте повітря» провів держінспектор Держуправління 
екологічної безпеки у Запорізькій області О.І Капінус, 
перевищення  токсичності у відпрацьованих газах 
наших автомобілів не виявлено.

2008 рік – у ЛЗВПБ  встановлений сучасний  
прилад для дослідження повітря у робочій зоні 
основних цехів та дільниці виробництва вапна. 
Атомно-абсорбаційний прилад фірми «Thermo 
Fisher Sientific» (США) визначає концентрацію 
шкідливих речовин у пробах повітря робочої зони. 
Такі дослідження необхідні для контролю умов праці  
і для проведення атестації робочих місць.

2011 рік – делегація представників нашого за-
воду в рамках робочого візиту до Китаю відвідала 
підприємство компанії «Sinisteel», а також діючі 
підприємства із електропечами потужністю 30 МВА 
і 16,5 МВА для виплавлення силікомарганцю. Наші 
фахівці ознайомилися з конструкцією обладнання, 
аналогічне якому передбачається запустиnи  на на-
шому підприємстві в рамках реконструкції цеху №4.

ЯКОСЬ У ТРАВНІ
� ДАТА

Знайти шляхи збереження 
довкілля має кожна людина!

У центральному парку культури та 
відпочинку Запоріжжя «Дубовий гай» 
з’явився новий атракціон. 

На фото видно  велике колесо, усередині 
якого зафіксований велосипед.

8 Травень

� ФОТОФАКТ

У  «ДУБОВОМУ ГАЮ»  
ВСТАНОВИЛИ 

НОВИЙ АТРАКЦІОН  
ДЛЯ  РОЗВАГ

Щороку 5 червня світова громадськість відзначає 
Всесвітній день навколишнього середовища. Головна 
мета цього свята — стимулювати активну діяльність 
світового співтовариства, спрямовану на збере-
ження балансу в природі та довкіллі. Вибір цієї дати 
обґрунтований тим, що саме в цей день відкрилася 
Конференція ООН (Стокгольм, 1972), за результатами 
якої створено Програму ООН з навколишнього середо-
вища (ЮНЕП). У конференції взяли участь повноважні 
представники 113 держав світу.

У 2000 році цього дня розпочато програму ООН 
“Тисячоліття довкілля – приступити до дій”. Програма є 
ще одним нагадуванням людству про його роль в охороні 
довкілля.

В ООН стверджують, що тільки міжнародна співпраця 
може гарантувати подальший безпечний розвиток планети. 
Також важлива локальна реалізація цієї ідеї: потрібно, щоби 

кожна людина висадила дерево, бра-
ла участь у прибиранні території, мог-
ла усвідомити всю важливість охорони 
нав колишнього світу.

Заходи до Всесвітнього дня охоро-
ни довкілля проводяться в більшості 
країн на державному рівні і на рівні 
підприємств, шкіл, дворів, кварталів 
тощо. Святкування цього Дня розра-
ховане на те, щоби привнести людсь-
кий фактор у питання охорони навко-
лишнього середовища, дати народам 
можливість активно сприяти стійкому 
й справедливому розвитку, розумінню 
того, що основною рушійною силою 
зміни підходів до природоохоронних 
питань є громади, а також роз’яснити 
корисність партнерських відносин, щоб 
у всіх країн і народів було безпечніше й 
благополучне майбутнє.

У світі день навколишнього сере-
довища відзначається по-різному, 
у тому числі вуличними мітингами, 
велопробігами, “зеленими” концертами, 
конкурсами творів і плакатів у школах, 
висадкою дерев, кампаніями з утилізації 
відходів і прибирання території, а також 
безліччю інших способів. 

Наше підприємство також не стоїть 
осторонь. Виконуються природоохоронні 
заходи зі скорочення об’ємів викидів, 
скидів, розміщення відходів. Щорічно АТ 
«Запорізький завод феросплавів» про-
водить озеленення ділянок біля цехів, 
санітарно-захисної зони закріпленої 
за підприємством території, а також 
видаляє сухостій на території санаторію-
профілакторію. У 2020 році Запорізький 
завод феросплавів взяв участь у 
всеукраїнському проєкті «Озеленення 
України», метою якого було привернення 
уваги громадськості до довкілля та роз-
витку екологічної свідомості українців. 
Тоді працівники нашого підприємства 
висадили 50 саджанців молодих дерев 
уздовж берегової лінії в Заводському 
районі міста Запоріжжя.

Давайте згадаємо, що ми всі живе-
мо на одній планеті і, забруднюючи 
довкілля, ми шкодимо насамперед собі 
та своїм нащадкам. Тому, користуючись 
такою чудовою нагодою, зробімо хоча б 
один крок у напрямі покращень: кожен 
для себе має знайти шляхи збереження 
навколишнього середовища. Можливо, 
хтось прибере сміття в своєму дворі, а 
дехто - просто не залишить слідів сво-
го перебування на природі. Разом ми 
зробимо довкілля кращим і надалі не 
забуватимемо про його охорону та збе-
реження природних скарбів.


