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Завжди 
напоготові

та за потреби 
надають допомогу 

негайно 

� ЗДРАВПУНКТ 

Медичний працівник – це пред-
ставник найгуманнішої професії, 
яка з’явилася ще у стародавні 
часи і з кожним століттям все 
більше розвивається, адже 
знавці цієї справи винаходять 
інноваційне обладнання, а з ним 
- нові методики оздоровлення, 
лікування. Цікаво, що лише ме-
дики супроводжують людину 
усе життя від самого народжен-
ня, саме завдяки високому рівню 
знань і умінь цих фахівців ми 
відчуваємо себе безпечніше, вчас-
но помічаємо і долаємо хвороби.
Здравпункт є невід’ємним 
струк турним підрозділом 
на шого підприємства. У 
складні часи епідемії праця 
його співробітників як ніколи 
заслуговує на повагу і шануван-
ня. Подібні слова сказані неви-
падково, адже колектив наших 
медиків стоїть на передовій 
у боротьбі з COVID-19, про-
водить попереджувальні за-
ходи щодо захворюваності 
запорізьких феросплавників і 
сприяє зміцненню їх здоров’я, 
а це у свою чергу позитивно 
впливає на виконання планових 
показників і продуктивність 
праці у цілому.
Як працюється співробітникам 
здравпункту зараз? На питання 
редакції газети відповідає його 
завідувачка Ганна Копотієнко.

- Які обов’язки покладені на 
здравпункт заводу?

- Основне завдання, яке стоїть перед 
здравпунктом – надання невідкладної 
допомоги при нещасних випадках і 
раптових захворюваннях. Ми завж-
ди напоготові і спішимо на виклик 
за першим дзвінком. Але, перш за 
все, дбаємо про те, щоби наші по-
слуги були спрямовані на попере-
дження травматизму, профілактику 
хвороб. Насамперед намагаємося 
мінімізувати вплив горезвісного 
«людського фактору» на життя 
феросплавників. Для цього щод-
ня здійснюємо санітарні нагляди за 
об’єктами громадського харчуван-
ня, організовуємо передрейсовий 
та передзмінний медичні огляди 
працівників деяких професій, напри-
клад, водіїв нашого підприємства. 
Колісний транспортний засіб є дже-
релом підвищеної небезпеки – як би 
грізно це не звучало. Тому маємо бути 
певні, що на маршрутах буде працю-
вати співробітник, у якого все в нормі 
з увагою і швидкістю реагування на 
обстановку, що постійно змінюється, 
адже в іншому випадку неприємних 
наслідків не уникнути. Особливо це 
стосується водіїв автобусів, оскільки 
вони перевозять пасажирів. Крім 
того, фахівці здравпункту супровод-
жують дітей на відпочинок у літній 
табір. Під час перевезень усяке 
трапляється – наприклад, дітей може 
знудити від монотонних коливань у 
автобусі, це вже не кажучи про не-
безпеку, на яку вони себе наражають, 
вживаючи продукти харчування, що 
швидко псуються. Тож на нас покла-
дено завдання мінімізувати ці ризики. 
А батьки можуть бути певні – щодо 
медичної сторони справи, маленькі 
пасажири у безпеці.
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За період з червня 2020-го по червень 
2021 року фельдшери здравпункту на-
давали медичну допомогу працівникам 
підприємства у 6860 випадках, проведені 
73 683 передзмінних оглядів співробітників 
шкідливих професій та 21 090 передрейсо-
вих оглядів водіїв. 3 березня 2020 року вони 
проводять  профілактичні заходи по боротьбі 
зі спалахом захворювання на коронавірус.

Організовано і проведено донорські дні: 
37 запорізьких феросплавників здали кров, 
таку необхідну зараз дорослим і маленьким 
пацієнтам міських лікарень, воїнам - захис-
никам  на сході України.

Медичні працівники беруть участь у 
супроводі дітей заводчан у літній оздоровчий 
табір в смт. Кирилівка.

Сьогодні здоров’я стає найважливішим кон-
курентним елементом на ринку праці. Багатий 
досвід, висока кваліфікація і профілактична 
робота колективу здравпункту АТ «ЗФЗ» 
сприяють зміцненню здоров’я співробітників 
для високопродуктивної роботи.

Адміністрація та профспілковий комі тет 
привітали медичних працівників підпри єм-
ства з професійним святом, побажали їм 
міцного здоров’я, сімейного благополуччя, 
щастя, оптимізму та подальших успіхів у 
праці.

 Медичні працівники відзначили своє професійне свято. Лікар, фельдшер і медична сестра  -  складні й 
відповідальні проофесії, тому люди, які присвятили себе цій шляхетній роботі - серйозні, відповідальні, 
старанні та небайдужі. На нашому підприємстві у здоровпункті працюють саме такі фахівці.

На цьому заході наше під-
приємство успішно підтвердило 
відповідність власної систе-
ми менеджменту якості вимо-
гам міжнародного стандарту 
ISO 9001.

Цю систему Запорізький завод 
феросплавів впровадив ще у 2002 році, 
а три роки тому був здійснений 
перехід на нову версію стандарту ISO 
9001:2015 «Система менеджменту 
якості. Вимоги». Вся внутрішня нор-
мативна документація підприємства 
розробляється на його основі. Торік 
на початку червня завод пройшов 
ресертифікаційний аудит стосовно ви-
конання вимог цього стандарту і от-
римав новий сертифікат від «Бюро 
Верітас Сертифікейшн Україна» зі 
строком чинності до 2023 року.

Міжнародний сертифікат підкреслює 
імідж підприємства, вказує на його 
конкурентоздатність і обов’язкову умо-
ву роботи з серйозними партнерами на 
внутрішньому та світовому ринках. Але 
отримання цього документу не означає, 
що можна розслабитися і чекати ще 
три роки до наступної ресертифікації. 
Процеси мають підтримуватися у 
кожній компанії постійно, для цього 
сертифікаційним органом періодично 
здійснюється підтвердження їх вико-
нання і відповідності. Лише так можна 
стверджувати, що система менеджмен-
ту якості функціонує згідно правил, 
встановлених стандартом ISO.

Щодо нашого підприємства, наявність 
у ЗФЗ міжнародного сертифікату є 
однією з обов’язкових умов роботи зі 
споживачами продукції та постачаль-
никами. Наприклад, обсяг реалізованої 
продукції з обов’язковою наявністю 
сертифікату впродовж 2014-2020 років 
склав 100%. Тому підтвердження ви-
конання вимог стандарту є життєво 
необхідним для заводу. У зв’язку з 
цим керівниками функціональних 
напрямів була організована перевірка 
усіх процесів, що відбуваються у струк-
турних підрозділах; проаналізовані 

недоліки, виявлені під час внутрішніх та 
зовнішнього аудитів; організована робо-
та підлеглих щодо підготовки необхідних 
змін у діючі процеси і регламентуючі 
документи. Невідповідності були про-
аналізовані й усунені, тож Запорізький 
завод феросплавів показав готовність 
до проведення зовнішнього аудиту.

Після вступної наради провідний 
аудитор Валерій Гріневич відвідав 
Голову Правління Павла Кравчен-
ка і виконуючого обов’язки началь-
ника відділу менеджменту Юрія 
Бурцева. Його цікавили питання 
лідерства керівництва, аналізу систе-
ми якості, управління документова-
ною інформацією, ризиками та мож-
ливостями, виявлені невідповідності 
і коригувальні дії щодо них, а також 
які процеси вдосконалюються тощо. 
Крім того, ним був здійснений аудит 
процесів у відділі головного механіка 
і ремонтно-механічному, залізничному 
цехах, відділі технічного контролю. Ко-
лега Валерія Гріневича – аудитор Юлія 
Лащенко перевірила відповідність 
процесів вимогам ISO 9001 у плавиль-
ному цеху №2, відділах управління 
сировини та постачання. Також в 
аудиті взяла активну участь вико-

нуюча обов’язки заступника Голови 
Правління з якості Марина Гагаріна.

На заключній нараді Валерій Гріневич 
високо оцінив функціональність си-
стеми менеджменту якості нашого 
підприємства і висловив упевненість 
у тому, що вона відповідає вимо-
гам стандарту. Під час аудиту тру-
довий колектив заводу підтвердив, 
що застосування передових методів 
управління підприємством, забез-
печення виробництва високоякісної 
продукції – це основні принципи 
нашої роботи. Зроблений висновок, 
що наша СМЯ з виробництва сплавів 
електротермічним способом працює і 
розвивається. За результатами аудиту 
невідповідностей не виявлено, мали 
місце лише окремі зауваження, але 
вони жодним чином не вплинули на 
рішення щодо відповідності системи 
менеджменту якості вимогам стандар-
ту ISO 9001 і будуть усунені. Згодом 
фахівці «Бюро Верітас» підготують 
звіт, який має затвердити керівництво 
сертифікуючого органу; він буде вклю-
чати в себе рекомендації персоналу 
нашого підприємства щодо покращен-
ня існуючої СМЯ.
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Виробництво 2 Червень

Кранівнику наверху видно все у цеху
Машиніст крану цеху №3 Оле-
на Зінкевич віддана своїй справі. 
Після навчання у профтехучилищі 
№8 вона, будучи зовсім моло-
дою дівчиною, хотіла стати 
економістом, але потім кардиналь-
но змінила свій вибір – пішла навча-
тися до металургійного технікуму, 
який згодом дав їй багато знань і 
кваліфікацію техніка-механіка. За-
раз Олена Михайлівна вже 26 років 
працює за фахом, вона бригадир 
кранівників і її робота затребувана 
майже на всіх дільницях цеху.

Співпрацюючи з майстрами, бригадира-
ми печей, горновими, шихтувальниками 
тощо Олена Зінкевич обслуговує потреби 
пічного і шихтового відділень, дільниці 
виробництва вапняку, складу готової 
продукції, впевнено керує краном, який 
підкорюється тендітним рукам цієї чарівної 
жінки. Коли Олена починає працювати у 
кабіні, вона стає своєрідним центром при-
йняття рішень цієї сталевої машини, надає 
її життя. Та й у несправностях крану до-
сконало розбирається: чітко повідомляє, 
що саме вийшло з ладу, і знає, робітника 
якої професії треба кликати на поміч у 
випадку поломки. А далі – то вже справа 
цехових механо- або електро служби, що 
забезпечують ремонти техніки.

За зміну Олена Зінкевич перевозить 
багатотонні вантажі сировини, і без її 
допомоги важко уявити собі нормаль-
ний технологічний цикл. Завдяки роботі 
Олени у цеху №3 працюють печі, адже 
вона завантажує до них шихту. Також ця 
робітниця перевозить короба, графітові 

секції електродів. Кожен день у Олени 
Михайлівни повний турбот, тому вона 
звикла працювати раціонально, вкладати 
користь у кожну хвилину робочого часу.

Олена освоїла всі нюанси улюбленої 
справи завдяки наставниці кранівників 
Тетяні Кузьміній. Ця працівниця - вете-
ран заводу, зараз знаходиться на за-
служеному відпочинку. Виробничий 
учитель залюбки ділилася з Оленою 
Зінкевич знаннями, розповідала про се-
крети професії, розвивала навички своєї 
учениці. Тетяна Іванівна виростила справ-
жню професіоналку і, певно, зараз би 
пишалася роботою колеги, адже Олена 
досконало знає будову, призначення й 

принцип дії усіх механізмів, окремих ча-
стин і електрообладнання крану, може 
виконувати роботу будь-якої складності, 
зокрема вміє планувати і комбінувати 
робочі операції. Також Олена Михайлівна 
досконало знає розміщення великогаба-
ритних об’єктів у цеху: згори їй, як нікому 
іншому, видно всю обстановку, тому при 
русі крану ця працівниця уникає перепон. 
Її гострий зір та слух завжди напоготові, 
щоби відреагувати на сигнали стропаль-
ника, спланувати шлях переміщення 
вантажу, а також попередити травмуван-
ня працівників, які можуть випадково на 
ньому з’явитися. Недарма у своїй роботі 
Олена Зінкевич вважає важливими над-
звичайну уважність, відповідальність, 
оперативність реагування на зміну обста-
новки.

Компетентність, професіоналізм, висо-
ка кваліфікація, лояльність, уміння на-
лагоджувати стосунки з людьми зробили 
Олену чудовим наставником новоприй-
нятого персоналу. Загалом вона на-
вчила і відстажувала близько 15-20 
осіб – випускників училищ, а також 
працівників, які прийшли на Запорізький 
завод феросплавів з інших підприємств. 
Деякі з її учнів досі працюють на нашому 
виробництві – наприклад, машиніст кра-
ну Ліна Черняєва, яка обслуговує склад 
готової продукції.

Олена Зінкевич - безвідмовна пра ців-
ниця. За першим покликом вона спішить 
на допомогу, відгукується на прохання 
майстра замінити кранівника. А пра-
цювати Олені Михайлівні доводиться 
непросто. На кожній дільниці – своя 
специфіка роботи, своє навантаження 

відносно виробничого плану. До того ж, 
додаються спека від печей, «туман» від 
випаровування речовин, шум механізмів 
– з усіма цими факторами кожного дня 
стикаються у роботі машиністи крану. 
Не кожна жінка може пристосуватися 
до таких важких умов, тому у підтримці 
сил важливу роль відіграє колектив, і з 
ним Олені працюється добре. Чоловіки 
поважають цю робітницю за глибокі 
знання і самостійність, з нею привітні, у 
спілкуванні – ввічливі, завжди готові до-
помогти. За доброю традицією Олена 
Зінкевич разом з іншими трудівницями 
бригади приймає вітання від колег з 8 Бе-
резня.

Близькі для Олени Михайлівни люди 
теж працювали на нашому заводі і пішли 
з нього на пенсію. Стаж роботи її тата - 
Михайла Трохимовича Богочарова, склав 
14 років слюсарем у цеху №3, мама 
Світлана Іванівна відпрацювала 13 років 
машиністом мийної машини у цеху гро-
мадського харчування, сестра Марина – 
п’ять років помічником кухаря у санаторії-
профілакторії.

За сумлінну плідну працю, значний 
внесок у розвиток вітчизняної металургії 
Олені Михайлівні присвоєні почесні 
звання «Кращий працівник заводу» 
та «Ветеран ПАТ "ЗФЗ"» з врученням 
заводської медалі «Ветеран праці ЗФЗ». 
Також вона має грамоту Запорізької 
облдержадміністрації, неодноразово наго-
роджувалася грамотами від адміністрації 
та профкому заводу. А зараз портрет Оле-
ни Зінкевич знаходиться серед двадцятки 
кращих феросплавників – на Дошці поша-
ни нашого підприємства.

� ГОРДІСТЬ ЗАВОДУ

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

� ТРУДОВЕ ЗМАГАННЯ

ПІДСУМКИ ТРАВНЯ: НЕГАТИВНІ 
ФАКТОРИ ВПЛИНУЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ

Підбиті підсумки змагання 
трудо вих колективів пла-
вильних і допо між них цехів 
за травень 2021 ро ку. План 
виробництва товарної 
продукції виконаний на 
101,14%.
Втім, разом з позитивними 
результатами мали місце й 
негативні фактори.

Зокрема, невдало спрацювали 
феросплавники на печі №32 у цеху 
№4. На жаль, тут не було врахова-
но набутий раніше при виконанні 
аналогічних робіт на інших печах 
досвід. Відтак,  коли проблема виник-
ла повторно вже на печі №32, обслу-
говуюча  бригада не змогла  опера-
тивно її вирішити. 

Аналіз відповідних дій персона-
лу  засвідчив невисокий рівень 
професіоналізму  працівників цеху.

 В результаті, підприємство зазнало 
збитків, зокрема, не виконано план 
виробництва по цеху №4.

Крім того, в роботі  печі №22 у цеху 
№З також було зафіксовано повто-
рення негатифних явищ, які вже були 
тут і раніше зафіксовані як проблемні.

Їх повторення свідчить про фор-
мальне виконання ухвалених на 
упередження  проблемних  ситуацій 

рішень. Експерти, які проводи-
ли аналіз,  констатували:  вимоги 
технології тут ігноруються, ситуації 
вирішуються із застосуванням ситу-
ативних рішень замість виконання 
встановлених правил та інструкцій.

Причинами того, що сталося, є 
недба лість, недостатня принциповість 
у ви конанні обов’язків,  формальний 
підхід до приймання-передачі змі-
ни; низький рівень виконавської та 
технологічної дисциплін.

Через наявність  таких тривожних  
фактів адміністрацією було ухвалено 
рішення - виключити плавильні цехи 
№3 та  №4 з учасників змагання тру-
дових колективів плавильних цехів у 
травні 2021 року.

За даними оперативного обліку в 
колективному трудовому змаганні за 
звання «Кращий цех заводу» у травні 
2021 року, найбільшу кількість балів 
серед плавильних цехів набрав цех 
№2, а  серед допоміжних цехів  - 
енергосиловий.

Адміністрацією й профспілковим 
комі те том підприємства прийня-
то рішення направити кошти на 
преміювання працівників підрозділів, 
що посіли  призові місця у травні, з 
урахуванням фінансових можливо-
стей підприємства, відповідно до 
чинного Положення про змагання.

� КРАЩА БРИГАДА ТРАВНЯ

Цех №2, бригада №1, піч №15



Виробництво 3Червень
� УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

Пройдено перший наглядовий аудит!

Початок на стор. 1
Але про деякі результати аудиту ми 

можемо говорити вже зараз. Наприк лад, 
провідний аудитор відзначив достатньо 
високу кваліфікацію персоналу у розумінні 
важливості системи менеджменту якості, 
її розвитку і вдосконалення. Щодо 
лідерства вищого керівництва зазначено, 
що апарат управління відіграє провідну 
роль у впровадженні та вдосконаленні 
СМЯ на заводі. З сильних сторін 
запорізьких феросплавників Валерій Гри-
невич вказав на функціонування елек-
тронного документообігу: інформація у 
системі захищена від несанкціонованого 
доступу, простежується історія розробки 
документів, є можливість їх електронно-
го візування тощо; налагоджена система 
мотиваційних механізмів, що дає змогу 
заохочувати кращих працівників, надає їм 
можливість мислити креативно і впровад-
жувати нові ідеї у виробництво; має місце 
результативність проведення внутрішніх 
аудитів, тобто питання вирішуються у 
робочому порядку, недоліки обов’язково 

опрацьовуються, а за результатами 
цієї роботи розробляються коригуючі 
і попереджувальні дії, виконання яких 
контролюється. Група аудиторів переко-
налася, що розвиток нашого підприємства 
відбувається безперервно.

Разом із тим, мали місце окремі за-
уваження: наприклад, підрозділам за-
воду рекомендовано звернути увагу на 
плани та звіти з управління ризиками: 
потрібно конкретизувати покращення, 
які впроваджені або відбудуться впро-
довж року, тобто посилатися на певні 
розрахунки. Саме так, у цифрах, буде 
видно - наскільки той або інший про-
цес покращився, на яку кількість людей 
це вплине. Тож простежуючи динаміку і 
роблячи висновки, ми маємо оперувати 
конкретними фактами, а не говорити про 
них взагалі.

Окрему увагу Валерій Гріневич 
при ділив виконанню вимог стан-
дарту ISO 9001 стосовно робо-
ти з інструментом - у контексті 
компетентності щодо його повірки. 

Повірка є, по суті, підтвердженням 
якості продукції і вказує на відповідність 
інструменту чинним стандар-
там. Інформацію між структурними 
підрозділами і окремими працівниками 
у цьому напрямі потрібно передавати 
чітко, адже персонал має бути впев-
неним, що працює з інструментом, 
достовірність вимірювання яким 
підтверджена випробовуваннями у ла-
бораторних умовах. Подібне питання 
надзвичайно важливе, оскільки ремонти 
і налагодження обладнання, виготов-
лення деталей на верстатах, здійснені 
неповіреним інструментом, несуть у 
собі потенційні ризики.

Але повторимо - ці зауваження не 
створюють перепон для подальшо-
го функціонування СМЯ. Тож аудит 
відбувся, і відбувся з користю для всіх 
нас, адже ми не тільки підтвердили, 
що сертифікована система управління 
відповідає вимогам ISO 9001, а й 
дізналися про свої сильні сторони та 
про позиції, які ще треба підсилити. Як 
висновок - запорізькі феросплавники 
продовжують розвиватися і впевнені, 
що на шляху до досягнення цілей наш 
згуртований колектив здолає будь-які 
труднощі. Ідеалу досягти непросто, 
але на шляху до мети нас ніщо не зу-
пинить!

� ЗДРАВПУНКТ 

Завжди напоготові та за потреби 
надають допомогу негайно 

Початок на стор. 1

- З якими питаннями до вас найчастіше 
звертаються феросплавники?

- Наприклад, виміряти тиск – він може 
підвищитися від дії високих температур, адже 
кров густішає. У наших плавильних цехах і так 
дуже гаряче, а влітку до того додається спекот-
не сонце. Є й інші несприятливі фактори, напри-
клад, пил. Він потрапляє у очі – і необов’язково 
людям, які працюють у цехах, буває, така 
прикрість може статися й на вулиці. Не слід 
звинувачувати лише виробниче середовище - 
дрібні комахи у очах теж обов’язково зіпсують 
самопочуття. Якщо трапляються такі випадки, 
люди зазвичай звертаються до здравпункту за 
допомогою, адже ми робимо промивання очей 
і видаляємо чужородні тіла у пристосованих 
для цього умовах. Також, буває, працівники 
звертаються з підозрою на підвищену темпера-
туру тіла. І якщо раніше дехто намагався при-
ховувати цю скаргу, у період епідемії COVID-19, 
здебільшого, люди не бажають ризикувати і ство-
рювати загрозу для оточуючих. Ніхто не може 
бути певен, чи це звичайна застуда, чи перші 
симптоми присутності SARS-CoV-2 у організмі. 
До того ж, Правління заводу сприяє збережен-
ню безвірусного середовища: вимірювання 
температури безконтактними термометрами на 
прохідних і недопущення до роботи хворих лю-

дей дещо зменшило кількість звернень до нас 
під час зміни.

- Розкажіть нам про персонал здрав-
пункту.

- Наш колектив – міцний і дружний. Разом зі 
мною піклуються про здоров’я феросплавників 
чотири фельдшери, вони мають високий 
рівень знань і є моїми надійними помічницями 
у медичній справі. Любов Афанасьєва і Віра 
Качан уже давно пов’язали свою долю з 
ЗФЗ, вони мають неабиякий досвід роботи у 
санаторії-профілакторії заводу. Тамара Фро-
лова працює з нами вже чотири десятиліття, з 
1981-го по 2016 рік була завідувачем здравпун-
кту. У Вікторії Янчук – два роки стажу на нашому 
підприємстві. За короткий час вона адаптувала-
ся до специфіки роботи на виробництві, опанува-
ла всі процеси. Наші співробітниці підтримують 
свою кваліфікацію, уміють своєчасно і якісно 
надавати допомогу, упевнено ведуть медичну 
документацію, з задоволенням опановують робо-
ту медичного обладнання, яким нас забезпечує 
завод.

- До речі, яким інвентарем користуєтеся 
у роботі зараз?

- Для проведення заходів щодо перешкоджан-
ня розповсюдження нового коронавірусу ми-
нулого року нас забезпечили усім необхідним. 
Наприклад, закупили і передали контрольно-
діагностичне обладнання, серед якого є чо-
тири пульсоксиметри (цей прилад вимірює 
насиченість крові киснем) і безконтактний тер-
мометр. Для упередження зараження отримали 
дві бактерицидні лампи-рециркулятори, п’ять 
захисних щитків. Для надання першої допомоги 
- тимчасової штучної вентиляції легень вручну - 
наш арсенал попов нився п’ятьма мішками Амбу. 

Також на ЗФЗ був обладнаний пункт тестування на 
коронавірус для контактних осіб і осіб з підозрою 
на інфікування, у зв’язку з цим постала потреба 
щодо створення належних умов транспортуван-
ня біоматеріалів у лабораторію. Для цієї мети 
придбаний переносний автохолодильник “Ezetil” 
- він має високий рівень енергоефективності, 
може працювати не тільки від мережі 220V, а й 
від акумулятора автомобіля. Також здравпун-
кту передали у користування ультрафіолетову 
камеру “Панмед”, де зберігається стерильний 
інструмент. Отже, завдяки коштам заводу ми 
відреагували на загрозу і значно підсилили свої 
ресурси. Разом із тим радує, що забезпечення 

усім необхідним для нашої роботи ведеться си-
стемно: наприклад цьогоріч отримали новий по-
бутовий холодильник для зберігання медичних 
препаратів, два механічних тонометри, це вже не 
кажучи про витратні матеріали. У планах - вста-
новлення нового бойлера, заміна комунікацій во-
допостачання, щоби підвести гарячу воду до усіх 
кранів здравпункту.

- Розкажіть про роботу здравпункту у 
період епідемії COVID-19.

- Крім тестування співробітників заводу на 
наявність коронавірусу ПЦР-методом, наш колек-
тив готує дезінфікуючий розчин на основі спир-
ту, гліцерину та води й веде журнал обліку його 
видачі. Цим розчином користуються працівники 
і відвідувачі нашого підприємства. Щомісяця ми 
перевіряємо структурні підрозділи щодо дотри-

мання у них профілактичних заходів, контролюємо 
проходження щорічного флюорографічного об-
стеження працівниками тощо.

- Як організовуєте роботу з донорами 
крові?

- У нас на заводі регулярно проводяться 
донорські дні. Цього року вони відбулися у люто-
му і квітні, 22 червня донори нашого підприємства 
теж мали змогу відвідати станцію переливання 
крові. Очікується, що заводчани візьмуть участь 
у донорських днях у серпні, жовтні та грудні. За-
охочення та компенсації донорам, які працюють 
на Запорізькому заводі феросплавів, закріплені у 
колективному договорі нашого підприємства.

- Якими принципами має керувати-
ся медпрацівник? Якими якостями має 
володіти?

- Насамперед – бути професіоналом, щирим, 
людяним і небайдужим. Тільки так можна здо-
бути довіру та повагу. Випадкових людей серед 
медиків не має бути, оскільки ціна помилки у 
нашій відповідальній справі є дуже високою. Та-
кож у середовищі медичних працівників вітаються 
такі якості як комунікабельність, вихованість, 
ввічливість, уважність, знання психології. Адже 
доводиться зосереджуватися на дрібницях, пра-
цювати з різними пацієнтами. І головне: кожен 
медпрацівник має пам’ятати, що здоров’я, життя 
людини є найвищими цінностями у суспільстві. 
Це правило є невід’ємним у роботі, і фахівці зрав-
пункту слідують йому кожен день.



4 Червень

Саме такими словами хочеть-
ся почати нашу розповідь про 
Петра Новохатька - ветерана 
ЗФЗ, унікальну людину, фахівця з 
технічною і музичною освітою. 
Він не тільки знає, як управляти 
виробництвом, а й вміє грати на 
баритоні, писати картини. Спо-
чатку навіть художником хотів 
стати, для цього з рідного села 
Марфополь (Гуляйпільський район) 
після закінчення семи класів шко-
ли поїхав до Дніпропетровська. 
Планував вступити до худож-
нього училища, але умови там 
виявилися непідходящими. Гур-
тожитку не було, стипендія - не-
велика. Їхати з дому - далеко, та 
й пересадку потрібно робити у 
Запоріжжі. Тому по оголошенню 
підшукав собі місце навчання ближ-
че - у Запоріжжі, у ремісничому 
училищі №9. Крім того, що там 
навчали професії, учнів забезпечу-
вали харчуванням і взуттям. Йти 
туди доводилося через комбінат 
«Запоріжсталь» та 9-те селище. 
Після здачі документів розповів 
мамі і братові, що зарахований до 
училища. Брат спочатку відмовляв 
Петра, але той його не послухав. 
У підсумку за два роки наш герой 
освоїв спеціальність «Слюсар з 
ремонту устаткування заводів 
чорної і кольорової металургії», 
там само навчався музиці і став 
баритоністом.

На Запорізькому заводі феросплавів 
Пет ро Пантелеймонович почав працю-
вати з 1947 року в шихтовому відділенні 
цеху №1. Коли вперше прийшов на 
підприємство, його відчуття були двоя-
кими. Адже до цього він виховувався у 
селі, там пройшло все його дитинство. 
Він ніколи не бачив стільки металу, диму, 
газів... Спочатку відчував себе недобре, 
але потім пристосувався. Велику роль у 
цей період для Петра зіграли його перші 
керівники, наставники - майстер Василь 
Сиваков і бригадир Микола Полив’яний. 
Вони навчили 16-річного хлопчину всім 
тонкощам роботи, допомогли адаптувати-
ся в колективі. А він був у бригаді молод-
ше всіх, тому слухав уважно і схоплював 
все на льоту. Без відриву від роботи Пе-
тро Новохатько вивчився у вечірній школі, 
закінчив 10-й клас і отримав атестат 
зрілості. І що б ви думали? Захотів стати 
хірургом, навіть у Дніпропетровськ знову 
відправився, здав документи приймальній 
комісії. Але, на жаль, до навчального за-
кладу так і не був зарахований. Разом з 
тим, інтерес до медицини дав йому змогу 
знайти свою другу половинку - першу дру-
жину Марію Гаврилівну. Вона поступила у 
фельдшерсько-акушерську школу, Петро з 
нею активно листувався. У віці 23-х років 
він і Марія уклали шлюб. У молодят все 
складалося благополучно: переїхавши у 
Запоріжжя, Марія Гаврилівна почала пра-
цювати медсестрою, у них народилася 
перша донька. Майстер Сиваков потур-

бувався про Петра Пантелеймоновича і 
забезпечив у заводському ЖКВ ордер на 
квартиру, до цього його сім’я проживала у 
гуртожитку. Герой нашої розповіді між тим 
без діла не сидів. Він закінчив технікум 
за спеціальністю «Технік-механік», після 
трирічного навчання його забрали в армію, 
де Петро відслужив два роки. Після от-
римання повістки і явки до військкомату 
прибув до Бердичева, в училище офіцерів 
молодшого складу, в зенітний полк. Однак 
служити йому довелося в господарчому 
взводі, оскільки з’ясувалося, що батько Пе-
тра Пантелеймоновича був розкуркулений, 
у ті часи такі люди вважалися ворогами 
радянського народу. Проте герою нашої 
розповіді довірили посаду розвідника - 
планшетиста. Таким чином, Петро став 
знавцем марок літаків всіх держав; хоро-
ший зір, вміння концентруватися давали 
йому змогу за секунди зчитати строка-
ту інформацію з бортів крилатих машин. 
Ґрунтуючись на їх характеристиках, розра-
ховували сили противника.

Йшов 1956 рік. Крім основної роботи, у 
Бердичеві Петро Новохатько зайнявся 
давнім захопленням - продовжив малю-
вати. І замовлень у нього було достат-
ньо: солдати хотіли залишити пам’ять 
про службу, портрети, написані його ру-
кою, користувалися великим попитом. 
Майстерність художника навіть дала йому 
змогу заробити довгоочікувану десятиден-
ну відпустку... Але вона тривала лише два 
дні. Полк був піднятий по бойовій тривозі 
і перекинутий в Угорщину, де почалося 
повстання проти комуністичного режиму. 
Петро разом з товаришами по службі охо-
роняв міст через Дунай, під час свого пе-
ребування в чужій країні з задоволенням 
згадував барвисті пейзажі, села, містечка, 
які він проїжджав. Карпатські гори залиши-
ли у нього незабутні враження. От би пе-
рекласти все це на полотно!.. Але попере-
ду - сувора армійська служба, напружена 
ситуація, яка могла у будь-який момент за-
гостритися. Одного разу це сталося серед 
ночі - бійців відправили у танках штурму-
вати ратушу міста Дунафельдвар. У цьому 
бою 4 листопада Петро Пантелеймонович 
отримав важкі поранення, а далі - три 
місяці госпіталів. Чого тільки не побачив 
у цей час - і кривавих жертв ідеологічного 
конфлікту, і поранених... Але гріло душу 
й давало надію маленьке щастя: Петра 
сповістили, що у нього в Запоріжжі на-
родилася друга донька. Так і закінчився 
«угорський» період його життя - Петра Но-
вохатька комісували і направили додому. 
Він закінчив технікум, після розподілу зно-
ву опинився на рідному феросплавному 
заводі і пропрацював на ньому сім років. 
Надалі, в силу обставин, що склалися, 
Пет ру Пантелеймоновичу довелося де-

сять років працювати на посаді механіка 
цеху на Запорізькому метизному заводі, 
і весь цей час його тягнуло на колишнє 
місце роботи - у колектив, з яким він міцно 
здружився, туди, де залишилися друзі і 
знайомі. І ось нагода трапилася. Хоч ди-
ректор метизного заводу і вмовляв Петра 
Пантелеймоновича залишитися, обіцяв 
йому посаду головного механіка, оскільки 
той закінчив інститут і отримав відповідне 
посвідчення - все одно не втримав високо-
класного фахівця.

Таким чином, Петро Новохать-
ко у 1971 році повернувся до рідних 
феросплавників. Його взяли у цех №4 
майстром газового господарства, потім 
за станом здоров’я він перейшов пра-
цювати інженером бюро раціоналізації 
і винахідництва у техвідділ. Згодом го-
ловний механік заводу Михайло Фріш 
запропонував Петру Пантелеймоно-
вичу повернутися у цех №4 - але вже 
майстром-механіком, після йому довірили 
посаду старшого майстра. Працюючи, він 
завідував крановим господарством цеху 
і активно займався громадською робо-
тою: при завкомі профспілки його обрали 
головою товариства раціоналізаторів і 
винахідників - все-таки у нього був досвід 
роботи в аналогічному бюро. З людьми 
ладнав, знав багатьох співробітників, 
згадує всіх добрими словами. Серед тих, 
хто близький до серця і душі Петру Ново-
хатьку, були бригадир слюсарів Микола 
Комаров, бригадир Шуляк, кранівниця 
Любов Ніколенко та багато інших. І облич-
чя Петра Пателеймоновича стає щасли-
вим, коли він називає ці імена.

У тому ж цеху №4 Петро Пантелеймонович 
пішов на підвищення - він уже механік цьо-
го структурного підрозділу заводу. Турбот 
додалося, тепер цей керівник відповідав 
не тільки за роботу кранів, а й за печі. На 
цій посаді Петро Новохатько працював до-
сить довго: підміняв помічника начальника 
цеху з устаткування, здобув другу вищу 
освіту в університеті, неодноразово їздив 
у відрядження на інші феросплавні заво-
ди, де брав участь у вирішенні технічних 
питань, обмінювався досвідом з колегами.

Своїми знаннями, напрацюваннями Пе-
тро Пантелеймонович залюбки ділився 
з іншими людьми. Він навчав тонкощів 
професії кранових машиністів, горно-
вих електрозварників, працівників газо-
вого господарства; будучи допитливим 
і комунікабельним, проводив екскурсії 

по виробництву для феросплавників і 
гостей заводу, в тому числі - іноземців. 
Нашого ветерана поважали повсюдно, 
тепло відгукувалися про нього і у це-
хах, і у техвідділі, і у конструкторсько-
му бюро, і у відділі техніки безпеки... 
Він постійно вчився, подавав нові ідеї, 
раціоналізаторські пропозиції конструк-
торам, дбав про технічний розви ток 
підприємства, компетентність робіт-
ників. Все це залишило добрий слід в 
душах людей, які його оточували. Та 
й Петро Новохатько відповідав людям 
взаємністю: він активно допомагав своїм 
товаришам, спілкувався з працьовитими, 
відповідальними фахівцями, грамотни-
ми керівниками. Із задоволенням згадує 
наш ветеран начальника цеху №4 Євгена 
Тонкого: він вмів ефективно налагодити 
роботу підлеглих, оперативки проводив 
не більше 15-20 хвилин. Жодного зайво-
го слова, всю інформацію викладав чітко 
й лаконічно. Та й інших керівників Петро 
Пантелеймонович поважав, розуміючи, 
яка це нелегка праця - піклуватися про 
ритмічне виробництво, працювати з 
офіційними паперами, представляти 
інтереси колективу.

На 56-му році життя Петро Новохать-
ко вирішив скласти з себе повноважен-
ня механіка і поступився місцем молоді. 
Він склав заяву, проте з заводу не пішов 
- працював тут слюсарем, і вийшов на за-
служений відпочинок у 70 років. Загаль-
ний стаж Петра Пантелеймоновича склав 
47 років, з них 37 - на Запорізькому заводі 
феросплавів, десять років - Запорізький 
метизний завод. Варто зазначити, що за 
нинішніми мірками це дивно, а раніше 
було звичайним. Його праця відзначена 
численними грамотами.

Зараз Петро Пантелеймонович пік-
лується про свою дачу в передмісті 
Василівки (Запорізька область), працює на 
ділянці, не дивлячись на вік. Зізнається, 
що любов до землі - це у нього сімейне, не-
зважаючи на те, що він досить довго живе 
у Запоріжжі. Не випадково 25 років Петро 
Новохатько був завзятим бджолярем, мед 
зі своєї дачної ділянки дарував усім друзям 
і знайомим. Там же він побудував будинок 
за власним проектом. Малювання Петро 
Пантелеймонович залишив в 1988 році, і 
про нього зараз нагадують лише картини, 
написані ветераном. Вони прикрашають 
його квартиру, а також оселі друзів і знайо-
мих. У нього чотири дочки, які активно до-
помагають батьку. Ганна Черневич працює 
на Запорізькому заводі феросплавів у 
відділі праці та заробітної плати керівником 
групи плавильних цехів. Її сестра Аліна - 
викладач в школі. Старша дочка Людми-
ла, як і мама, присвятила себе медичній 
справі - працювала терапевтом, зараз на 
пенсії. І ще одна дочка, Вікторія, - техно-
лог виробництва інструменту на одному з 
підприємств. Вже після виходу на заслуже-
ний відпочинок Петро Новохатько познай-
омився зі своєю другою дружиною, Вален-
тиною Іванівною. Цікаво, що вони разом 
працювали на одному заводі. Тоді якось не 
помічали один одного, а зараз йдуть рука 
об руку, нібито були знайомі з молодості, 
разом підтримують сімейний затишок.

Ось таке насичене подіями життя Пе-
тра Пантелеймоновича - запорізького 
феросплавника, для якого завод став 
другою рідною домівкою і на якому 
продовжується його трудова династія.

� ВЕТЕРАНИ ПІДПРИЄМСТВА

«Запорізький завод феросплавів - у долі моїй...»
Справи небайдужих



5Справи небайдужих Червень

Гостинність, якісні страви та висока відповідальність – 
у основі роботи цеху громадського харчування

� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Турбота про людей, які важко працюють – 
це пряма ознака соціально відповідального 
підприємства. І Запорізький завод феро-
сплавів намагається не відставати за 
цим показником від світових тенденцій. 
Зокрема на ЗФЗ приділяють належну увагу 
організації прийому їжі співробітниками, а 
їх у нас близько трьох тисяч. Нагодувати 
таку кількість працівників – справа непро-
ста, одна - дві людини тут явно не впора-
ються. Разом із тим, кожен з нас любить 
смачно попоїсти у пристосованих до цьо-
го умовах. До того ж, влітку постає по-
треба правильного зберігання страв, і це 
не зав жди можна забезпечити самостійно. 
Тож для зручності феросплавників працює 
цех громадського харчування, дбайливі 
господині якого піклуються про те, щоби 
наші металурги були ситими, бо, самі 
розумієте, на голодний шлунок виробничі 
питання вирішуються дещо складніше.
Обираючи їдальню, буфет, кафе у місті 
для відвідування, ми зазвичай звикли керу-
ватися такими критеріями: доступна ціна, 
домашній затишок, швидке обслуговування. 
Чи характерно це для нашого підприємства? 
Можемо впевнено сказати – так. І перекона-
тися у цьому вам допоможе наше інтерв’ю з 
начальником цеху громадського харчування 
Валентиною Александровою.

- Валентино Іванівно, як починається робочий 
день ваших працівників?

- Виробничі процеси нашого цеху беруть свій поча-
ток у кухні їдальні, де ми готуємо всі страви. Туди наші 
працівниці приходять вранці-рано, ще до шостої годи-
ни. І ви, напевно, розумієте, чому. Дівчата піклуються 
про те, щоби феросплавники харчувалися тільки 
свіжою продукцією, тому у кожної з них багато робо-
ти. Треба підготувати продукти до обробки: помити, 
нарізати, замісити… А далі досвід і любов до обраної 
справи наші працівники кухні через тендітні руки пе-
редають у страви. І справді, їжа смакує та привабливо 
виглядає не тільки завдяки дотриманню технології. 
Важливо ще вкласти у неї частинку своєї душі, увагу 
до дрібниць. Кожна чітко знає, що має робити, працює 
завзято, не відволікаючись. Зав дяки відповідальності 
наших кухарів, ефективній організації праці вже 
о дев’ятій годині ми маємо готові страви з меню. 
Дещо залишається у столовій на реалізацію, а інше 
доставляємо у буфет цеху №2 і буфет – бістро, які є у 
структурі нашого цеху.

- Який у вас асортимент продукції?
- Різноманітний. Готуємо перші, другі страви, сала-

ти, гарніри, варимо компоти. Щоденно подаємо борщ, 
а два супи пропонуємо «позмінно» - через день. 
Харчування має бути різноманітним, і тому важливо 
мати про запас кілька рецептів, щоби задовольнити 
потреби наших гостей. Зі своєї великої кулінарної кни-
ги нам є що вибрати, наприклад лише страв з м’яса 
там налічується близько двадцяти. Ми працюємо 
для людей і прислухаємося до їх думки, причому не 
відволікаємо працівників на заповнення анкет – до-
статньо лише проаналізувати наші накладні, подиви-
тися у копії чеків. Відразу бачимо, які страви користу-
ються попитом більше: ми їх готуємо першочергово, 
а інші – це наше додаткове навантаження. Зважаємо 
і на сезонність. Наприклад, літом у меню з’являється 
окрошка, кабачки, фарширований перець тощо.

- Що з меню ви готуєте самостійно, а що – 
закуповуєте?

- Більшість продукції, яку заводчани бачать на 
лінії роздачі – власного виробництва. З готового до 
вживання нами закуповуються лише кондитерські 
вироби, соки, чай, мінеральна вода, солодкі напої.

- Чи покладено на ваш цех забезпечення заво-
ду спецхарчуванням?

- Так. Поряд з нашою основною функцією – 
організацією харчування всіх співробітників, ми 
закуповуємо молоко та кефір для представників 
певних професій згідно порядку, розробленому 
на підприємстві, і колективному договору. Для 
працівника таке харчування є безкоштовним, адже 
виробничники «гарячих» цехів і співробітники, 
що працюють з хімічними речовинами, як ніхто 
інший потребують поповнення своїх внутрішніх 
«резервів». Це є однією з вимог Кодексу законів про 
працю. Наші трудящі отримують молоко та кефір у 

буфеті цеху №2, а також у коморі цеху громадського 
харчування.

- Ви прямо співпрацюєте з постачальниками 
або закуповуєте продукцію оптом у великому 
магазині?

- У нас добре налагоджена співпраця з відомою 
міжнародною торгівельною мережею. Вона пропонує 
і самостійно доставляє на наше підприємство 
продукти, якість і безпека яких підтверджена 
сертифікатами. Працівники гіпермаркету оператив-
но вирішують непередбачувані ситуації, тому по-
ставки здійснюються повністю згідно наших потреб.

- Розкажіть нам про професіоналів, які працю-
ють у вашому цеху.

- Важко відзначити когось окремо. Наш колек-
тив досвідчений, перевірений часом. У кожної 
працівниці свій талант, який реалізується у 
приготуванні страв, випічці. До того ж у нас всі 
універсали: якщо хтось тимчасово відсутній на 
роботі, процеси не простоюють, наші співробітниці 
готові працювати за двох. Навіть чоловічою робо-
тою подекуди доводиться займатися: наприклад, 
коли приїжджає автомобіль з продуктами і його тре-
ба розвантажити. Наразі у нас є вакансія вантаж-
ника, і хоча нам дають у поміч працівників інших 
цехів, ми теж не жаліємо своїх сил. Адже у водія 
фургону гіпермаркету часу обмаль, він має вико-
нати й інші замовлення з доставки.

- Хто саме готує для феросплавників, 
хто обслуговує відвідувачів?

- Мені завжди приємно говорити про наших 
співробітників. Вони – наша гордість, обличчя 

цеху. Одна з них – кухар Валентина Залевсь-
ка. Її у 2016 році перевели до нас з санаторію-
профілакторію заводу. Це дуже працьовита, тала-
новита і креативна жінка, її руки творять справжні 
дива. Пані Валентина готує перші, другі, треті стра-
ви, творчо ставиться до роботи, вміє організувати 
подачу, знається на дієтичному харчуванні. А на 
нашому підприємстві вона вже майже 17 років. 
Ця працівниця не тільки прекрасно справляється 
з повсякденною роботою, без її допомоги не об-
ходиться обслуговування жодного корпоратив-
ного заходу – конференцій, свят, семінарів. Інші 
кухарі – Тетяна Ісаєнкова, Дар’я Литвиненко, 
Любов Сергієнко, Лариса Новосадова – теж не 
відстають від Валентини Валентинівни. На робо-
чих місцях у цих жінок – повний порядок, готують 
вони з дотриманням усіх вимог, точно зважують 
порції. М’ясо, риба, овочі тощо перетворюються 
їх руками на страви, які не тільки відмінно смаку-
ють, а ще й естетично виглядають. Загалом, наші 
кухарі підтримують високий професійний рівень, 
і саме завдяки їх майстерності люди знову і зно-
ву бажають завітати до їдальні і буфетів. Разом з 
цими співробітницями на кухні працює Інна Савчук 
– єдиний пекар у нашому колективі. Вона випікає 
чудові хлібобулочні вироби: замішує тісто, додає 
до нього інгредієнти, відправляє у піч… Байдужими 
до результатів праці Інни Дмитрівни не залишають-
ся, її продукція користується неабияким попитом. 
Та й кухаря вона підмінити може. До речі, саме з 
цією професією у трудовій книжці вона прийшла до 
нас, а завдяки сектору навчання розширила свої 

компетенції: здобула ще й знання за фахом пека-
ря. Цікаво, що коли Інна Савчук стала до роботи, 
хліб та випічка, за відгуками феросплавників, ста-
ли ще кращими. Не можу також обійти стороною 
працю завідувача виробництва Наталії Динькової. 
Вона мій надійний помічник: координує усі проце-
си з приготування їжі, які відбуваються у нашому 
структурному підрозділі, складає меню, веде облік 
витрат сировини. Комірник Любов Войтанік дуже 
уважна до дрібниць. Її очі контролюють, щоби 
кількість товару і товарно-матеріальних цінностей 
збігалася з даними у супровідних документах, 
оформлює заявки на отримання товару, перевіряє 
наявність сертифікатів якості у постачальника 
тощо. З Любов’ю Борисівною приємно працювати, 
тому що у неї повний порядок у коморі і у звітності, 
їй довіряють. До того ж ця жінка – голова цехкому 
нашого структурного підрозділу, людина з актив-
ною життєвою позицією. Вона – перша, до кого 
звертаються наші співробітники з метою вирішення 
важливих питань, отримання квитків для дітей, 
путівок тощо.

Швидке і якісне обслуговування є однією з 
відмінних рис нашого цеху. Колектив усвідомлює, 
що час обідньої перерви феросплавників обмеже-
ний і кожний має багато своїх справ. Ми цінуємо 
час наших відвідувачів, тому біля лінії роздачі і на 
касі у нас працюють професіонали, які допоможуть 
з вибором страв і напоїв, оперативно підрахують 
суму замовлення. Наші буфетниці Наталія 
Стратіус, Вікторія Азарова та Олена Ганоцька го-
стинно зустрічають гостей. Вони охайні та привітні 
господарочки, і саме завдяки їх роботі складається 
перше враження про наші об’єкти громадського 
харчування. Клієнти помічають їх посмішки, і це 
заряджає позитивом на день.

- До речі, як у вас налагоджене обслуговуван-
ня працівників заводу?

- У всіх наших точках громадського харчування 
можна розрахуватися як готівкою, так і за допомо-
гою банківської картки. На мою думку, безготівково 
сплачувати зручніше – економиться час, не зби-
раються великі черги, та й зрештою це більш 
гігієнічно. Але вибір – все одно за вами. Також 
працюємо за попереднім замовленням – вам варто 
лише зателефонувати до нашого цеху за номером 
42-74 і повідомити, що саме з меню бажаєте. Потім 
у буфетах або їдальні вас очікуватимуть готові 
страви. Оплачуєте згідно рахунку – і смачного!

- Що можете сказати відносно стану вашого 
обладнання, чи не є воно застарілим?

- Так, наші печі, місилки, м’ясорубки, витяжки 
тощо бачили вже багато років. Але вони знаходять-
ся у робочому стані, а коли трапляється якась по-
ломка, ми завжди можемо розраховувати на поміч 
цеху з ремонту металургійного устаткування. Енер-
госиловий цех допомагає нам з комунікаціями, 
електротехнічний цех – з питань освітлення, на-
лагодження роботи електромережі. Завдяки 
управлінню капітального будівництва оновлюються 
наші приміщення. Зокрема будівельники провели 
поточний ремонт м’ясного, борошняного, овочево-
го цехів, приміщення кухні. Там відновлені стелі і 
кахель на підлозі, пофарбовані вікна. У планах – 
відремонтувати відділення мийки та цеху холодних 
закусок. Робота над покращеннями проводиться 
постійно, наприклад, є конкретні кроки стосовно 
оновлення освітлення у обідньому залі з викори-
станням енергозберігаючих LED-ламп. Також нас 
регулярно забезпечують посудом, тацями, столо-
вими приборами, миючими засобами. Приємно, що 
керівництво не забуває про наші потреби і зважає 
на них.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ВІДСВЯТКУВАЛА 55-ТУ 
РІЧНИЦЮ З ДНЯ СВОГО ЗАСНУВАННЯ У РОБОЧІЙ ОБСТАНОВЦІ

� ПЛЕНУМ

Визначна подія для профспілкового 
руху нашого регіону співпала з 
IV Пленумом Запорізької обласної  
ради ПМГУ, на якому обговорю-
вали важливі питання стосовно 
підбиття підсумків колдоговірної 
кампанії на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу області.

У цьому заході взяли участь голова профко-
му заводу Юрій Спиридонов, його заступник 
Олег Ільїн, голови цехових комітетів - табель-
ник цеху №3 Світлана Федченко й майстер 
ЦРМУ Євген Павловський. Крім членів облра-
ди Профспілки, у роботі Пленуму взяли участь 
члени контрольно-ревізійної комісії обласної 
організації ПМГУ, працівники апарату обласної 
ради ПМГУ, голова Профспілки металургів 
і гірників України Олександр Рябко, голова 
Запорізької обласної ради профспілок Віталій 
Каплій, заступник голови Профспілки металургів 
і гірників України Богдан Оверковський.

Згідно порядку денного, першим виступив 
заступник голови обласної ради Профспілки 
Юрій Шапчіц з організаційним питан-
ням. Необхідність його розгляду виникла у 
зв’язку з тим, що після XVI Звітно-виборної 
конференції Запорізької обласної організації 
ПМГУ у складі Запорізької облради ПМГУ, її 
президії і постійно діючих комісій відбулися 
зміни. Зокрема, з причин звільнення постала 
потреба вивести зі складу виборних органів і 
комісій Запорізької обласної ради Профспілки 
представників первинної організації ПМГУ 
комбінату «Запоріжсталь» Сергія Ільченка 
та Валентина Суса, представників ПО ПМГУ 
Запорізького титано-магнієвого комбінату Люд-
милу Логвінову, Романа Головіна та Сергія 
Стороженка. Також на початку серпня ми-
нулого року профспілковий рух Запорізької 
області поніс непоправну втрату – на 61-му 
році пішов з життя заступник голови профко-
му заводу «Укрграфіт» Сергій Кайдорін. Всі 
ці вибулі члени облради Профспілки потре-
бували заміни, і за результатами голосуван-
ня пленум підтримав пропозицію підтвердити 
повноваження нових членів обкому. Зокрема, 
у комісію з захисту соціально-економічних, 
правових інтересів трудящих і колдоговірної 
роботи обрані голова профкому доменного 

цеху комбінату «Запоріжсталь» Олена Скнар 
і печовий ЗТМК - голова профкому цеху №2 
Віталій Борт. У комісію з культурно-масової та 
спортивної роботи увійшла старший майстер, 
голова профкому відділу технічного контролю 
ЗТМК Тетяна Кругова. Багато нових облич - у 
комісії по роботі з молоддю. Зокрема це май-
стер з ремонту та експлуатації, голова проф-
кому цеху водопостачання «Запоріжсталі» За-
хар Бєлий; майстер, голова профкому цеху №8 
«Укрграфіту» Антон Чуканов; шліфувальник 
цеху №10, голова комісії по роботі з молоддю, 
культурі і спорту ЗТМК Олена Рочева (вона та-
кож обрана головою комісії по роботі з молоддю 
облради ПМГУ). Крім того, учасники пленуму 
привітали нового члена президії Запорізької 
обласної ради ПМГУ - голову профкому ЗТМК 
Геннадія Кочева.

Далі слово взяв голова обласної ради ПМГУ 
Валерій Сєдов. Доповідаючи перед делегата-
ми про підсумки колективно-договірної кампанії 
гірничо-металургійного комплексу Запорізької 

області в 2020-2021 роках, він зазначив, що сьо-
годення металургів та гірників України не менш 
складне, ніж дванадцять років тому. Світова 
економічна криза вимагає оперативних і рішучих 
дій з підтримки внутрішнього виробника. Сьогодні 
дуже важливо переглянути промислову стратегію: 
потрібно пристосуватися до роботи в умовах 
пандемії нового коронавірусу, а також врахува-
ти необхідність залучення інвестицій і прийнят-
тя рішень щодо справедливого оподаткування. 
Разом із тим, незважаючи на складну ситуацію, 
взаєморозуміння між ПМГУ і працедавцями в пи-
таннях укладення колективних договорів свідчить 
про те, що соціальний діалог на виробничому 
рівні здебільшого працює ефективно.

Обговорюючи доповідь Валерія Сєдова, 
Олег Ільїн висвітлив підсумки колдоговірної 
кампанії на нашому підприємстві, вказавши, що 
колдоговір ЗФЗ у 2020 році був виконаний майже 
у повному обсязі - за винятком пункту 5.2, у яко-
му йдеться про зобов’язання щодо підвищення 
заводчанам середньої заробітної плати у 

2020 році не менше ніж на 18%. Він зазначив, 
що середня оплата праці феросплавників ми-
нулого року зросла лише на 5,2% через зни-
ження обсягів виробництва впродовж року й 
скорочений робочий тиждень; натомість з 1 бе-
резня поточного року фонд заробітної плати з 
ініціативи Голови Правління Павла Кравченка 
і голови профкому ЗФЗ був збільшений на 20% 
(про рішення щодо підвищення заробітної плати 
співробітникам заводу детальніше читайте у №1 
газети «Феросплавник» за березень на сторінці 
«Профспілкове життя»).

Крім Олега Ільїна, у обговоренні доповіді ви-
ступили Олександр Рябко, Віталій Каплій, голова 
профкому Запорізького залізорудного комбінату 
Микола Пастушенко.

Рішення IV Пленуму закріплені у постанові, яку 
прийняли одноголосно. Згідно цього докумен-
ту, колективно-договірна кампанія у Запорізькій 
області оцінена задовільно. Майже всі первинні 
організації утримали досягнуті раніше узгоджен-
ня та зобов’язання конкретних норм колективних 
договорів, у деяких випадках це виявилося не 
так просто. Разом із тим, пленум зазначає, що 
металурги та гірники України здебільшого про-
довжують працювати у дуже складних умовах. 
Один з напрямків профспілкової діяльності, а 
саме – захист прав та інтересів трудящих, зараз 
піддається жорстким випробування і змінам, які 
ускладнили роботу. 

Пленум також затвердив звернення до голо-
ви Верховної Ради України Дмитра Разумкова 
про недопустимість прийняття проєктів законів 
№5371 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо спрощення регулювання 
трудових відносин у сфері малого і середнього 
підприємництва та зменшення адміністративного 
навантаження на підприємницьку діяльність» та 
№5388 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо дерегуляції трудових відносин». 
Президія Центральної ради ПМГУ визнала 
зазначені законопроєкти неприйнятними та таки-
ми, що грубо порушують фундаментальні трудові 
права людини, положення Конституції України 
(статті 22, 36, 43) та Конвенції МОП, ратифіковані 
Україною, а також усувають профспілки від 
представництва та захисту трудових прав 
працівників. На переконання спілчан, прийнят-
тя цих законів призведе до масових порушень 
прав працівників, гарантованих Конституцією 
України та міжнародними актами, сприятиме по-
дальшому виїзду наших співгромадян на роботу 
за кордон та погіршенню соціально-економічної 
ситуації у країні.

Наприкінці пленуму Валерій Сєдов, Олександр 
Рябко і Віталій Каплій привітали профактив 
обласної організації ПМГУ з 55-річчям створен-
ня Запорізької обласної організації Профспілки 
металургів і гірників України. З нагоди цієї 
події, а також за багаторічну сумлінну працю в 
галузі, активну роботу у Профспілці кращим 
профспілковим лідерам і активістам вручили на-
городи; у числі відзначених Почесною грамотою 
Центральної Ради ПМГУ був і Юрій Спиридонов.

Від Центральної Ради Профспілки Запорізькій 
обласній організації ПМГУ вручені сертифікат 
на ноутбук і вітальна адреса.
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7Спорт Червень

14 та 15 травня — ці дні стали зна-
ковими для футбольної збірної ЗФЗ. 
Адже запорізькі феросплавники разом з 
працівниками підприємств-партнерів 
нашого заводу взяли участь у фут-
больному турнірі “Козацькі забави”, 
який відбувся на узбережжі Азовського 
моря у Приморську.

Лагідні промені сонця, свіжий морський 
вітер — що може бути кращим для фізичного 
здоров’я і гарних емоцій? Ці нюанси приро-
ди додають нам бадьорості духу і наснаги до 
нових перемог. У останні весняні дні ще не 
так спекотно, як влітку, але часто буває со-
нячно. Погода не підвела і цього разу, коли 
шість команд приїхали позмагатися за кубок 
переможця. У числі учасників були працівники 
Запорізького та Нікопольського заводів 
феросплавів, Покровського і Марганецького 
гірничо-збагачувальних комбінатів, а також 
співробітники підприємства “Дніпроазот” і 
тендерного комітету BT Solutions. Футболістів 
та їх уболівальників гостинно зустріла база 
відпочинку “Феросплавник” — як завжди, з 
затишком, цікавим ландшафтним дизайном, 
строкатими клумбами і, звісно, - упорядкова-
ним футбольним полем! Чистий рівний газон 
з натурального покриття, чітка розмітка, ого-
рожа майданчика, невеликі глядацькі трибуни 
— все це пристосоване для того, щоби грати 
та вболівати із задоволенням.

- Виникла ідея — організувати турнір у нас на 
базі. Вона сама по собі красива, плюс маємо 
ще є хороше футбольне поле. І настрій тут 
дещо інший, ніж ми би проводили спортивні 
змагання поблизу своїх робочих місць. Тому 
ідея ця відбулася, організатори спрацюва-
ли дуже добре, все було готове вчасно і ми 
маємо змогу бачити, як усе відбувається ре-
ально. Я вважаю, що турнір — чудовий захід, 
спортом треба займатися, а також серед не-
простих умов звичайного життя знаходити 
час для свята, душі, спілкування. Тут дуже 
затишно, навіть погода нас підтримує, бо ми 
робимо добру справу — поділився думкою 
про “Козацькі забави” Голова Правління Пав-

ло Кравченко, який приїхав на “Феросплавник” 
підтримати збірну заводу. До речі, саме наше 
підприємство в його особі стало спонсором 
цих змагань.

Команда “ЗФЗ” у складі працівників 
управління сировини та постачання – началь-
ника УСтаП Євгена Римшина й економіста Ар-
тема Дащенка, заступника Голови Правління з 
фінансів Олега Качко, інженера ВПтаЗ Віталія 
Скляра, горнового цеху №3 Олексія Требунсь-
ких, слюсарів-ремонтників ЦРМУ Андрія За-
дорожного і Артема Кузьменка, начальни-
ка дільниці ЕСЦ Максима Кулеби, майстра 
ЦЗЛАММ Олександра Юрченка та майстра 
служби зв’язку Дмитра Тальяна підготувалася 
до непростих поєдинків. І це було дійсно так, 
адже кожен бажав здобути перемогу. Запаль-
на атмосфера та інтрига почали панувати ще 
на перших матчах, а з початку групового етапу 
вони підсилилися.

За регламентом команди поділили на дві 
групи, з яких до першого півфіналу потрапи-
ли футболісти покровського “Авангарду” та 
Нікопольського феросплавного заводу, у ньо-
му гірники здолали металургів з рахунком 3:2. 

Увійшовши у другий півфінал, команда ЗФЗ 
змагалася з гравцями BT Solutions і здобула 
упевнену перемогу — лише один раз дозволив-
ши м’ячу суперників перетнути лінію власних 
воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував 
підсумковий рахунок — 6:1. А от у напружено-
му двобої за третє місце BT Solutions здолав 
команду нікопольців з рахунком 2:1 і приміряв 
на себе бронзові нагороди. Головна інтрига за-
лишилася наостанок — у фінальному матчі, 
де зустрілися переможці півфінальних ігор — 
футболісти ЗФЗ та Покровського ГЗК. Емоції 
тут били через край. Майже увесь час “Аван-
гард” був попереду, лише на останній хвилині 
- завдяки влучному голу, який забив Андрій 
Задорожний, рахунок вдалося зрівняти (1:1) і 
продовжити двобій за звання чемпіона - вже у 
серії післяматчевих пенальті. У дуелі ворота-
ря і його суперника наші хлопці знову відчули 
на собі, що футбольна лотерея — то невбла-
ганна річ, вона може принести як приємний, 
так і несподіваний сюрприз. Гравці команди 
“ЗФЗ” були за крок до перемоги, але, на жаль, 
фінальний рахунок — 3:2 на користь гостей із 
Покрова. Отже, запорізькі феросплавники ви-

бороли срібні нагороди, а спортсмени “Аван-
гарду” забрали з собою золоті медалі.

- Ми дуже раді, що змогли організувати 
турнір такого рангу. Переміг, звісно сильніший, 
але це не є основним: головною була атмос-
фера свята, атмосфера справжнього футбо-
лу, атмосфера вболівальницька, за якою вже 
всі, напевно скучили, і у цьому плані, вважаю, 
турнір вдався, - поділився враженнями від 
турніру капітан команди “ЗФЗ” Євген Римшин.

Команді - переможцю та призерам турніру 
вручені грошові сертифікати на суму 10 000, 
7000 та 5000 гривень залежно від місця 
у рейтингу. Також визначені переможці в 
індивідуальних номінаціях: кращим воротарем 
став Дмитро Овсієнко (Марганецький ГЗК), 
кращим бомбардиром – Євген Римшин (ЗФЗ), 
кращим гравцем турніру – Дмитро Міщенко 
(Покровський ГЗК).

Адміністрація, профком, комітет фізичної 
культури вітають наших працівників зі 
срібними нагородами, бажають їм залишатися 
рішучими, наполегливими у досягненні мети 
— як на футбольному майданчику, так і на 
виробництві.

“КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ”: ІНТРИГА ТРИМАЛАСЯ ДО ОСТАННЬОГО ГОЛУ!
� НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Соціальний ракурс

ЗАПОРІЗЬКІ ФЕРОСПЛАВНИКИ ПІДТРИМУЮТЬ СПОРТИВНИЙ РУХ РЕГІОНУ
� НАЦІОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ

У спорткомплексі «Будівельник» 
відбувся IV Всеукраїнський турнір 
з художньої гімнастики «ASTRA». 
Партнерами змагань стали За по-
різький завод феросплавів і осо-
бисто Голова Правління Павло 
Кравченко.

У турнірі, організатором якого висту-
пила запорізька ДЮСШ «Хвиля», взяли 
участь більше 200 спортсменок. Свої 
вміння та майстерність показали дівчата 
від шести до 16-ти років із Запорізької 
області, Харкова та Дніпра. Вони змага-
лися у різних категоріях: свої сили пока-
зували як спортсменки – початківці, так і 
майстрині спорту. Також учасниці висту-
пали у кількох вікових групах.

Під час змагань дівчата показали 
дивовижні номери. Це було справжнє 
свято пластичності та грації! Було цікаво 
спостерігати, як учасниці виступали з 
м’ячем, булавами, обручем, скакалкою. 
Скільки терпіння і сил потрібно, щоби 
розвити у собі таку координацію рухів, 
уміння володіти своїм тілом, створюючи 
образи, які б, певно, привернули увагу 
скульптора!

На килимі гімнастки трималися впевне-
но і показали високий рівень підготовки, 
тому кращих обрати було непросто. 
Судді оцінювали не тільки технічне ви-
конання елементів, а й цілісність всього 
виступу. У підсумку кращі учасниці отри-
мали медалі, грамоти та подарунки.

Виконуюча обов’язки заступника Голо-
ви Правління з персоналу Тетяна Колес-
никова привітала учасниць від керівника 
заводу і від себе особисто. Вона також 
нагородила переможниць та призерок 
змагань.

- Спорт потребує значного фінан су-
вання: наприклад лише на організацію 
турніру наше підприємство виділило 
20 000 гривень, - говорить Тетяна Ко-
лесникова. – Але без нього не обійтися: 
спорт виховує особистість, мотивує 
людину вести здоровий спосіб життя, 
долучає її до командної роботи. Особ-
ливо важливо, щоби це розвивалося з 
дитинства, а успіх у спорті є справою 
часу, великого бажання, наполегливості 
та постійної роботи над собою. Стосов-
но художньої гімнастики, ми зацікавлені, 
щоби дівчатка мали змогу показати 
свою майстерність на змаганнях дер-
жавного рівня, тому із задоволенням 
відгукнулися на пропозицію підтримати 
турнір «ASTRA». Особливо раді бачити 

на ньому вихованців нашої «Хвилі». У 
цій спортивній школі зростають майбутні 
чемпіони! Упевнені, що вони мають при-
носити славу не тільки власному колек-
тиву, а й усьому Запорізькому краю. 

За вагомий внесок у розвиток 
художньої гімнастики ДЮСШ «Хвиля» 
директор Ярослав Давиденко та викла-
дач цього закладу Яна Кондратова вис-
ловили подяку Павлу Кравченку.



8 Червень
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1967 рік – 29 червня вийшов у світ перший номер 

газети «Феросплавник» - органу парткому, комітету 
комсомолу, завкому профспілки і управління заводу 
феросплавів. «Тільки за допомогою наших робітничих 
кореспондентів наша газета буде цікавою, змістовною, 
зуміє  всебічно показувати багатогранне життя трудо-
вого колективу заводу», - йшлося у передовиці першо-
го  номеру «Феросплавника». З того дня минуло вже 
54 роки, а ця теза й понині залишається актуальною.

1974 рік – перемогою увінчалась трудова вах-
та феросплавників на честь виборів до Верховної 
Ради СРСР. 4 503 тонни феросплавів понад план і 
22 мільйони кіловат-годин заощадженої електроенергії 
– такий трудовий дарунок колективу заводу до дня 
виборів. Високих показників на  ударній трудовій вахті 
досягли  колективи печей №№ 5, 11, 12, 22 і 38.

1983 рік – рішенням колегії Міністерства чорної 
металургії СРСР, президії ЦК профспілки працівників  
металургійної промисловості за підсумками Все-
союзного соціалістичного змагання колективів 
металургійних агрегатів за січень-травень 1983 року  
колектив печі №13 цеху №2 визнаний переможцем з 
присвоєнням звання  «Краща феросплавна піч»  і ви-
платою грошової премії.

1992 рік – згідно з колективним договором, на 
поточний рік ветерани війни та праці виокремлені 
в самостійний цех. Розроблено і затверджено 
відповідне Положення про Раду ветеранів війни і 
праці  Запорізького заводу  феросплавів.

2001 рік – тривають роботи зі створення системи 
якості у відповідності до стандартів ISO 9001. Вже 
узгоджено план  її впровадження і проведено навчан-
ня уповноважених з якості за стандартами ISO щодо 
процесів і процесного підходу. Опрацьовані та набра-
ли чинності методичні рекомендації Положення щодо 
структурного підрозділення і стандартів підприємства.

2007 рік – завершена реконструкція плавильного 
цеху №3. Вона тривала  майже 14 (!) років. Підписаний  
Акт державної комісії «Про прийняття в експлуатацію 
завершеного будівництвом  об’єкту».

2013 рік – у цеху №1 успішно завершила-
ся апробація нового обладнання - установки 
гідромолота. Нове обладнання дало змогу виключити 
ручну працю на етапі підготовки металу для передачі 
у СГП. Донедавна  феросплавники мусили  розбивати 
зливки самотужки за допомогою кувалди.

ЯКОСЬ У ЧЕРВНІ
� ДО ВІДОМА

У Запоріжжі працюють маршрути для перевезення пасажирів до 
садово-городніх ділянок. Дістатися до дач запорожці зможуть 
автомобільним транспортом.

Як повідомляє управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, з 8 травня пасажирів до садово-городніх ділянок до-
ставляють автобусами КП «Запоріжелектротранс». Перевезення здійснюються 
відповідно до затвердженого графіку.

Графік перевезення мешканців міста Запоріжжя до садово-
городніх ділянок автобусами у сезон 2021 року

№
з/п

Назва напрямку Дні
перевезень

Прямий
напрямок

Зворотний
напрямок

1 Річковий порт - Лози понеділок,
четвер

6.40
10.00
16.50

8.00
11.10
18.00

2 Річковий порт - 
Агломерат

вівторок,
п’ятниця

6.40
15.10

7.30
16.45

3 Річковий порт – 
Кур’янове-2

вівторок,
п’ятниця,
неділя

8.30
17.40

9.40
18.45

4 Річковий порт –
В. Андріївка

середа,
субота

7.30
16.50

8.30
17.50

5 Річковий порт -
Н. Олександрівка

вівторок,
четвер,
неділя

7.00
16.45

8.30
18.05

6 Річковий порт –
С. Андріївка

середа,
субота

6.40
10.25
16.15

7.40
11.25
17.30

7 Річковий порт –
Далекі дачі

п’ятниця,
неділя

7.00
17.00

8.10
18.20

8 Річковий порт – 
Придніпровське

понеділок,
середа,
субота

7.00
17.00

8.00
18.00

9 Річковий порт – 
Володимирівське

понеділок,
пятниця

6.50
17.10

7.50
18.10

РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
ДО САДОВО-ГОРОДНІХ ДІЛЯНОК

Історико-культурний комплекс «Запо-
розька Січ» працює з 9:30 до 17:00, з 
вівторка по неділю.

Всі виставкові курені відчинено.
Ціна квитка для входу – 60 гривень. Для 

дітей, студентів, пенсіонерів, людей з 
інвалідністю – 30 гривень.

Музей судноплавства працює з 9:30 
до 16:30, з середи по неділю.

Ціна квитка – 36 гривень. Для дітей, 
студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю 
– 18 гривень.

Екскурсії  проводяться з дотриманням ка-
рантинних обмежень.

Дозвілля

� АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ 
КОМПЛЕКС 

«ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»
ТА МУЗЕЙ СУДНОПЛАВСТВА  

ЗАПРОШУЮТЬ
НА ЕКСКУРСІЇ

� РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА

У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ ОБЛАШТУВАЛИ 
ПЛЯЖ  ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

У 2019-му на території колишнього пля-
жу по вулиці Лейтенанта Шмідта роз-
почали капітальну реконструкцію зони 
відпочинку. Будівельні роботи стар-
тували влітку. За той час обладнали 
прибережну частину: укріпили схили, 
встановили зливову каналізацію. Для 
комфорту людей з інвалідністю збу-

дували спеціальну доріжку для спуску. 
Привели до ладу і саму пляжну зону. 
Там встановили просторі роздягальні 
та тіньові навіси. Нині підрядник 
завершує роботи другої черги.

Наразі на верхньому схилі вже встановлені 
допоміжні приміщення: медпункт та роздягальні 
для спортсменів. Облаштовані спуски для спец-
транспорту до води. Також тут встановили транс-
форматорну підстанцію та каналізаційну пом-
пову станцію. Нині триває вкладання плитки на 
сходинкових спусках.  Тут передбачають  забез-
печити постійну охорону майна та території зони 
відпочинку. Згодом слідкувати за порядком по 
всій зоні відпочинку буде КП «Титан».

Також на території облаштованого пляжу  
відвели місце й для торговельної зони. Зага-
лом роботи на об’єкті коштували місту близько 
20 мільйонів гривень. Вже перед здачею території 
підрядник встановить мийки для ніг, душові стійки 
та фонтанчики. Крім цього, поруч з територією 
зведений сучасний спортивний майданчик, де 
можна грати у футбол та великий теніс.  

Тож феросплавники, які проживають у За-
водському районі, отримали ще одне впо-
рядковане місце для сімейного дозвілля. Од-
нак найголовніше – дбайливо ставитися до 
облаштованої території.

� ВОДНІ ПОДОРОЖІ

НАВКОЛО
ХОРТИЦІ  - НА 

ТЕПЛОХОДІ

Феросплавники можуть вирушити на дво-
годинну екскурсію Дніпром біля берегів 
Хортиці. Про це повідомили на сторінці 
Національного заповідника.

Теплохід відправиться о 14:00 в суботу 
від річкового вокзалу Дубового гаю. Во-
дний транспорт пройде уздовж плавнів по 
старому руслу Дніпра біля острова Байда 
до північної частини Хортиці з панорам-
ним видом ДніпроГЕСу і повернеться до 
річкового вокзалу.

Вартість квитків для школярів 
145 гривень, для дорослих – 
170 гривень.

� РОЗВАГИ

ДИТЯЧА 
ЗАЛІЗНИЦЯ  

ВІДКРИЛАСЬ 
ДЛЯ 

ВІДВІДУВАЧІВ

Поновилася робота екскур-
сій них об’єктів (дендропарк, 
зоокуток, акваріумна зала, ви-
ставкова зала, зимовий сад) з 
дотриманням карантинних ви-
мог у публічних місцях.  Ухва-
лене рішення про відновлення 
руху дитячого поїзда.
Відзначимо, що зараз графік і 

ціни на дитячій залізниці такі: 
Зоокуточок працює з четвер-

га по неділю - з 8:30 до 16:30. 
Ціни: дорослий - 40 гривень, ди-
тячий (до 12 років) - 16 гривень, 
діти до трьох років - безкоштов-
но.
Зимовий сад працює з чет-

верга по неділю - з 8:30 до 16:30. 
Ціни: дорослий - 32 гривні, дитя-
чий (до 12 років) - 8 гривень, діти 
до трьох років - безкоштовно. 
Акваріум працює з четверга 

по неділю - з 8:30 до 16:30. Ціни: 
дорослий - 32 гривні, дитячий 
(до 12 років) - 8 гривень, діти до 
трьох років - безкоштовно. 
Виставковий зал працює з 

четверга по неділю - з 8:30 до 
16:30. Ціни: дорослий - 32 гривні, 
дитячий (до 12 років) - 8 гривень, 
діти до трьох років - безкоштов-
но. 
Дитячий поїзд - відправлення 

о 11:15 і 13:15. Ціни: дорослий - 
30 гривень, дитячий (до 12 років) 
- 16 гривень, діти до трьох років - 
безкоштовно.


