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Україна за п’ять місяців 
випустила

338 тисяч тонн феросплавів

� ДАТА

Конституція України -
одна з найдемократичніших у світі

Виробництво марганцевого концен-
трату, силікомарганцю і феросиліцію 
зросла

Феросплавні підприємства України у січні-
травні 2021 року скоротили випуск продукції 
на 0,6% у порівнянні з таким самим періодом 
минулого року - до 338,19 тисяч тонн - про 
це повідомив «Інтерфакс Україна» з посилан-
ням на дані Української асоціації виробників 
феросплавів (УкрФА).

За п’ять місяців Нікопольський і Запорізький 
заводи феросплавів (НЗФ, ЗЗФ) наростили 
випуск силікомарганцю на 2,2% у порівнянні 
з січнем-травнем 2020 року - до 259,1 тисяч 
тонн.

НЗФ, ЗЗФ і Краматорський феросплавний 
завод (КФЗ) знизили виробництво феромар-
ганцю на 29,2% у порівнянні з січнем-травнем 
минулого року - до 44,12 тисяч тонн. КФЗ у 
січні-травні простоював, тоді як за аналогічний 
період минулого року видав 27,66 тисяч тонн 
продукції.

Виробництво феросиліцію виросло у 
порівнянні з січнем-травнем 2020 року на 
38,7%, до 32,57 тисяч тонн, металевого мар-
ганцю - в 2,7 рази, до 2,39 тисяч тонн.

Покровський і Марганецький гірничо-
збагачувальні комбінати (ПГЗК, МГЗК) за п’ять 
місяців наростили випуск марганцевого кон-
центрату на 1,3% у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року - до 663,76 тисяч тонн.

При цьому МГЗК видобув 210,3 тисяч тонн 
концентрату (+ 0,7% до аналогічного періоду 
2020 року), ПГЗК - 453,45 тисячі тонн (+ 1,5%).

Покровський ГЗК в січні-травні 2021 року от-
римав 131,33 тисячу тонн залізорудного агло-
мерату для Дніпровського металургійного за-
воду.

За підсумками 2020 року феросплавні 
підприємства України наростили виробництво 
продукції на 28,6% у порівнянні з 2019 роком - 
до 746,4 тисяч тонн.

Випуск феросилікомарганцю зменшився на 
30,4% - до 559,9 тисяч тонн, а феросиліцію - на 
2,8%, до 60,8 тисяч тонн. Виробництво феро-
марганцю виросло на 28,4% - до 123 тис. тонн.

� НОВИНИ ГАЛУЗІ

 День Конституції України — 
це державне свято, історія 
якого почалася з 1996 року 
та супроводжувалась до-
вгими обговореннями та 
дебатами. Тоді, у ніч на 28 
червня, парламент прийняв 
Конституцію незалежної 
України.

Цікаво, що Україна як незалеж-
на держава прожила без власної 
Конституції практично п’ять 
років і стала останньою з по-
страдянських країн, де прийняли 
Конституцію – основу української 
держави, де написано, що країна 
існує для людей, але не навпаки.

 У ніч з 27 на 28 червня 1996 
року  дискусія депутатів тривала 
впродовж 23-х годин, з 27-го по 
28 червня. А спікер Ради Олек-
сандр Мороз заявив, що депутати 
працюватимуть до тих пір, поки 
не буде прийнята Конституція. 28 
червня  вранці, о 9:20,  відбулося 
голосування народних депутатів 
України за прийняття Конституції. 
За те, щоби прийняти Основ-
ний Закон, проголосували 315 
депутатів; 36 були проти, 12 
утрималися, 30 — не голосува-
ли. Після ухвалення Конституції 
парламентарії урочисто внесли 
до зали синьо-жовтий державний 
прапор, тоді ж у Верховній Раді 
вперше пролунав національний 
гімн України.

Міжнародне співтовариство схва-
лило Конституцію України, назвав-
ши її однією з найдемократичніших 
у світі.

28 червня – не просто додатко-
вий вихідний день влітку. І щороку 
влада та активісти намагаються 
донести громадянам важливість 
Конституції України, влаштову-
ючи багато просвітницьких та 
патріотичних заходів, виставок, 
парадів, концертів та фестивалів.

Традиційно у День Конституції 
України вулиці прикрашають 
національними прапорами та 
патріотичними плакатами. Та-
кож лунають урочисті промови, 
привітання перших осіб держави 
та членів інших країн.

Цікаво, що День Конституції — це 
єдиний державний вихідний, згад-
ка про який є в самому тексті Ос-
новного закону:

«Стаття 161. День прийняття 
Конституції України є держав-
ним святом — Днем Конституції 
України».

Варто знати, що Кабінет Міністрів 
України затвердив план заходів 
з підготовки та святкування 25-ї 
річниці Конституції України. 
Відповідне рішення було ухвалено 
на засіданні Уряду.

План передбачає проведення 
28 червня урочистих заходів за уча-
стю представників органів влади, 
місцевого самоврядування, дипло-
матичного корпусу, міжнародних 

організацій у Києві та інших насе-
лених пунктах, а також покладан-
ня квітів до пам’ятника Пилипу 
Орлику в Києві й до пам’ятників і 
пам’ятних знаків видатним діячам 
українського державотворення в 
інших населених пунктах. Протягом 
червня також перед ба чається про-
ведення телемосту між ветерана-
ми і волонтерами зі всіх областей 
України «Від Конституції Пилипа 
Орлика до Конституції України». 
Серед іншого, в червні - липні 
передбачається випуск пам’ятної 
монети до 25-ї річниці Конституції 
України. Заплановані також безліч 
інших комунікаційних, медійних, 
освітніх і спортивних заходів.

Окрім того, уряд запропонував 
Верховній Раді провести урочи-
сте засідання парламенту за уча-
стю членів уряду, представників 
Національної академії наук та гро-
мадських інститутів.

Міністерствам, іншим централь-
ним органам виконавчої влади, 
обласним та Київській міській дер-
жавним адміністраціям доруче-
но забезпечити виконання плану 
заходів, затвердженого цим розпо-
рядженням, з урахуванням вимог 
законодавства щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, коштом і в 
межах видатків державного та 
місцевих бюджетів, а також з інших 
джерел, не заборонених законо-
давством.

Шановні феросплавники!
Щиро вітаємо вас з визначним державним 

святом – Днем Конституції України!
 В цей день ми святкуємо початок історії 

сучасної незалежної України. Прийняття 
Конституції закріпило правові основи 
держави, її суверенітет і територіальну 
цілісність, сприяло підвищенню між на
род ного авторитету України на світовій 
арені.

Конституція визначила найціннішим 
життя людини, її здоров’я, честь і гідність, 
надала кожному громадянину можливості 
для самоорганізації, свободу слова та 
віросповідання. Обов’язком кожного 
українця є поважати Конституцію та 
дотримуватись її. Тільки так ми зможемо 
забезпечити подальший розвиток України 
як держави демократичної, рівноправної зі 
світовою спільнотою.

Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту 
і затишку у ваших родинах, мудрості 
і далекоглядності, високих досягнень, 
успіхів у праці та нових звершень заради 
реалізації принципів Основного Закону 
України – народовладдя, гуманізму та 
законності. Нехай злагода, мир та добро 
панують у серцях кожного, а у душі міцніє 
почуття гордості за свої родини, за свій 
завод, за свою державу!

Адміністрація і профком АТ «ЗФЗ»

ВІДЗНАЧАЄМО 25-РІЧЧЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ДЕРЖАВИ
� ПОДІЯ



Виробництво 2 Червень

Першокурсники доторкнулися
до технології виробництва феросплавів

� ВИХОВУЄМО ЗМІНУ

Раді повідомити, що після 
півторарічної «карантинної» 
перерви завод знову відчинив 
свої двері для екскурсантів. 
Першими до нас завітали 
студенти та викладачі 
Інженерного навчальнонауко-
вого інституту Запорізького 
національного університету. 

З цим навчальним закладом 
наше підприємство співпрацює 
вже давно. І подібне не дивує, 
адже саме його випускники у 
перспективі можуть працев-
лаштуватися на наш завод за 
професіями, прямо пов’язаними з 
виробництвом. Конкуренція на рин-
ку праці Запоріжжя досить велика, 
металургійні підприємства всіляко 
намагаються привабити до себе 
випускників середньо-спеціальних 
та вищих навчальних закладів - 
переважно тих з них, які полюбили 
свій фах і розвиваються: рівнем 
зарплати, умовами праці, побу-
ту, наявністю соціальних гарантій, 
пільг і бонусів для молодих сімей, 
обдарованих особистостей тощо. 
Кожне підприємство має свій шлях 
до досягнення цієї мети, є він і 
у нашого заводу. Для того, щоби 
зацікавити молодь професіями, які 
вона обрала, а також розповісти їй 
про переваги роботи на ЗФЗ, у рам-
ках  взаємодії з  навчальними за-
кладами міста на підприємстві про-
водяться ознайомчі екскурсії.

Гості зі знаменитої у Запоріжжі 
«Інженерки» у нас вже не вперше. 
Вони часто відвідують завод, а у 
червні взагалі приїхали «збірною ко-
мандою»: крім хлопців та дівчат, що 
навчаються на кафедрі металургії, 
на екскурсії побували студенти ка-
федр металургійного обладнан-
ня, автоматизованого управління 
технологічними процесами, мікро-
електронних інформаційних си-
стем,  а також прикладної екології 
та охорони праці. Майбутні ме-
ханіки, фахівці з електроніки, 

охорони праці і технологій захи-
сту навколишнього середовища, 
автоматизації виробничого процесу 
були відкритими до нових фактів і 
нових вражень. Всі вони першо-
курсники – люди, що тільки роблять 
перші кроки у професійній сфері… 
Тож у розповідях екскурсоводів – 
начальників змін цехів №3 та №4 
Сергія Зайця й Євгенія Клименка 
кожен отримав корисну інформацію 
для себе.

Після вступного інструктажу з 
охорони праці студенти і викладачі 
попрямували до шихтового і 
пічного відділень плавильного 
цеху №3. Вони ознайомилися з 
умовами зберігання сировини, з 
тим, як відбуваються технологічні 
процеси, а також відвідали пуль-
тове приміщення. Екскурсантам 
продемонстрували функціональні 
можливості автоматизованої сис-
теми управління виробництвом 
феросплавів, вони побачили, як з 
пульта відбувається регулювання 

різних параметрів роботи печей. На 
одному з пультів пічного відділення 
цеху №4 студенти з задоволенням 
спостерігали за технологічним про-
цесом і вузлами обладнання че-
рез відеосистему. Але найцікавіше 
було попереду, адже відвідувачі 
мали змогу побачити рідкісну для 
сторонніх картину – розливку мета-
лу зі сталерозливного ковша. Цей 
процес – живий символ металургії; 
подібне одночасно і захоплює, і 
надихає… Жодне зображення, жо-
ден пам’ятник або значок з цим 
символом не відображає десятої 
частини того, що тоді побачи-
ли першокурсники у цеху. Нібито 
саме Сонце надіслало тоді свій 
дар, щоби він працював на благо 
людям! І хоча розпечений метал 
тимчасово підвищив температуру 

й без того «гарячого» цеху – адже 
у ньому безупинно працюють печі, 
– ніхто не покинув групу, не стояв 
у стороні. Краса вогняного «струм-
ка», іскри від розплаву і яскраве 
світло – все злилося в єдину карти-
ну могутності металургії.

Потім студенти і викладачі ра-
зом з начальником цеху №4 Ро-
маном Дорофєєвим та Євгенієм 
Клименком розмовляли про пер-
спективи роботи у металургійній 
галузі, особливості обладнан-
ня і технології, умови праці на 
заводі, соціальні гарантії для 
працівників ЗФЗ тощо. На всі за-
питання відвідувачів фахівці нашо-
го підприємства надали конкретні 
відповіді.

Продовження на стор. 4

� РІВНЯННЯ НА КРАЩИХ!

Підсумки трудового змагання
у допоміжних цехах за травень



Виробництво 3Червень
� СІМЕЙНА СПРАВА

Династія Меньшикових впевнена у шанованості 
та перспективності праці металурга

Родина Меньшикових давно 
пов’язала свою долю з га-
рячим металом. Наприклад, 
плавильник цеху №2 Анатолій 
Меньшиков розповів нам, що 
його батько працював на 
«Дніпроспецсталі», а зараз 
сам Анатолій Анатолійович 
випускає метал у одному 
цеху зі своїм зятем Валерієм 
і сином Родіоном. Оксана  
дружина Анатолія Меньшико-
ва, теж робітниця ЗФЗ: вона 
оператор з обслуговуван-
ня установок для пилогазо
уловлювання цеху №3. Донька 
Анатолія, Аделіна, випалю-
вач у тому самому цеху, вона 
заміжня за горновим цеху №2 
Владиславом Абрамовим.

На Запорізький завод феро-
сплавів Анатолій Меньшиков при-
йшов за рекомендацією знайомих 
у 1994 році, і нещодавно, на почат-
ку червня, відзначив 27-ліття сво-
го трудового стажу. На завод тоді 
було складно працевлаштуватися, і 
трудитися тут вважалося престиж-
ним. Анатолій Анатолійович вибрав 
саме наше підприємство, тому що 
тут був високий рівень заробітної 
плати, широкий соціальний пакет, 
а також дружний колектив. І понині 
Анатолій Меньшиков пам’ятає, 
з ким він працював, хто навчав 
його важкій, але такій необхідній 
професії металурга. Він дуже вдяч-
ний своїм колишнім колегам, адже з 
їх допомогою, підтримкою Анатолій 
Анатолійович зміг не тільки сповна 
опанувати обраний фах, а й стати 
кращим з кращих: у липні 2018 року, 
до професійного свята людей га-
рячих професій йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений ме-
талург України». Таке саме звання 
має й батько Анатолія Меньшикова, 
тож сімейні традиції бути взірцем 
для інших продовжуються.

Поряд з Анатолієм у одній зміні 
трудиться плавильником його син 
Родіон Меньшиков, вже сім років 
пов’язують його з Запорізьким заво-
дом феросплавів. Після закінчення 
профтехучилища №31 хлопець 
не тягнув з рішенням, ким пра-
цювати – пішов стежинами свого 
батька. Навчаючись, він опанував 
професію електрогазозварника, тож 
розуміється не тільки у плавці, а й у 
проведенні ремонтів. Завдяки своїм 
наставникам і, насамперед, батьку 
Родіон зумів швидко адаптуватися у 
колективі, стати з ним одним цілим. 
Анатолій Меньшиков допомагав у 
всьому: і на робочому місці, і вдома 
Родіон прислухався до його порад 
– як з технології, так і з життєвих 
дрібниць, що будують сприятливий 
мікроклімат у колективі. Він мріє 
бути схожим на свого батька, яко-
го заслужено називають людиною 
зі сталевим характером, який має 
авторитет у бригаді і слово якого 
має вагу серед колег. У тому само-
му цеху, в іншій зміні вже 15 років 
працює горновим зять Анатолія 
Меньшикова - Валерій.

Трудовий стаж дружини Ана-
толія Меньшикова - Оксани на За-
порізькому заводі феросплавів 
складає 13 років. Металургію вона 
асоціює, перш за все, зі стабільністю 
в роботі і високим рівнем заробітної 
плати, пільгами. Ще до працевлаш-
тування на наше підприємство Ок-
сана Меньшикова знала, що сто-
сунки у колективі людей вогняних 
професій є рівними, братерськими. 
Кожен співпереживає й допомагає 
товаришам. Товариський, ко-
мандний дух, що притаманний 
металургам, приваблює до себе 
нових людей, він проявляється 
навіть у побуті. Оскільки Оксана 

Анатоліївна до 2008 року працю-
вала у іншого роботодавця, вона 
могла бачити і відчувати це лише 
під час корпоративних свят, на які 
її запрошував чоловік. «Травневі 
старти» у санаторії-профілакторії, 
Дні металурга залишили у її пам’яті 
лише позитивні спогади. Під час 
змагань у оздоровниці заводу - на 
кожному кроці командна робота, 
взаємодопомога, робота на ре-
зультат. А на професійному святі 
– згуртованість, єдність, радість 
від можливості разом відпочити від 
важких трудових буднів… Рівень 
зарплати також приваблював, а з 
нею - і можливість оздоровитися за 
пільговою вартістю. Тому у 2008 році 
Оксана вирішила змінити професію 
і працевлаштувалася на ЗФЗ. Коли 
вона вперше побачила великогаба-
ритне обладнання виробничих по-
тужностей нашого заводу: газоходи, 

двигуни – була приємно здивована 
і приголомшена. Тож сміливо спро-
бувала свої сили і полюбила об-
раний фах. Це вдалося легко, 
оскільки колектив працював на 
новому обладнанні і всі робітники 
були новоприйнятими, в основно-
му - з числа молоді. На жаль, за-
раз лише дехто з них працює на 
заводі, разом із тим колектив був 
і залишається дружним. Оксана 
Анатоліївна підтримує зв’язок з 
колишніми співробітниками, ладить 
з новоприйнятими працівниками. 
Адже коли працюєш не просто з ко-
легами, а ще й з друзями, виробничі 
завдання виконуються легше.

Свою працю Оксана Меньши-
кова по праву вважає необхідною 
для підприємства. Газоочистка, за 
її словами – це своєрідні «легені» 
заводу, від їх роботи залежить ста-
тус ЗФЗ у очах активістів – екологів 

і громадськості загалом. На своєму 
робочому місці ця чудова жінка ра-
зом з колегами по професії сумлінно 
виконує поставлені завдання, тим 
самим допомагаючи запорізьким 
феросплавникам працювати не 
тільки продуктивно, а й безпечно 
для навколишнього середовища.

У цеху №3 також працює донь-
ка Анатолія і Оксани Меньшико-
вих - Аделіна Абрамова. Вона 
з дитинства знала, що батько 
відповідально ставиться до своєї 
роботи. Командний дух, друзі, 
стабільність – саме з такими сло-
вами дівчина асоціює наш завод. 
Аделіна із задоволенням святкува-
ла День металурга разом із завод-
чанами, разом з батьками брала 
участь у «Травневих стартах», які 
проводило наше підприємство. І ось 
з вересня 2013 року вона працює на 
заводі. У колективі їй подобається; 

згуртованість, взаємодопомога, 
цілеспрямованість у виконанні пла-
нових завдань – все це захопило 
молоду дівчину, дало їй відчуття 
надійності. Керівники і фахівці 
цеху №3, каже Аделіна, – сильні і 
компетентні, з ними подобається 
працювати. Рівень заробітної пла-
ти, графік теж влаштовують, а база 
відпочинку, на якій можна прове-
сти літню відпустку – просто казка! 
Там комфортні умови, гарне об-
слуговування, лояльні ціни. Тому 
Аделіна Абрамова впевнена, що 
Запорізький завод феросплавів 
– це кращий вибір для неї. Тут 
не тільки дають робочі місця і ви-
плавляють метал, а й зав’язується 
міцна дружба, засновуються сім’ї. 
Не випадково на виробництві вона 
зустріла свого чоловіка Владисла-
ва Абрамова, він три роки працює 
на ЗФЗ.



� ВІТАЄМО!

ЮВІЛЯРИ  
ЧЕРВНЯ

Цех №1
Головченко О.В. – майстер;
Мамедов А.Т. – горновий;
Бiлик Г.І. – машиніст крана;
Погорiлий В.М. – газівник;
Чернов Д.С. – горновий;
Ткачук О.М. – горновий.

Цех №2
Кириченко І.В.  – майстер;
Валько П.М. – розбивальник.

Цех №3
Беліцька О.В. – вивантажувач;
Буданова Х.А. – машиніст крану;
Євтушенко С.М.  – начальник зміни.

Цех №4
Єрмiшин С.Б. – начальник зміни;
Стеблюк О.М. – горновий;
Iвко Ю.О. – плавильник.

Ремонтно-механічний цех
Приходько С.В. – слюсар-ремонтник;
Коноваленко В.О. – старший майстер.
Енергосиловий цех
Неспяк І.П.  – слюсар-ремонтник;
Соболь М.Є. – електрогазозварник;
Безпалько І.М. – електромонтер.

Електротехнічний цех
Буйненко І.А. – електромонтер;
Карпенко О.В. – електромонтер;
Качуровський В.А. – електромонтер.
Відділ технічного контролю
Iлющенко Н.Г. – контролер.

Залізничний цех
Курашов Р.В. – начальник зміни;
Здорова О.Л. – черговий по залізничній станції.
Автотранспортний цех
Булах А.І. – водій.
Центральна заводська лабораторія
Цинявський В.С. – водій;
Яроцький В.В. – водій.

Цех переробки шлаків
Бородкiн Є.В. – вивантажувач;
Сляднєв О.В. – електрогазозварник.

Центральна заводська 
лабораторія автоматизації, 

механізації й метрології
Гришков В.В. – електромонтер.

Центральна заводська 
лабораторія

Духно Н.П. – лаборант;
Повчун І.Г. – лаборант;
Бiттер О.В. – інженер.

Канцелярія
Кiрiченко В.В. – завідувач архіву;
Павлова І.С. – секретар керівника.

Управління сировини
та постачання

Римшин Є.Л. – начальник управління.

4 Червень Справи небайдужих

Початок на стор. 2
Кафедра металургійного облад-

нання дякує Голові Правління Павлу 
Кравченку за можливість організації 
візиту на виробництво, підбір ком-
петентних екскурсоводів, цікаву 
та пізнавальну екскурсію, сплано-
ваний маршрут і зручності щодо 
пересування групи під час візиту 
на підприємство. Співробітники 
Інженерного інституту мають надію, 
що подібні заходи на ЗФЗ будуть 
продовжуватися:

- Наша співпраця з Запорізьким 
заводом феросплавів має давню 
історію, - говорять завідувач кафед-
рою металургії ІННІ ЗНУ Олексій 
Кириченко і викладач кафедри 
металургійного обладнання Олексій 
Гречаний. – Кожен від цього має ви-

году: ми працевлаштовуємо сюди 
своїх випускників, а ваші працівники 
мають змогу навчатися у нас і от-
римати диплом державного зразка. 
Раді прийняти до складу студентів 
запорізьких феросплавників, які 
готові здобути вищу освіту і нові знан-
ня, що знадобляться на виробництві 
й допоможуть у професійному 
зростанні. Радує те, що під час 
візиту на ваше підприємство ми по-
бачили захоплені очі студентів, їх 
зацікавлення технологією. Особли-
во хочемо зазначити, що після таких 
екскурсій іноземці, які навчаються 
у нас, змінюють своє ставлення до 
нашої держави. Наприклад, у складі 
екскурсійної групи сьогодні був сту-
дент кафедри металургійного об-
ладнання, підданий Королівства 

Марокко - Хусам Ель Муштахік. І 
хоча він приїхав у Запоріжжя вчи-
тися на механіка, до відвідування 
запорізьких промислових об’єктів 
був упевнений, що Україна є аграр-
ною державою, а набуті ним і його 
товаришами знання в ній не знай-
дуть широкого застосування. Але 
після того, як Хусам пересвідчився 
на власні очі, що запоріжці мають 
власний металургійний комплекс, він 
змінив свою думку. Молодий чоловік 
побачив потужні механізми, які пра-
цюють і виплавляють метал, ознай-
омився зі зразками металургійної 
продукції. Це надихнуло студента 
ще ретельніше освоювати нові знан-
ня, а нам було приємно за рідну 
країну, яка має багато перспектив 
економічного розвитку.

� ВИХОВУЄМО ЗМІНУ

Першокурсники доторкнулися
до технології виробництва феросплавів
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З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ!
� ВІТАЄ ПМГУ

Червень

Цех №2 – флагман плавильного виробництва 
Запорізького заводу феросплавів

� ВИРОБНИЧИЙ РЕПОРТАЖ 

З цим твердженням важко не пого-
дитись, адже співробітники цеху 
№2 цього року майже постійно 
здобувають перше місце за 
підсумками щомісячних трудо-
вих змагань. І подібне не дивує, 
оскільки у ньому працює колек-
тив потенційних переможців  
професіоналів, здатний виконати 
завдання будьякої складності, 
зробити дієвий внесок у розви-
ток виробництва.

Феромарганець та силікомарганець, 
що випускаються тут, користують-
ся попитом на міжнародному ринку 
феросплавів, тому цех максимально за-
вантажений замовленнями, задовольняє 
потреби споживачів відразу кількох країн. 
До того ж, цей структурний підрозділ за-
воду має перспективний план розвит-
ку, удосконалює технологію і розглядає 
можливість збільшення потужності 
існуючого обладнання. А це, у свою чер-
гу, дасть змогу говорити про підвищення 
заробітної плати працівникам.

Звичайно, успіхи цеху нерозривно 
пов’язані з рівнем компетентності його 
співробітників, організацією навчання 
новачків, підтримки належного рівня 
знань колективу. Завдяки висококлас-
ним наставникам, які діляться секре-
тами своєї майстерності з новоприй-
нятим персоналом, виробничий процес 
постійно знаходиться на належному 
рівні. Тут готують до роботи працівників 
– універсалів, які володіють навичками 
виплавки усіх видів сплавів, що випускає 
цех.

Напередодні Дня металурга редакція 
зустрілася з начальником цеху №2 Вади-
мом Литвяком. Подробиці нашої розмо-
ви читайте у наступному випуску газети 
«Феросплавник».

Справи небайдужих

Валерій Сєдов,  голова Запорізької 
обласної організації ПМГУ

� СВЯТКУЄМО

Великий фестиваль 
захоплює і надихає

Оскільки у 2021 році День Конституції України святкують у понеділок, 
то маємо три вихідних поспіль! До того ж він збігається з Днем 
молоді.

Святкування Дня молоді цього року стало особливим. 28-29 червня Запоріжжя 
заполонив «Пляжний бум». Цей великий фестиваль, що відбувся на Центрально-
му пляжі міста, захопив і феросплавників.

Новий формат свята включав розваги на пляжі, чемпіонат України з аквабайку, 
творчі майстер-класи, спортивні змагання, виступи відомих українських зірок та 
діджеїв.

 Гості фестивалю побачили виступи від Tayanna, Max Barskih та гурту “Агонь”. 
Приємна атмосфера літнього відпочинку, яскраві співаки, розваги просто неба 

для дітей і дорослих забезпечили феросплавникам приємні спогади.
Олександр Рябко,  голова ПМГУ

   Шановні друзі, працівники та ветерани Запорізького заводу феросплавів!
Центральна рада Профспілки металургів і гірників України та Запорізька обласна 

організація ПМГУ щиро вітають вас з Днем Конституції! 
Це свято особливе для кожного українця. Адже саме у цей день 25 років тому Верховна 

Рада прийняла Основний закон незалежної України. Цей Закон став запорукою консолідації 
нашого суспільства, збереження в ньому громадської згоди, миру, а також надійною осно-
вою для розбудови демократичної, правової, соціально орієнтованої європейської країни.

На жаль, сьогодні українське суспільство спостерігає ігнорування низки норм Конституції 
при проведенні реформ, ініційованих державною владою. Саме зневагою до основного За-
кону, навмисним руйнуванням основ соціальної держави виглядають спроби прийняття 
Верховною Радою антинародних законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього 
підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку 
діяльність» (№ 5371 від 13.04.2021), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
дерегуляції трудових відносин» (№ 5388 від 16.04.2021) та «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму 
та створення передумов для його підвищення (№3515 від 02.06.2021).

У цих діях ми вбачаємо відвертий наступ на фундаментальні права людини, спроби зни-
зити рівень трудових та правових гарантій працівників, позбавити їх профспілкового за-
хисту і можливості гідно жити у рідній країні.

Наша Профспілка не стоїть осторонь цих негативних процесів. Ми рішуче заявляємо 
«НІ!» замахам на Конституцію України, у 22 статті якої зазначено: «При прийнятті нових 
законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод». 

Ми впевнені: Конституція має стати дійсно діючим документом, Основним законом, ви-
конання якого є обов’язковим не лише для народу України, а й для державної влади та її 
представників. І тому найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед органами вла-
ди і громадянами нашої країни  навчитися поважати і неухильно дотримуватися вимог 
Конституції. Тільки тоді наша спільна мета – гідний рівень життя кожного українця – ста-
не реальністю!

Бажаємо усім нам миру, взаємної поваги, успіхів у всіх добрих починаннях, міцного здоров’я, 
щастя і злагоди!
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БУТИ ПРИЧЕТНИМ ДО ПРАЦІ МЕТАЛУРГІВ – ПОЧЕСНО!
� ЛІДЕР

Саме такої думки табельник пла-
вильного цеху №3 Світлана Павлівна 
Федченко, яка вже 21 рік працює на 
Запорізькому заводі феросплавів.

Профспілковою роботою ця жінка поча-
ла займатися вісім років тому. З 2015 року 
– вона профгрупорг, потім – заступник го-
лови цехкому, а з 2017-го – голова цехового 
комітету Профспілки. Світлана Павлівна має 
досвід роботи у бригаді, вже тоді була знайо-
ма з багатьма людьми у цеху, а зараз серед 
тих, кого вона знає – половина трудового ко-
лективу заводу. До неї ставляться доброзич-
ливо, по-товариськи – насамперед, завдяки її 
працелюбності, ініціативності, небайдужості.

Колеги давно звертаються до Світлани з 
різними питаннями по роботі – шукають по-
ради, допомоги. Оскільки вона вміє слухати 
колег, чути їх, розуміти їхні потреби, правиль-
ний вихід з будь-якої ситуації знаходиться 
завжди. Тому рішення Світлани Федченко 
займатися громадською роботою було при-
родним, її виробнича діяльність настільки 
тісно пов’язалася з профспілковою, що вона 
й не помітила, як була прийнята у колектив 
профспілкових активістів цеху, а потім – і 
проф кому заводу. Добрими словами Світлана 
Павлівна згадує свого першого наставника - 
колишнього голову профкому цеху №3 Віктора 
Альохіна, який зараз працює начальником 
дільниці цеху з ремонту металургійного устат-
кування. Вона допомагала Віктору Дмитрови-
чу складати акти на надання матеріальної 
допомоги, протоколи зборів тощо. А завдяки 
своєму іншому наставнику – майстру, голові 
профкому цеху №3 Олегу Ільїну – Світлана 
Федченко змогла закріпити усі тонкощі 
оформлення профспілкових документів, а 
також свої навички роботи з людьми. Доб-
ре опанувавши цю справу, тепер вона може 
сама дати цінні поради новачкам. Згодом 
на одній із конференцій трудовий колектив 
вперше довірить Олегу почесну, але разом 
із тим – складну посаду заступника голови 
профкому заводу, а Світлану Федченко під 
час звітно-виборної кампанії 2017 року обе-
руть головою профспілкового комітету цеху 
№3, тож їхня тісна співпраця продовжується 
і зараз. З вдячністю вона відгукується і 
про очільника первинної профспілкової 
організації ЗФЗ Юрія Спиридонова. Світлана 
Павлівна ближче познайомилася з ним, коли 
стала головою цехкому. Не дивлячись на по-
чесний вік, Юрій Миколайович активно бере 
участь у профспілковому русі Запорізької 
області, відслідковує громадсько-політичні 
події у Інтернеті, що стосуються людей праці. 
Феросплавникам завжди можна звернутися 
до нього за порадою і допомогою.

Сили та натхнення для долання перешкод 
Світлана бере від спілкування з людьми. 
Подя ка в очах товаришів надихає її продовжу-
вати роботу на профспілковій ниві і постійно 
вдосконалюватися, отримувати нові знання з 
громадської роботи на семінарах. Цінність, 

важливість, необхідність цієї діяльності да-
ють змогу не опускати руки, долати труднощі, 
налагоджувати відносини з новоприйнятими 
працівниками.

Світлана Федченко пишається своєю 
професією, адже у металургів особливе бра-
терство. Їй приємно трудитися з мужніми, 
сильними духом людьми, які своєю пра-
цею несуть славу Україні як індустріальній 
державі. Кожна тонна металу, видобута ними, 

укріплює вітчизняну економіку. Зосереджені, 
зі сталевим характером і водночас такі 
відкриті та товариські… Цей міцний сплав 
неможливо зруйнувати нікому! Металурги 
поздоровляють один одного з професійним 
і особистими святами, допомагають новач-
кам освоїти важку і водночас таку необхідну 
професію, мають міцні трудові династії… 
Бути причетним до їх праці – почесно. До 
того ж, майже усі родичі Світлани трудяться 
у металургійній галузі. Чи випадково це? Ма-

буть, ні. Тож День металурга і гірника України 
для героїні нашої розповіді – це сімейне свя-
то.

Складні випробування минулого року, що 
позначилися епідемією COVID-19, знижен-
ням рівня виробництва, скороченим робо-
чим тижнем, не пройшли повз запорізьких 
феросплавників і Світлани Павлівни зо-
крема. Спільними зусиллями профком і 
адміністрація нашого підприємства боролися 
за скоріший вихід з непростого становища. 
Зокрема Світлана особисто брала участь у 
роботі з утримання колективу професіоналів, 
особливо молоді, у цеху. Вона роз’яснювала, 
що краще працювати на рідному заводі, ніж у 
іншій країні, адже тут тебе знають, ти маєш 
пільги, сім’я і родичі поряд. А на чужині не 
кожен буде поважати працю, бо ти людина 
нова і таких у країні безліч, до того ж – за-
звичай маєш інший світогляд; спілкування з 
рідними найчастіше відбувається лише через 
телефон або Інтернет. І результати роботи 
зі стабілізації колективу є, бо залишилися 
люди, яких впевнено можна назвати основою 
бригад: вони подають приклад виконання ви-
робничого плану, готують нових фахівців, їх 
слово поважають. З інших позитивних напра-
цювань заводу у той період Світлана Федчен-
ко відзначає продовження роботи соціальної 

сфери, що пройшла випробування но-
вим коронавірусом, зокрема можливість 
організувати, хоч і з деякою затримкою, 
літній відпочинок на базі «Феросплавник» 
та дітей у таборі – звісно, з дотриманням ка-
рантинних обмежень. Тож працівники нашо-
го заводу і члени їх родин змогли, як завж-
ди, оздоровитися на узбережжі Азовського 
моря за пільговою вартістю. Головним здо-
бутком шести місяців цього року Світлана 
Павлівна справедливо вважає підвищення 

рівня заробітної плати з 1 березня на 20%, 
яке відбулося у результаті конструктив-
них переговорів з адміністрацією нашого 
підприємства. Сформований мотиваційний 
фонд створює умови для розвитку персо-
налу, дає змогу знизити плинність кадрів на 
ЗФЗ. У новому колективному договорі зали-
шився пункт щодо відшкодування вартості 
послуги з протезування і лікування зубів 
(на жаль, ця процедура користується по-
питом, а її вартість постійно зростає), інші 
види матеріальної допомоги. Працівники 
заводу зараз із задоволенням відпочивають 
на базі, їх діти – весело проводять літні 
канікули у кирилівському таборі «Чайка». І 
список досягнень можна продовжувати.

- Хоча рівень зарплати на більшості 
металургійних підприємств Запоріжжя за-
раз дає змогу наповнити сімейний бюджет 
і говорити про стабільність, в подальшо-
му звично будуть актуальними питання її 
підвищення, оскільки ціни і тарифи невбла-
ганно зрос тають, - говорить Світлана Фед-
ченко. - Потрібно шукати нові шляхи щодо 
зупинення відтоку кадрів з підприємств 
гірничо-металургійного комплексу, адже 
матеріальне невдоволення спонукає до 
виїзду наших співвітчизників за кордон у 
пошуках кращої долі. А хотілося б, щоби 

наші громадяни працювали на Україну і 
підсилювали її потенціал. Важливим також 
буде залишатися збереження соціального 
діалогу між державою, роботодавцями та 
профспілкою, включення до колективних 
договорів пунктів Генеральної та галузевої 
угод і їх дієве виконання. На зборах і 
зустрічах з адміністрацією я, як член комісії 
з підготовки проєкту колективного договору, 
разом з іншими членами профкому сприя-
тиму збереженню тих пільг і гарантій, що 
закріплені у цьому важливому документі, а 
також контролюватиму їх виконання після 
прийняття колдоговору.

Виробничих обов’язків у Світлани 
Павлівни багато, особливо важко тоді, коли 
треба підмінити тимчасово відсутню колегу. 
Звичайно, хотілося б більше годин у добі на 
роботу. Але дефіцит часу не шкодить вико-
нанню профспілкових доручень: на першо-
му місці у неї завжди залишається людина 
праці зі своїми потребами і питаннями. У 
цієї привітливої й уважної до дрібниць жінки 
завжди знайдеться час, щоби ви слухати, 
зрозуміти, що робити за тим або іншим 
зверненням у профком цеху. Добре, що по-
ряд з нею надійні профгрупорги: вони давно 
співпрацюють разом зі Світланою, є актив-
ними, з ними питання вирішуються ефек-
тивно. Завдяки їм голова цехкому знає, що 
турбує працівників кожної дільниці. Разом із 
тим, хотілося б більше проявів активності 
від молоді – а її зараз у цеху багато. Було 
б добре бачити її участь у профспілкових 
і спортивних заходах, зовнішньому пред-
ставництві молодіжного життя заводу.

Напередодні професійного свята Світлана 
Федченко бажає працівникам гірничо-
металургійного комплексу і, зокрема, ко-
легам по цеху й усім феросплавникам 
– матеріального й морального благопо-
луччя, стабільності колективів, зростання 
виробничих показників, а також відчуття 
вдячності металургам від їх родин за нат-
хненну й разом з тим важку працю. Чіткої 
реалізації планів і здійснення всіх задумів! 
І головне пам’ятати, що тільки разом ми - 
сила!
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7Червень

НАЙКРАЩІ ТЕНІСИСТИ - ПЛАВИЛЬНИКИ ЦЕХУ №3
� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Це підтвердили результати зма-
гань, що відбулися на базі санаторію
профілакторію ЗФЗ у рамках 
спартакіади заводу. У них взяли участь 
п’ять команд структурних підрозділів 
нашого підприємства.

Настільний теніс потребує від спортсменів 
блис кавичного реагування, адже поле бо-
ротьби є маленьким і кулька дуже швидко 
вистрибує з зони відповідальності кожно-
го. Тут головне – своєчасно зреагувати і не 
схибити при ударі, інакше очко буде віддане 
супернику. Принцип такий – виграє той, хто 
менше помиляється, а довго утримати ракет-
ками пластиковий м’яч у грі дуже непросто.

На двох столах впродовж трьох годин 
тенісисти показували свою майстерність. І це 
слово не є випадковим, оскільки на змаганнях 
з цього виду спорту атмосфера завжди напру-
жена. Але професіонали, які вже не перший 
рік гідно виступають на внутрішньозаводських 
та зовнішніх спартакіадах, сконцентровані, 
зібрані. Вони з усім можуть впоратися!

Швидко-швидко цокотить кулька по поверхні 
стола, перестрибує з поля гравця на поле 

його суперника. Хто переможе у кожній парі, 
вирішується впродовж кількох хвилин. Було 
цікаво спостерігати за тим, як вправно фе-
росплавники відбивають підступні удари, 
як володіють технікою гри… До того ж, у 
настільному тенісі відбуваються поєдинки 
лише на очки, тому сильніші здобували пере-
могу за мінімальну кількість сетів.

Згодом усі поєдинки минули і, нарешті, на-
став час оголошення призерів та переможців. 
Третє місце посіла команда заводоуправління 
(фізорг – майстер служби зв’язку Дмитро 
Тальян), друге – команда цеху №1 (фізорг 
– майстер Ігор Шкляренко), а абсолютну 
першість виборола команда цеху №3 (фізорг 
– старший майстер Віктор Нихаєнко). Пла-
вильники Андрій Павловський, Сергій Сачков 
і Сергій Федоренко, які захистили спортивну 
честь цього структурного підрозділу заводу, 
були вшановані медалями та командною гра-
мотою.

Заводська спартакіада продовжується 
і, згідно спортивного календаря нашого 
підприємства, наступним видом змагань є 
волейбол.

Реабілітаційне лікування на базі 
санаторнокурортних закладів дає 
змогу швидше відновитись після 
важких захворювань, операцій і 
травм, а у деяких випадках  убе-
регти від настання первинної 
інвалідності.

Кожна застрахована (офіційно пра-
цевлаштована) особа, яка перебуває у 
стаціонарі закладу охорони здоров’я, 
має можливість пройти курс такого 
лікування за кошти Фонду соціального 
страхування України. Пацієнти на-
правляються на реабілітацію після 
закінчення гострого періоду захво-
рювання та за наявності визначеної 
медичної потреби.

Отримати консультацію щодо мож-
ливості пройти відновне лікування на 
базі реабілітаційних відділень санатор-
но-курортних закладів за кошти ФССУ 
застраховані особи можуть за телефо-
нами відділень:

- управління виконавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування України у 
Запорізькій області: (061) 224-62-06;

- Бердянське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06153) 2-22-04, 2-00-66;

- Більмацьке відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06147) 223-29;

- Василівське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06175) 7-20-71;

- Веселівське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06136) 2-10-81;

- Вільнянське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06143) 4-17-29, 4-18-21;

- Енергодарське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06139) 6-24-96;

- Запорізьке відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (061) 233-53-32, 239-
33-04, 233-15-74;

- Мелітопольске відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (0619) 42-67-54;

- Пологівське відділення УВД ФССУ у 
Запорізькій області: (06165) 231-89;

- Токмацьке відділення УВД ФССУ у За по-
різькій області: (06178) 278-58, 267-12.

Механізм отримання реабілітації за 
кошти Фонду є таким:

1. Після надання висновку лікарсько-
консультативної комісії закладу охорони 
здоров’я щодо необхідності реабілітації 
за певним профілем, лікувальний заклад 
повідомляє робочий орган Фонду про 
наявність на лікуванні особи, яка має пока-
зи для проходження відновного лікування.

2. Пацієнту надається перелік сана торіїв, 
які відповідають вимогам по профілю його 
хвороби, і він самостійно обирає санатор-
но-курортний заклад для проходження 
лікування.

3. Орган Фонду узгоджує з санаторієм 
наявність вільних місць і укладається 
тристоронній договір – між Фондом, 
санаторієм і хворим.

4. Застрахована особа направ-
ляється до санаторно-курортно-
го закладу на відновне лікування зі 
стаціонару лікарні.

5. На час реабілітації пацієнту 
продовжується лікарняний листок, за 
яким Фондом фінансується допомога 
по тимчасовій втраті працездатності, 
аби компенсувати працівнику втраче-
ний за час лікування заробіток.

6. Після проходження реабілітації 
застрахованою особою підписується 
акт приймання-передачі наданих по-
слуг.

Фонд соціального страхуван-
ня України фінансує медичну 
реабілітацію за такими профілями:

– нейрореабілітація;
– м’язово-скелетна реабілітація;
– кардіо-пульмонарна реабілітація;
– медико-психологічна реабілітація 

учасників АТО;
– реабілітація після оперативних 

втручань на органах зору;
– реабілітація при порушенні 

перебігу вагітності;
–  інша (соматична) реабілітація 

(після оперативних втручань на орга-
нах травлення, сечостатевої системи, 
жіночих статевих органах).

За матеріалами Фонду 
соціального страхування України

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ МОЖУТЬ ВІДНОВИТИ ЗДОРОВ’Я 
НА БАЗІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯ 

ВАЖКОЇ ХВОРОБИ, ОПЕРАЦІЇ ЧИ ТРАВМИ ЗА КОШТИ ФССУ

� ДО ВІДОМА

ДЕ ФЕРОСПЛАВНИКАМ 
У ЗАПОРІЖЖІ 

БЕЗКОШТОВНО 
ЗАЙНЯТИСЯ СПОРТОМ 

� БУДЬ У ФОРМІ!

Літо  саме час для того, щоби 
підтягнути свою фізичну форму. 
Пропонуємо вам підбірку місць, де мож-
на зайнятися спортом у Запоріжжі, не 
витративши жодної копійки.

Список локацій склав Туристичний 
інформаційний центр Запоріжжя.

Навчальні заклади
• ліцей «Перспектива» (вул. Героїв 55-ї 

бригади, 3-Б)
 • гімназія №93 (вул. Полякова, 9)
 • школа №69 (вул. Ладозька, 2)
 • школа №100 (вул. Ладозька, 2-А),
 • колегіум №98 (вул. Запорізька, 1-А)
 • гімназія №71 (просп. Маяковського, 8)
 • школа №33 (вул. Ніжинська, 40)
 • школа №7 (вул. Північнокільцева, 21)
 • школа №92 (вул. Лахтинська, 9)
Займатися спортом на стадіонах мож-

на, коли там не проводяться шкільні уроки 
фізкультури або тренування вихованців ди-
тячих спортивних шкіл. Розклад занять мож-
на побачити на місці.

 Парк Перемоги
Тут розташовані кілька зон для активно-

го дозвілля і занять спортом. Є майданчик 
з вуличними тренажерами, волейбольний 
майданчик, столи для настільного тенісу, 
футбольний майданчик і єдиний у місті 
скейт-парк.

Пляж на вулиці Лейтенанта Шмідта
У Заводському районі оновили 

міський пляж. Там облаштували багато-
функціональну спортивну площадку, де 
можна пограти у футбол і великий теніс.

ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ: З 1 ВЕРЕСНЯ ЖОДНИХ ПАПЕРІВ 
� НОВОВВЕДЕННЯ

Як повідомляє Міністерство охорони 
здоров’я України, з 4 червня 2021 року 
в Україні запроваджена цільова 
модель формування та видачі 
«елікарняних», а з 1 вересня цього ж 
року лікарняні видаватимуть лише в 
електронному вигляді.

 Пацієнтам більше не доведеться не-
сти на роботу паперовий документ, 
щоби зафіксувати факт тимчасової не-
працездатності, а роботодавці бачитимуть 
необхідну інформацію про е-лікарняні в осо-
бистому електронному кабінеті страхуваль-
ника (роботодавця) на вебпорталі Електрон-
них послуг Пенсійного фонду України.

  Електронний лікарняний – це документ, 
який підтверджує тимчасову непрацездатність 
працівника. Він зареєстрований у зазна-

ченому Міністерством охорони здоров’я 
України порядку і має індивідуальний номер 
у спеціальному реєстрі. Такий лікарняний є 
підставою для нарахування страхових виплат.

 Щоб отримати лікарняний онлайн:
- пацієнт приходить до лікаря на огляд;
- лікар створює електронний медичний 

висновок про тимчасову непрацездатність у 
Реєстрі та завіряє його кваліфікованим елек-
тронним підписом;

- пацієнт отримає повідомлення від 
E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний 
потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду;

- формується електронний листок 
непрацездатності.

 Електронний листок непрацездатності 
є підставою для:

- увільнення від роботи; 

- оплати перших п’яти днів тимчасової 
непрацездатності;

- призначення матеріального забезпечення 
та надання соціальних послуг відповідно до 
законодавства про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування.

Формує та веде цей реєстр Пенсійний фонд 
України. Він також є володільцем даних.

 Отримати інформацію про електронний 
листок непрацездатності може:

- страхувальник (роботодавець) — че-
рез електронний кабінет застрахованої 
особи та страхувальника на порталі по-
слуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua, вклад-
ка «Дані з Електронного реєстру листків 
непрацездатності»);

- застрахована особа (працівник) — через 
свій електронний кабінет на вебпорталі ПФУ.

 Застрахована особа може отрима-
ти паперовий витяг, звернувшись до 
ПФУ усно з наявними оригіналами 
документів (пункт 16 Порядку організації 
ведення Електронного реєстру листків 
непрацездатності та надання інформації 
з нього). Пошук відомостей у Реєстрі 
здійснюється за ПІБ та датою народження 
застрахованої особи, її реєстраційним но-
мером облікової картки платника податків 
за принципом повного збігу всіх зазначе-
них ідентифікаторів пошуку та/або кожно-
го окремого із зазначених ідентифікаторів 
пошуку.

 Вносячи інформацію у Реєстр, лікар має 
зазначити в системі найменування та по-
датковий номер страхувальника, у якого 
працює пацієнт.

Соціальний ракурс



Довкілля
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1969 рік – сезон літнього відпочинку 

ще тільки розпочато, а у плавильному 
цеху №1 вже оздоровлено трудящих 
більше, ніж за минулий рік. Трудівники 
різних професій побували в санаторіях, 
будинках відпочинку, турбазах країни: у 
Сочі, Пущі-Водиці, Бердянську, Одесі, 
Хмільнику, Миргороді, Місхорі, Примор’ї. 
Туристські маршрути відпускників про-
лягли по Прибалтиці, Криму, Молдові, 
Закарпатті. На заводському автобусі до 
Нікополя з’їздила бригада №4, а на за-
водську базу відпочинку у Приморськ – 
бригада №2. Плануються масові виїзди 
на острів Хортиця і на берег Дніпра, 
культпоходи у кіно, театр, цирк. Безумов-
но, така організація допоможе колекти-
ву добре відпочивати, корисно прово-
дити дозвілля, набиратись здоров’я. Це 
зближує людей, гартує, виховує в них 
почуття  колективізму, добре впливає на 
виробничі стосунки трудівників.

1974 рік – новинка в наочній агітації 
запроваджена у цеху №2. Виготовле-
ний новий стенд «Особливий рахунок 
пічних бригад», який розміщений при  
вході на пічний прольот. Інформація на 
ньому містить не тільки номер печі, але 
й прізвища бригадирів, зобов’язання 
плавильників з виробництва феросплавів  
та економії електроенергії, а також хід їх 
виконання. Піч, що посяде перше місце, 
буде відзначена великою червоною 
зіркою на стенді. Коли цех у загально-
заводському трудовому змаганні посяде 
перше місце, він також здобуде червону 
зірку.

1986 рік – до дня винахідника і 
раціоналізатора підрахували тих, хто 
крокує в авангарді  прогресу. Таких на на-
шому заводі  виявилось 180 (!) людей. У 
кожному цеху є свої новатори. У першо-
му плавильному щороку впроваджують 
нові технічні рішення старшого газівника 
Машинця, постійно у творчому пошуку 
слюсарі Козиряцький, Діденко, Крупко. У 
організатора раціоналізаторської робо-
ти цеху Сабіневського  завжди вдосталь 
роботи. Адже тільки у поточному році тут 
вже зареєстровані 48 раціоналізаторів.

1994 рік – у ході пробних пусків 
дільниці грудкування пилу виготовлена 
дослідна партія окатишів. Дослідження 
підтвердили, що вони мають  задовільну 
механічну витривалість і повністю 
відповідають вимогам їх використання як 
шихтових матеріалів. Тепер фахівці заво-
ду  спільно з науковцями  інституту НДІА 
«Чормет» готують розробки апаратурного 
забезпечення технології їх виробництва.

2004 рік – на очисних спорудах 
промливневої каналізації успішно прой-
шла випробування нова технологія 
очистки стічних вод, розроблена Цен-
тром промислової екології Запорізької 
інженерної академії. Тому ухвалено 
рішення використовувати її на всіх очис-
них промливневих спорудах заводу.

2010 рік – баскетбольний клуб 
«Ферро-ЗНТУ» вперше став медалістом  
української суперліги, завоювавши брон-
зову нагороду. У третьому матчі  серії за 
третє місце підопічні  головного тренера 
команди Кирила Большакова  виграли у 
команди баскетбольного клубу «Київ» з 
рахунком 3:0.

2015 рік – на території підприємства між 
сухою газоочисткою і адміністративною 
будівлею цеху №4 відбулися змагання 
добровільних пожежних дружин. У заході 
взяли участь 12 команд у складі трьох 
працівників різних цехів і підрозділів. Бо-
ротьба за першість включала у себе тео-
ретичний і практичний етапи, де учасники 
демонстрували практичні знання, навич-
ки та уміння працювати у команді. За 
підсумками змагань перше місце посіла 
команда електротехнічного цеху.

2017 рік – у рамках першо-
го спеціалізованого міжнародного 
Запорізького  екологічного форуму «Еко-
Форум - 2017», що відбувся у виставково-
му центрі  «Козак-палац», представники 
заводу поділились  досвідом з мінімізації  
викидів забруднюючих  речовин у атмос-
феру.

ЯКОСЬ У ЧЕРВНІ

8 Червень

� МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР

«ФАЕТОН» ПОПОВНИВ СВІЙ АРСЕНАЛ РАРИТЕТАМИ
Музей ретротехніки «Фаетон» має у 
своєму гаражі понад 250 експонатів. До 
цього солідного списку додалися ще два 
красені — «BMW 700» та нині рідкісна 
автівка «Lloyd Arabella». 

Свого часу їх привезли до Запоріжжя на авто-
завод у якості зразка для наших розробників. До 
того, як знову побачити світ, чотириколісні рарите-
ти кілька років провели у реставраційних гаражах.

Унікальність «Lloyd Arabella» обумовлена 
тим, що фірма, котра випускала їх у 60-ті роки 
ХХ століття, припинила своє існування. Кількість 
легендарних моделей, що дійшла до нашого 
часу, налічує одиниці. Цю красуню, як і «BMW», 
виготовляли у Німеччині. Колись вона користува-
лась популярністю і мала доступну ціну, адже є 
малолітражкою.

Цікавий для поціновувачів гарних авто і бла-
китний семисотий «BMW» класу «Люкс». Він не 
лише схожий на «Запорожця» тим, що має мо-
тор ззаду. Незвичайним залишається й дизайн 
автомобіля - як ззовні, так і всередині.

Раритетні авто використовували при розробці 
ЗАЗ-966. У свій час завод «Комунар» експлуа-
тував зарубіжні авто. На перших концептуаль-
них зразках і макетах ЗАЗ-966 видно частини 
схожого кузова візуально з німецьким експона-
том «Lloyd Arabella». Німецька колекція двох 
авто виглядає автентично і досить органічно 
поєднується з дизайнерським рішенням 
вітчизняних конструкторів.

Побачити нові експонати та прогулятися ви-
ставковими залами музею всі охочі зможуть вже 
зараз.

� ЗАВІТАЙТЕ

З настанням тепла почали масо-
во розквітати деякі рослини. У 
ботанічному саду розпустився сте-
повий мигдаль, спірея, слива Пісарді, 
плантація тюльпанів, сакура махрова, 
алісум.

Тут ростуть близько чотирьох тисяч видів рослин 
з різних куточків нашої планети. А незабаром у 
саду відкриється нова велика сучасна оранжерея.

Це дійсно унікальний заклад у масштабі всієї 
України. Раніше в нашій державі було 12 дитячих 
ботанічних садів, а зараз є один – запорізький. 
І що особливо важливо: місту вдалося не лише 
його зберегти, а й розвинути. Згідно з програмою 
виконано реконструкцію теплиці «Зимовий сад», 
у результаті чого вона стала більше, і тепер там 
зростає ще більше цікавих рослин. 

На території дендрологічного парку ботанічного 
саду висаджені понад 700 вічнозелених рослин. 
Збудована сучасна велика оранжерея. Її площа – 
близько 1 тис. кв. м, вона замінить старі вісім теп-
лиць, які вже не задовольняли потребам саду. До 
речі, в оранжереї є басейн, у якому також будуть 
висаджені водяні рослини.

Це стало черговим етапом програми розвитку 
міського дитячого ботанічного саду. Тут планують 
висаджувати різні нові рослини, які запоріжцям ще 
не демонстрували. Наприклад, аргентинську та 
канадську фінікові пальми, діпсіс жовтуватий, юку 
тощо. В басейні з’являться водяні лілії, гіацинти, 
німфеї. Вже підготовлений і проєкт розміщення цих 
рослин у новій оранжереї. А колеги з ближнього 
та далекого зарубіжжя висилають до Запоріжжя 
насіння відповідних рослин.

На території ботанічного саду зараз немов у каз-
ковому місці – краса, затишок та чудовий аромат 
весни. Цього року, незважаючи на те, що зима була 
досить жорстока, всі рослини у ботсаду вижили, і 
деякі з них уже гарно квітнуть. Наприклад, розкішні 
магнолії, сакури та багато інших квітів і дерев.

Як зазначила директорка Запорізького міського 
ботанічного саду Тамара Єрьоміна, весна цьогоріч 
затрималася на два тижні. Так, якщо минулого року 
сакура розквітнула ще на початку квітня, то цього 
разу – пізніше. Розквітнули вже і білі магнолії, які 
встигають робити це раніше за інші сорти. На черзі 

суланжі – магнолії, в яких квіти мають малинове за-
барвлення. Гарно квітне зараз і японська сакура. А 
на альпійських гірках також квітнуть гіацинти, ряб-
чики, примули, тюльпани…

Працівники закладу вже висадили на відкритій 
місцевості ще близько 300 кущів троянд, а в по-
дальшому цю ділянку планують віддати виключно 
під магнолії, яких тут висадили вже близько двад-
цяти видів.

А ще у Запорізькому ботсаду є теплиця-какту-
сарій, якій вже 20 років. І в ній розквітли одразу 
дві мексиканські агави, які це роблять, до речі, 
один раз на два десятиліття. Цікаво, що за період 
існування теплиці подібне тут відбувалось лише з 
трьома агавами, хоча їх росте чимало. Варто за-
значити, що у кактусарії дотримуються пустельних 
умов, і влітку температура у теплиці сягає 70-ти 
градусів. До слова, після цвітіння мексиканські ага-
ви одразу гинуть.

Цікава у кактусарії і пустельна троянда, яка взим-
ку має зелене забарвлення, а з весни приміряє на 
себе бордовий колір. 

 Ботанічний сад не перестає дивувати, і приходи-
ти сюди тягне знову і знову.

У різних гуртках Запорізького міського дитячого 
ботсаду навчаються близько 800 дітей, і щорік за-
клад відвідують близько 40 тисяч гостей.

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БОТАНІЧНИЙ САД – ТУРИСТИЧНА ПРИНАДА  УКРАЇНИ

� ХОРОШЕ ДІЛО
РОЗМОВНИЙ КЛУБ 

УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ 
ЗАПРОШУЄ НА ЗАНЯТТЯ

Розмовний клуб української мови 
«КУМ» запрошує всіх охочих! Зустрічі 
відбуваються щосереди о 15:00 та 18:30. 
Якщо бажаєте долучитися до спільноти 
КУМівців, приходьте до Запорізької 
обласної бібліотеки для юнацтва за 
адресою: проспект Соборний, 210, зу-
пинка «Бульвар Шевченка»). Вибирайте 
зручний для вас час (15:00 або 18:30) і 
не забудьте взяти з собою захисні маски.

ДОЛУЧАЙСЯ ДО УЧАСТІ
У СУБОТНИКАХ НА ХОРТИЦІ!

Запорізькі велосипедисти збира-
ють суботник. Кожні три тижні на 
острові Хортиця проходять масові 
суботники з метою покращення 
екологічної ситуації Національного 
заповідника. Долучайтесь та запро-
шуйте друзів до двогодинної доброї 
справи! Серед найактивніших 
учасників суботника організатори 
розігрують цінні подарунки (про-
кат велосипедів, каяків, стрибки з 
мосту та морозиво).

Початок — о 10.00. Місце збору — біля 
центрального входу до історико-культурного 

комплексу «Запорозька Січ». Маршрут су-
ботнику пролягає вздовж берегової лінії від 
«Запорозької Січі» до Совутиної балки. Кож-
ному учаснику надається безкоштовна питна 
вода.

Що потрібно для участі? Вдягнути одяг, 
який можна забруднити, закрите взуття з 
твердою підошвою та вчасно приїхати на 
місце збору. Захисні рукавички та сміттєві 
пакети видають на місці, але якщо у вас є 
можливість взяти їх з собою на акцію — 
це вітається. Долучайтеся та допомагай-
те прибрати улюблені місця відпочинку.  
Детальніше за телефоном: 097 514 999 0


