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На зекономленій 
електроенергії  

середньостатистична 
заводська піч може 

працювати добу

Павло Кравченко: «Трудова родина нашого заводу – 
потужний і надійний колектив, який здатен успішно 
виконати виробничі завдання будь-якої складності»

Про це повідомив виконуючий 
обов’язки головного інженера за-
воду Олександр Просвєтов, ко-
ментуючи ефект від реалізації 
на нашому підприємстві  заходів 
з оптимізації використання 
енергоносіїв для виробництва 
продукції АТ «ЗФЗ».

Висока питома вага складової 
електроенергії у собівартості фе
росплавної продукції диктує необхід
ність дбайливо ставитись до енер
горесурсів, які споживає наше 
виробництво. Тож чим ефективніше 
ми впроваджуватимемо надійні 
запобіжники  нераціонального викори
стання електроенергії у технологічних 
процесах виробництва, і, у тому 
числі, вимикатимемо зайве світло 
у приміщеннях, у доцільних режи
мах  використовуватимемо побутові 
кондиціонери, вентилятори або 
обігрівачі, іншу побутову техніку,   
промислові генератори тощо, тим 
конкурентнішою ставатиме наша 
продукція на споживчому ринку. 

 Потрібно усвідомити, що сьогодні 
кожен працівник заводу впливає на 
процес формування собівартості 
продукції. Суттєво зменшити її можна 
лише за рахунок економії на зайвих ви
тратах і запобіганню нераціональних 
втрат енергоносіїв. Такий підхід дасть 
змогу нам маневрувати на спожив
чому ринку феросплавів і зберег
ти свої лідерські позиції у жорсткій 
конкуренції,  додав  Олександр 
Юрійович. 

Він також зауважив, що особли
вого значення доцільна економія  
енергоресурсів набуває в умовах 
сучасного енергоринку в Україні, 
який не забезпечує сталості своїх 
умов і законів, а навпаки є дуже  
динамічним відповідно до світових і 
внутрішньодержавних тенденцій. При
лаштуватись до цих постійних змін та
кому потужному виробництву як наш 
завод (хоча дуже непросто і водночас  
вкрай потрібно), все ж можливо лише 
за умов злагодженої роботи усього 
трудового колективу.

Мова про відповідальність, у пер
шу чергу,  керівників всіх рівнів щодо 
забезпечення бездоганного вико
нання  плану заходів з економії 
енергоресурсів і впровадження  енер
гоощадних технологій. 

 Прагнемо, щоби нашу ідеологію 
доцільного та ефективного викори
стання енергоносіїв, яку реалізуємо у 
відповідних заходах, усвідомлювали 
і розділяли всі працівники заводу,  
наполягає  Олександр  Просвєтов.  
Підбивши підсумки, переконалися, що 
ми на правильному шляху. Зокрема, 
протягом місяця зекономили близько 
2% електроенергії від запланованих  
її поточних  витрат. Для наочності, та
кого обсягу електроенергії вистачить 
для роботи середньостатистичної печі 
на нашому заводі впродовж доби.

Олександр Юрійович закликав усіх 
працівників заводу активно долучатися 
до лав свідомих і дієвих прихильників 
економії енергоресурсів і енергоощад
них технологій.

� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Напередодні Дня родини в 
Україні і професійного свя-
та феросплавників - Дня ме-
талурга, Голова Правління 
АТ «ЗФЗ» Павло Кравченко 
відзначив визначну роль роди-
ни у формуванні особистості,     
внесок трудових династій  
феросплавників у розви-
ток нашого підприємства 
та  високо оцінив результа-
ти виробничої діяльності 
трудової родини нашого за-
воду.

– Найдорожче, що є у житті 
– це сім’я! Спочатку та, в якій 
народжуєшся, а потім – яку 
створюєш. Відзначаючи  обидва 
свята, ми вшановуємо свої роди
ни (адже, як підтверджує народ
на мудрість, «без роду немає на
роду!») і нашу велику заводську 
трудову сім’ю. Сім’я, увібравши 
у себе історичний досвід усіх 
попередніх поколінь, завжди 
була і залишається осередком 
збереження духовних і куль
турних традицій нації. Ці високі 
якості закладаються саме у сім’ї, 
де дитина отримує перші уро
ки любові до батька, матері, до 
своєї Батьківщини. У родині вона 
набирається сил і натхнення, які 
допомагають їй впродовж усього 
життя долати життєві труднощі, 
досягати вершин і отримува
ти перемоги, адже саме роди
на – це джерело любові, поваги, 
солідарності та прихильності, 
те, на чому будується будь
яке цивілізоване суспільство, 
без чого не може існувати лю
дина. Благополуччя родини – 

ось мірило розвитку і прогресу 
країни, – поділився думками Пав
ло Олександрович.

Кращим прикладом стабільності, 
корпоративного духу і високої 
соціальної відповідальності 
Запорізького заводу феросплавів 
є діяльність  робітничих династій, 
їх продовження і виникнення но
вих. 

– Дуже приємно і схвально, 
що діти продовжують трудові 
традиції своїх батьків, які пра
цюють на нашому підприємстві, 
і приходять до нас на роботу, 
– зазначає Голова Правління. 
– Це свідчить про те, що їх сім’ї 
впевнені у майбутньому, вірять у 
завод та його колектив. І кількість 
таких родин збільшується.

Наші трудящі пишаються 
своїми династіями. Про бага
тьох з них неодноразово писала 

редакція корпоративної газети 
«Феросплавник», з представни
ками трудових сімей ми щодня 
взаємодіємо у робочому потоці, 
і особливо тепло згадуємо про 
засновників спадкоємних традицій 
напередодні  професійного свята 
– Дня металурга.

– Трудова родина нашого заво
ду – потужний і надійний колек
тив, який здатен успішно викона
ти виробничі завдання будьякої 
складності, – впевнений Павло 
Кравченко. – Але я далекий від її 
надмірної ідеалізації. Як у кожній 
сім’ї, у нашій також є люди, які 
намагаються приховати свою 
бездіяльність за спинами інших. 
Таких ми бачимо і, вказуючи їм на 
їхні недоліки, застосовуємо міри 
впливу.

Праця на Запорізькому заводі 
феросплавів – це постійне удо
сконалення і впевненість у май
бутньому. Ми – злагоджена ро
бота команди однодумців та 
професіоналів своєї справи. Тож 
у День металурга бажаю всім нам 
успіхів, подальшого зростання 
і розвитку, міцного здоров’я та 
непохитної твердості родинних 
стосунків. Нехай наше свято ста
не для кожного працівника заво
ду продовженням вагомих досяг
нень та вдалих рішень.

Трудова родина феросплавників 
традиційно відзначає своє 
професійне свято. Адміністрація 
і профком заводу підготували 
чимало приємних сюрпризів і 
подарунків, а також  культур-
но-розважальних заходів. Про 
них ми детально розповімо у на-
ступному випуску нашої газети. 

� НАШ ДЕНЬ



Виробництво 2 Липень

Щорічно до Дня металурга, за 
ініціативою Голови Правління Павла 
Кравченка, на нашому підприємстві  
проводяться конкурси професійної 
майстерності. Свій рівень знань та 
вмінь у них показують працівники 
плавильних і допоміжних цехів. Так 
було і цього року: напередодні важ-
ливого для всіх нас свята плавиль-
ники, горнові, машиністи крану, 
електрогазозварники, електромон-
тери змагалися між собою у рамках 
професій.

Зауважимо, що на нашому заводі бра
ти участь у подібних конкурсах – це справ
жня честь для кандидатів на звання кращого 
за фахом. Випадкових людей тут не буває; 
учасників визначають у цехах самостійно. 
Кожен з них представляє свій структурний 
підрозділ одноособово і, певно, відчуває висо
ку відповідальність, оскільки за нього уболіває 
весь колектив. Не випадково для кандидатів 
є надважливими надійність, упевненість 
і, головне, компетентність у  виробничих, 
технологічних питаннях, питаннях охорони 
праці. Складність полягала у тому, що серед 
представників «вогняних» професій мети до
сягне лише той, хто не тільки стане кращим 
з практики, а й відповість на питання комісії 
без використання запропонованих варіантів – 
«підказок». Ці завдання розроблялися окремо 
для кожного цеху, з урахуванням специфіки 
виробництва марок сплавів. Щодо інших 
конкурсантів, у них після практичної частини 
була можливість обрати правильний варіант 
відповіді з переліку запропонованих до кожно
го питання.

Конкурси почалися 7 липня - тоді за 
першість боролися плавильники. Учас
ники, здебільшого, показали високий рівень 
технологічних знань, представники майже 
кожного цеху правильно відповіли на питання 
з цієї сфери. А ось знання норм охорони праці 
робітники, які брали участь у конкурсі, мали 
б підтягнути. Винятком з цього є представ
ник цеху №2 Юрій Сопін, який заочно показав 
своїм колегам з інших цехів достатній рівень 
компетентності у правилах безпеки й отримав 
заохочувальну грошову виплату. Розумітися 

у сфері охорони праці життєво необхідно, і 
добре, що Юрій серйозно ставиться до цьо
го. Але разом із тим комісія у складі майстра 
цеху №1 Олександра Головченка, заступника 
голови прокому заводу Олега Ільїна, началь
ника сектору відділу кадрів і навчання Олени 
Юр’євої, інженера відділу охорони праці Ва
силя Кіреєва зазначає, що йому слід суттєво 
удосконалити свої знання технології, бо з 
десяти запропонованих йому питань він пра
вильно відповів лише на шість.

Найкращий рівень теоретичних знань і 
практичних навичок показав робітник цеху 
№1 Костянтин Агафонов. Він правильно 

відповів на усі основні й додаткові питання 
і був визнаний абсолютним лідером серед 
учасників, підтвердив передову позицію свого 
структурного підрозділу заводу щодо фахової 
підготовки у плавильній справі. На другому 
місці – працівник цеху №3 Сергій Безверхий. 
Він трохи відстав від свого суперника – дав 
лише по одній неправильній відповіді з теорії 
виробництва феросплавів та охорони праці. 
Третє місце – у співробітника цеху №4 Олек
сандра Ненашева: він схибив у двох питаннях 
з теорії, на три питання з техніки безпеки дав 
лише одну правильну відповідь, таким чином 
йому присудили останнє призове місце.

8 липня свої знання показали 
горнові. До речі, вони виявили більшу 
компетентність у технології та правилах охо
рони праці, ніж їх колеги  металурги днем 
раніше, на це не вплинула навіть більша 
кількість питань з техніки безпеки – їх було 
вже не три, а п’ять. Конкуренція того дня 
була дуже жорсткою, тому конкурсна комісія, 
підбиваючи підсумки заходу, взяла до уваги 
кожен нюанс. Особливо важко було визначи
ти переможця, адже представники цехів №4 і 
№2 – Олександр Тарасенко та Володимир На
горних дали правильні відповіді на усі питан
ня. Тож рішення було прийнято з урахуванням 
специфіки роботи кожного цеху, складності 
виробництва; таким чином, цех №4 зайняв 
довгоочікуване за останні роки перше місце, 
а цех №2 посів другу сходинку. Третє місце 
– у представника цеху №1. Його працівника 
Валерія Ментешашвілі відділили від найкра
щих знавців технології лише 0,5 бала! А ось на 
питання зі сфери охорони праці він дав чотири 
правильні відповіді з п’яти, саме це й вплину
ло на кінцевий результат. Щодо робітника цеху 
№3 Олексія Голобородька, він зміг відповісти 
правильно лише на вісім технологічних пи
тань, натомість за знання правил охорони 
праці отримав тверду «п’ятірку», що склалася 
з п’яти балів у сумі за кожне окреме питання. 
Тож Олексій отримав заохочувальну виплату.

Інформацію про змагання робіт-
ників, які працюють за іншими 
професіями, читайте у наступному 
випуску газети.

� ФАХОВА ПІДГОТОВКА

Вшановуємо кращих. Частина 1: плавильники і горнові



Виробництво 3Липень
� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Шануємо традіції, впроваджуємо 
новації, досягаємо намічених цілей

Про цех №2 ми почали го-
ворити у минулому випуску 
газети. Тоді це був лише 
невеликий анонс, який пере-
дував змістовній розмові, 
а поговорити, справді, 
було про що. Наприклад, 
чому співробітникам цього 
структурного підрозділу за-
воду вдається утримувати-
ся на виробничій передовій 
і які плани вони мають 
щодо розвитку свого ви-
робництва. Цікаво було та-
кож дізнатися про внесок 
у роботу цеху конкретних 
працівників. Отже, ми знову 
у цеху №2, і на наші питання 
відповідає його начальник 
Вадим Литвяк. Вважаємо, 
що позитивний приклад цьо-
го структурного підрозділу 
заводу мають взяти на 
озброєння інші трудові ко-
лективи.

- Вадиме Валерійовичу, 
яку конкретно продукцію 
випускаєте і наскільки 
вона задовольняє потреби 
споживачів зараз?

 Ми виплавляємо феромар
ганець ФМн78 та феро силі
ко марганець марок МнС17, 
МнС25Р10, причому останній 
сплав на Запорізькому заводі 
феросплавів технологічно може 
виготовляти лише наш цех. Ця 
продукція користується стабільним 
попитом на ринку. Зараз наші 
потужності повністю завантажені 
замовленнями, ми виробляємо 
продукцію для підприємств 
азійських країн, Італії. Максималь
на затребуваність праці наших 
металургів разом з колективами 
інших плавильних цехів ЗФЗ дає 
змогу запорізьким феросплавни
кам будувати плани технічного і 
соціального розвитку, впевнено 
дивитися у майбутнє. Водночас 
зауважу, що бути в авангарді ви
робничого життя – почесно, але 
нелегко. Відповідальність є дуже 
великою, тому співробітники цеху 
№2 утримують високий рівень ви
конання виробничого плану, дба
ють про якість продукції. А від 
цього залежить довіра споживачів, 
репутація підприємства на ринку.

- Які ідеї щодо організації 
виробництва впроваджені у 
цеху №2?

 У нас на постійному струмі 
працює піч №15, яка стала у стрій 
у 2014 році. Вона є унікальною, і 
не тільки в межах України. З цьо
го агрегату ми можемо отриму
вати до 50 тонн металу на добу, 
інші печі за той самий час дають 
до 2025 тонн. Ультранизька ча
стота, що в ній використовується, 
дає змогу при мінімальних втра
тах отримувати сплав МнС17 
з відсівів. Ідея реконструкції 
печі була впроваджена завдя
ки фахівцям заводу; обладнан
ня змонтували спеціалізовані 
запорізькі підприємства, силами 
будівельників ЗФЗ відремонтовано 
приміщення пульту управління 
печі, схему її релейного захи
сту розробили та встановили 
фахівці дільниці релейного захи
сту ЕТЦ, а наш цех освоїв новітню 
технологію. З завданням ми впо
ралися успішно, адже піч продук
тивно працює і видає метал. Крім 
того, наразі вона може працювати 
з широким діапазоном варіантів з 
використанням продуктів ЦПШ.

- Чи продовжується у вас 
раціоналізаторська робота?

 Звичайно! Ідеї є, намагаємося 
їх реалізувати усім колективом. 
Наприклад, склали технологію ро
боти з бідними скрапами – ми те
пер їх не здаємо безпосередньо 
на переплавку через велику долю 
«порожньої» породи, а збираємо, 
дробимо, промиваємо у цеху пере
робки шлаків, де отримуємо збага
чений продукт і повертаємо на печі. 
Скажу відверто – у цьому напрямі 
поки не все йде так, як хотілося 
б: наразі відчуваємо дефіцит об
ладнання для подрібнення та 
промивки матеріалу, вирішенням 
цього питання вже займають
ся фахівці цеху та проєктно
конструкторського відділу.

Для зменшення ручної праці 
найближчим часом плануємо 
змінити конструкцію технологічної 
тари під вміст електродної маси. 
Є проєкт, який виключає щодобо
ве ручне завантаження 23 тонн 
маси у спеціалізовані контейнери. 
Сподіваюся, у нас все вийде.

- Чи плануєте найближчим 
часом розширювати асорти-
мент сплавів, що випуска-
ються цехом?

 Фахівці нашого цеху можуть 
випускати феросплави чоти
рьох груп з варіаціями по вмісту 
силіція та марганця. Це ФМн78, 
МнС25Р10, СМнП та МнС17. Не 
велика рідкість, що чотири печі, 
які наразі у роботі (п’ята очікує 
капітального ремонту) виплав
ляють кожна свій сплав. Отже, 
за потреби ринку виробничо
технологічний відділ поставить 
перед нами завдання по кількості 
та якості, а ми – виконаємо.

- Як цеху №2 вдається 
утримувати першість у трудо-
вих змаганнях? Поділіться 
секретом успіху.

 Ми організовуємо роботу 
так, щоби вона відбувалася без 
аварій і зупинок. Завдяки контро
лю, що здійснюють інженерно
технічні працівники, обслуговуючі і 
ремонтні служби, ми маємо повну 
інформацію стосовно режимів ро
боти обладнання, стану технології, 
виробничого процесу, і можемо 
оперативно зреагувати на будь
які зміни. Усі нюанси здебільшого 
вдається тримати на належному 
рівні: правильно підібраний пер
сонал, чітко поставлені завдання, 
їх ефективне і своєчасне вико
нання відкривають нам шляхи до 
успіху. Власні досягнення моти
вують нас залишатися кращими, 
але все одно є над чим працюва
ти, і за підсумками червня знаємо, 

наскільки це важливо. Того місяця 
сталися прогар випускного лот
ка на печі №12 і тривалі гарячі 
простої по печі №11, яких можли
во було уникнути. Колектив цеху 
проаналізував ці факти і зробив 
висновки щодо недопущення та
ких випадків у подальшому.

- Що передбачається сто-
совно підвищення ефек-
тивності роботи обладнан-
ня?

 Ми плануємо капітально 
відремонтувати печі №11 та №13. 
Зокрема по печі №11 у нас амбітні 
цілі. Для неї ми заявили новий 
трансформатор потужністю до 
10 МВА. Завдяки йому продук
тивність печі збільшиться на 50
70%, а це забезпечить додаткове 
надходження коштів від реалізації 
продукції у бюджет підприємства. 
Отже, коли вийдемо на вказані об
сяги виробництва, у перспективі 
зможемо говорити й про подальші 
плани.

- У вашому цеху на початку 
червня відбувся аудит сис-
теми менеджменту якості 
підприємства. Яку оцінку від 
аудитора отримали?

 Позитивну. Ми непогано 
підготувалися і гідно пройшли ау
дит, невідповідності і зауважен
ня за його результатами по цеху 
№2 не виявлені. Подібний вис
новок не дивує: процеси у нас 
підтримуються на належному рівні, 
і все це завдяки правильно виз
наченим цілям, контролю офор
млення документації, своєчасній 
розробці попереджувальних і 
коригуючих дій, які разом з пер
соналом цеху проводить мій за
ступник Спартак Гуртовенко. Він є 
відповідальним за функціонування 
системи менеджменту якості у на
шому цеху, і хоча йому доводиться 
вирішувати багато виробничих пи
тань шихтового, пічного відділень, 
складу готової продукції тощо, до 
цієї справи теж ставиться серйоз
но, поділовому вирішує усі питан
ня.

- Чи є плинність кадрів у 
цеху?

 Немає. Кістяк досвідчених, 
висококваліфікованих кадрів, 
котрі вміють працювати у команді, 
існує, а випадки звільнень 
пов’язані з тим, що деякі люди 
з числа новоприйнятого персо
налу не визнають встановлених 
на нашому виробництві правил; 
натомість трудова дисципліна, 
графіки виходів на зміну, вимоги 
охорони праці мають виконува
тися. Тому, хто з ними не згоден, 
не місце у нашому трудовому 

колективі. Терпіти порушників 
ніхто не буде, тих, кому праця 
металурга не до вподоби – теж 
не затримуємо, адже буде важ
ко як самому робітнику, так і його 
товаришам. А це обов’язково 
вплине на показники конкретної 
бригади. Я впевнений, що незва
жаючи на всю складність нашого 
виробництва, завдання потрібно 
виконувати чітко, працювати на 
позитивний результат, та й обста
новка у колективі має зберігатися 
нормальною. А це – лише кілька 
факторів виконання виробничо
го плану і збереження високої 
якості продукції. Саме тому з нами 
залишаються працювати лише 
найкращі – ті, хто справді захотів 
поєднати свою долю з гарячим ме
талом.

- Можете назвати імена 
людей, якими пишається ко-
лектив?

 Звісно! Разом з нами працює 
плавильник Анатолій Меньшиков  
він Заслужений металург України. 
Цей співробітник не тільки бере ак
тивну участь у трудовому змаганні, 
готує молодь до роботи, а ще й 
підтримує у колективі традиції 
братерства, сумлінного виконан
ня виробничих завдань. Старший 
майстер Вадим Сафонов – мій 
надійний помічник. Він закінчив 
Дніпропетровську національну 
металургійну академію, має бага
тий досвід управління виробницт
вом і персоналом. Працьовитий, 
добросовісний, самовідданий – ці 
слова саме про нього, у колективі 
цеху його поважають і цінують. У 
пошані й ветерани, що знаходять
ся на заслуженому відпочинку. 
Один з них – колишній вироб
ничий майстер Сергій Іванович 
Дем’яновский, який відпрацював 
на заводі більше тридцяти років. 
Він навчив і підготував до роботи 
кілька поколінь металургів.

- Запорізький завод 
феросплавів запрошує шу-
качів роботи працевлаш-
туватися за робітничими 
професіями: є вакансії гор-
нових, шихтувальників, 
машиністів крану тощо. 
Упевнені, що і ваш цех 
постійно потребує нових 
фахівців. Хто допомагає 
персоналу адаптуватися до 
нових умов роботи?

 У нашому цеху розвинені 
традиції наставництва. Наші ква
ліфіковані, досвідчені працівники 
передають знання молодим фе
росплавникам, а також іншим 
співробітникам. Два місяці ново
прийнятий персонал навчається 
на робочому місці, за цей час 
освоює навички ефективного та 
безпечного виконання завдань. 
Серед тих, хто завжди підкаже й 
допоможе новачкам – плавиль
ники Анатолій Меньшиков, Роман 
Ганоцький, Віталій Бут, горнові 
Віталій Дашевський і Віталій Швед. 
Життєве кредо цих людей  бути 
позитивним прикладом для інших. 
Завдяки їхнім глибоким знанням 
технології, можливостей облад
нання, вимог охорони праці, а та
кож наполегливості, небайдужості, 
умінню будувати рівні стосунки з 
людьми у бригаді, кращі робітники 
надовго залишаються працювати 
у нашому колективі.

- Дякую за інтерв’ю і ба-
жаю вашим трудівникам 
подальших виробничих 
успіхів.
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ЮВІЛЯРИ  
ЛИПНЯ

Цех №1
Кулiнiч О.В. – шихтувальник;
Яциняк О.С. – плавильник;
Чижов Р.М. – плавильник;
Окороков А.О. – плавильник.

Цех №2
Барташук А.А. – бригадир;
Арiстархова С.М. – машиніст крана.

Цех №3
Остапенко М.Г. – машиніст крана;
Попов С.М. – плавильник;
Рудник Г.В. – машиніст крана;
Бойчук О.М. – вогнетривник;
Крохмаль Н.Я. – комірник.

Цех №4
Бут С.А. – машиніст крана;
Кондратенко В.В. – шихтувальник;
Шелкоус О.В. – плавильник;
Коваленко Т.Г. – машиніст крана;
Мануiлов А.І. – горновий;
Бабаєв К.В. – машиніст розливної машини;
Новiков М.М. – плавильник.

Енергосиловий цех
Котко О.І. – комірник;
Зубяк Є.Б. – слюсар-ремонтник;
Матвєєв Є.В. – слюсар-ремонтник.

Залізничний цех
Дiканов С.С. – машиніст тепловозу;
Василенков О.Ф. – диспетчер.

Цех переробки шлаків
Бондаренко Д.О. – майстер зміни;
Бондаренко С.М. – бригадир.
Центральна заводська лабораторія
Синєгубова В.О. – лаборант.
Бюро охорони навколишнього 

середовища
Александрова Ю.А. – начальник бюро.

Бухгалтерія
Кураєва I.П. – керівник групи;
Буряк Л.В. – бухгалтер ЖКВ.

Юридичний відділ
Пельо Н.Р. – юрисконсульт.

Інформаційно-обчислювальний центр
Гаман О.С. – інженерпрограміст.

Газорятувальна станція
Бударiн М.М. – газорятівник.

Цех з ремонту металургійного устаткування
Мартиновський В.М. – електрогазозварник;
Гриненко С.В. – слюсарремонтник;
Донський С.В. – слюсарремонтник;
Могiлат Р.А. – електромонтер;
Власов О.В. – електрогазозварник;
Балабуха А.І. – слюсарремонтник;
Павленко В.Є. – електрогазозварник;
Прокопенко О.В. – електрогазозварник;
Якубiн В.О. – слюсарремонтник;
Варфоломєєв В.В. – слюсарремонтник;
Хорошко Є.Р. – майстер.

Воєнізована охорона
Синишин В.М. – охоронник;
Севостьянов О.О. – охоронник;
Богатирьов В.А. – охоронник.

Відділ вхідного контролю
Бусiлков В.В. – пробовідбірник.
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Колпаковська 
Наталія  Володимирівна,

бухгалтер бухгалтерії

Куксов
Владислав Олегович,
електромонтер ЕТЦ

Пазинич
Дмитро Іванович,

машиніст крану цеху №3

Москаленко
Ігор Георгійович,

бригадир ЗЦ

Недбайло
Андрій Леонідович,
плавильник цеху №1

Топузлієв
Євген Іванович, 

газівник цеху №1

Скітяшина
Леся Володимирівна,

машиніст крану цеху №3

           Стадник 
         Анжела Юріївна,

машиніст насосних установок ЕСЦ
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Феоктістов
Михайло Васильович, 
випалювач цеху №3

Мотайло
Юрій Володимирович,
плавильник цеху №3

Денисов
Денис Олексійович,

слюсар РМЦ

        Погодіна 
      Ганна Анатоліївна,

начальник дільниці ЦЗЛ

Бегарук
Олександр Іванович, 

водій АТЦ

Скидан
Максим Валерійович,
в.о. майстра ЦЗЛАММ

     Мелещенко
    Олександр Валерійович,
слюсар-ремонтник ЦРМУ

Данилова
Ольга Віталіївна, 

маляр УКБ

Дем’яновський
Роман Сергійович,

плавильник цеху №2

Костенко
Сергій Вячеславович,

горновий цеху №3

Чайніков
Олександр Васильович,

горновий цеху №4

Василенко
Оксана Олександрівна,

бригадир цеху №4



6 Липень

ЗМІНИ У ВІЙСЬКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
� СПЕЦВІДДІЛ  ЗАВОДУ ІНФОРМУЄ

23 квітня 2021 року набрав чинності Закон 
№ 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удосконален-
ня окремих питань виконання військового 
обов’язку та ведення військового обліку». 
Загалом зміни торкнулися 43-х законів, що 
має на меті покращити:

 організаційноправові засади комплектування 
Збройних Сил України високопрофесійним особовим 
складом у мирний час і в особливий період;

 систему військового обліку, яку узгоджують зі стан
дартами НАТО.

Зупинимося на найважливіших змінах.
ЗМІНА 1 

Військово-мобілізаційною
та обліково-призовною роботою тощо

тепер займаються інші установи
На заміну військовим комісаріатам (військкоматам) 

прийшли територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки (далі  ТЦКтаСП). Їх повно
важення значно розширені. Зокрема працівники цих 
центрів перевірятимуть органи місцевого самовря
дування, державні органи та установи, організації та 
підприємства і притягуватимуть до відповідальності 
за порушення законодавства в сфері оборони, 
мобілізаційної підготовки та мобілізації.

ЗМІНА 2
Впровадження нового виду військової служби 

та нового порядку призначення громадян
у військовий резерв

До цього часу види військової служби поділялись на:
  строкову;
  за призовом під час мобілізації, на особливий 

період;
  за призовом осіб офіцерського складу;
  за контрактом;
  службу (навчання) курсантів.
До зазначених видів служби додався новий: 

військова служба за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період (абз. 9 ч. 6 ст. 2 За
кону «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Служба у військовому резерві запроваджується 
з метою планомірної підготовки резервістів для 
комплектування Збройних Сил України та інших 
військових формувань особовим складом у мир
ний час та в особливий період шляхом набуття та 
підтримання на належному рівні вмінь і навичок за 
військовообліковою спеціальністю. На військову 
службу за призовом осіб із числа резервістів в особ
ливий період у визначеному Законом порядку для 
оперативного доукомплектування Збройних Сил 
України та інших військових формувань призива
ються громадяни України, які уклали контракти про 
проходження служби у військовому резерві та/або 
зараховані до військового оперативного резерву.

До внесення останніх змін у законодавство грома
дяни України могли проходити службу у військовому 
резерві Збройних Сил України або інших військових 
формуваннях лише з власної згоди. Відтепер сло
ва «в добровільному порядку» у частині дев’ятій 
статті 2 вищезазначеного Закону виключені. А 
це значить, що до військового резерву, за певних 
умов, громадяни України будуть призначатися од
носторонньо командирами військових частин або 
керівниками ТЦКтаСП.

ЗМІНА 3
Збільшився перелік документів,

які вимагаються при працевлаштуванні
від призовника, військовозобов’язаного, резервіста

Відтепер шукач роботи має додатково надати пред
ставнику підприємства військово-обліковий доку-
мент (ст. 24 Кодексу законів про працю):

 для призовників  посвідчення про приписку до 
призовної дільниці;

 для військовозобов’язаних і резервістів  військовий 
квиток або тимчасове посвідчення (пункт 16 Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників 
і військовозобов’язаних, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів від 07.12.2016 № 921).

ЗМІНА 4
Резервістам надано право достроково скористатися 

щорічною відпусткою повної тривалості
Резервіст зможе за бажанням отримати таку 

відпустку до настання шестимісячного строку 
безперервного стажу у перший рік роботи на 
підприємстві. Однак подібну пільгу матиме тільки 
працівник, який відслужив за призовом резервістів 
і прийнятий на роботу впродовж трьох місяців після 
звільнення зі військової або альтернативної служби, 
не враховуючи часу переїзду до місця проживання 
(п. 5 ч. 7 ст. 10 Закону «Про відпустки»). 

ЗМІНА 5
Виконання встановлених законодавством правил 
військового обліку підприємствами (незалежно 

від підпорядкування і форми власності)
та безпосередньо призовниками, 

військовозобов’язаними і резервістами
 У новій редакції Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» визначено що:
 підприємства, в межах їх повноважень, забезпе

чують виконання військового обов’язку громадянами, 
які працюють на них;

 підприємства здійснюють ведення персонального 
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

 керівники підприємств зобов’язані повідомляти 
працівників про їх виклик до ТЦКтаСП;

 підприємства щороку зобов’язані подавати до 
відповідних ТЦКтаСП списки громадян, які підлягають 
приписці до призовних дільниць;

 керівники підприємств на вимогу ТЦКтаСП ма
ють забезпечувати своєчасне прибуття військово
зобов’язаних та резервістів до пунктів збору;

 керівникам підприємств заборонено приймати на 
роботу громадян України, у яких військовооблікові 
документи відсутні або не відповідають встановленим 
зразкам, а також якщо у таких документах відсутні 
відмітки ТЦКтаСП про взяття на військовий облік або 
виключення з нього;

 підприємства зобов’язані подавати до відповідних 
ТЦКтаСП на їх вимогу відомості про призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів, військовий 
облік яких вони здійснюють.

 І це далеко не вичерпний перелік обов’язків, які 
покладаються на підприємства та їх керівників після 
внесення нових змін до чинного законодавства 
України. Із оновленими обов’язками призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання 
правил військового обліку можна детально ознайо
митися у статті 38 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу».

ЗМІНА 6
Вдосконалення порядку ведення

Єдиного державного реєстру призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів

З 2017 року після прийняття Верховною Радою 
України Закону «Про Єдиний державний реєстр 
призовників, військовозобов’язаних та резервістів», 
вищезазначений реєстр розпочав свою роботу. Після 
внесених 23 квітня 2021 року змін у законодавство ро
бота Єдиного державного реєстру значно вдосконале
на. Відтепер персональні дані про громадян України 
віком від 18 до 60 років до нього надходитимуть з:

1) центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану;

2) центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері міграції;

3) центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику;

4) центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони держав
ного кордону;

5) центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері освіти і науки;

6) центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я;

7) Пенсійного фонду України;
8) Офісу Генерального прокурора;
9) Державної судової адміністрації України;
10) Національної поліції України.
Як бачимо, ухилятися від виконання військового 

обов’язку в нашій державі стає дедалі складніше, 
а точніше - майже неможливо.

 ЗМІНА 7
Значно посилено адміністративну
та кримінальну відповідальність

Водночас із посиленням вимог до посадових 
осіб органів управління, установ, організацій та 
підприємств щодо порядку ведення військового 
обліку, після внесення змін значно посилена 
адміністративна та кримінальна відповідальність за 
ухилення від виконання військового обов’язку безпо
середньо самих призовників, військовозобов’язаних 
та резервістів. 

Замість п’яти статей у Кодексі України про 
адміністративні правопорушення, якими була пе
редбачена відповідальність за порушення у сфері 
військового обов’язку та військового обліку, залиши
лось три, але штрафи, які передбачені за порушення 
у цій сфері, зросли майже у сім разів:

Стаття 210 «Порушення призовниками, 
військовозобов’язаними, резервістами правил 
військового обліку», яка передбачає:

 від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  за перше порушення;

 від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян  за повторне протягом року вчи
нення порушення, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, а також вчинення тако
го порушення в особливий період.

Стаття 210-1 «Порушення законодавства про обо
рону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка 
передбачає: 

за перше порушення:
 для громадян  від 100 до 200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.
За повторне протягом року вчинення порушення, за 

яке особу вже було піддано адміністративному стяг
ненню, а також вчинення такого порушення в особли
вий період:

 для громадян  від 200 до 300 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 211 «Зіпсуття військовооблікових документів 
чи втрата їх з необережності», яка передбачає:

 від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  за перше порушення;

 від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян  за повторне протягом року вчи
нення порушення, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, а також вчинення тако
го порушення в особливий період.

Крім того, посилено кримінальну відпові да ль-
ність за ухилення від військового обліку, призо ву, 
навчальних (спеціальних) зборів згідно з Кри мі-
нальним кодексом, а саме:

Стаття 336 «Ухилення від призову на військову 
службу під час мобілізації, на особливий період, на 
військову службу за призовом осіб із числа резервістів 
в особливий період»  передбачає позбавлення волі 
на строк від 3 до 5 років.

Частина перша статті 337 «Ухилення призовника, 
військовозобов’язаного, резервіста від військового 
обліку після попередження, зробленого відповідним 
керівником ТЦКтаСП» передбачає штраф від 300 до 
500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або залучення до виправних робіт на строк до одного 
року.

Частина друга статті 337 «Ухилення військово зо
бов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) 
зборів» передбачає штраф від 500 до 700 неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян або залучення 
до виправних робіт на строк до двох років.

Передбачено ряд змін щодо порядку залучен-
ня військовозобов’язаних і резервістів до участі 
у навчальних та перевірочних зборах, а саме:

 військовозобов’язані (крім резервістів) можуть 
бути призвані відповідними РТЦКтаСП на навчальні 
збори до п’яти разів строком до двох місяців кож
ного разу;

 військовозобов’язані та резервісти у період між 
нав чальними зборами можуть залучатися за планом 
Генерального штабу ЗС України до перевірочних 
зборів строком до п’яти днів як без відриву від ви
робництва, так і з відривом;

 загальний строк зборів під час перебування 
військовозобов’язаних у запасі не може переви
щувати 10 місяців. При цьому час перебування на 
перевірочних зборах зараховується до загального 
строку перебування на навчальних зборах;

 поважними причинами неприбуття чи 
несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного 
або резервіста до відповідного РТЦКтаСП для при
зову на збори в пункт і у строк, установлені його 
керівником, які підтверджені відповідними доку
ментами, визнаються перешкоди стихійного харак
теру, сімейні обставини та інші поважні причини, 
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

Заради України!
� ЩОБ ПАМЯТАЛИ

Феросплавники – воїни-захисники України
Триває восьмий рік війни за незалежність 
України. Він сповнений щоденними 
обстрілами одразу на кількох ділянках 
лінії зіткнення на Донбасі, із поранени-
ми й загиблими. Це та сама війна, яку 
розв’язав проти України Кремль і, во-
чевидь, не збирається припиняти. З 
перших її днів феросплавники встали на 
захист рідної землі, поповнивши лави 
загонів добровольців.

За даними начальника спецвідділу АТ 
«ЗФЗ» Сергія Мешкова, у період з 2014й по 
2015 рік 103 працівники заводу пройшли служ
бу за призовом під час мобілізації на особливий 
період.

До слова, сам Сергій Миколайович, нині 
підполковник у відставці, у той час забезпечу
вав захист нашої держави у складі 9го полку 
оперативного призначення НГУ. Нагадаємо, 
що військовослужбовець саме цього пол
ку Богдан Завада загинув у нерівному бою із 
російськими окупантами, прикриваючи відхід 
своїх бойових побратимів, і першим серед воїнів
захисників був удостоєний високого звання Ге
роя України, на жаль, посмертно. З 2016го по 
2021 рік ще 38 працівників заводу несли служ
бу за контрактом у Збройних Силах України 
та інших військових формуваннях. Натепер 
48 феросплавників захищають нас від навали 
чужинців.

Наша трудова  родина через цю війну понесла 
і непоправні втрати.

У червні 2014го на фронті загинув слю-
сар-ремонтник цеху з ремонту 
металургійного устаткування Андрій 
Кравченко. Він був мобілізований 2 квітня 
2014 року. Отримавши повістку, вступив до лав 
добровольців. Тоді біля районних військкоматів 

шикувалися черги із таких патріотично налашто
ваних чоловіків, які прагнули не допустити, щоби 
ворог хазяйнував на нашій землі. Андрій потра
пив на передову і загинув  21 червня 2014 року. 
Йому було лише 27…

Ще однією непоправною втратою для нас 
стала загибель на фронті чистильника 
феросплавів цеху №1 Олега Андрієнка. 
Вчергове він був мобілізований у жовтні 
2020 року. А загинув за кілька місяців – 11 січня. 
Йому було 37 років.

Олег народився 22 серпня 1983 року в 
Запоріжжі. На війну прийшов у березні 2016го 
– був мобілізований. Згодом підписав контракт і 
залишився у війську.

Служив у десантурі, морській піхоті, був 
розвідником. А навесні 2020 року прийшов у 37й 
окремий мотопіхотний батальйон “Запоріжжя” 
56ї бригади ЗСУ. Старший солдат, стрілець – 
помічник гранатометника.

– Олег протягом війни двічі звільнявся. На
магався жити цивільним життям, але служба в 
армії тягнула його назад, – розповів заступник 
командира 56ї окремої мотопіхотної бригади 
підполковник Дмитро Герасименко. – По службі, 
по роботі, по життю дуже хороший хлопець 
був… Солдат, військовослужбовець і патріот з 
великої букви. Дуже важка втрата.

– У мене є фото – на ньому він такий щасли
вий у Карлівці стоїть. Опухлі дві щелепи після 

стоматологічного втручання, а він два моро
зива купив і тримає їх, – поділився спогадами 
на похороні бійця волонтер стоматологічного 
проєкту «Тризуб дентал» Василь Мезенцев. – 
Ми познайомилися з ним там, на сході країни. 
Правильною, нормальною був людиною зі 
своїми всіма гріхами і своїми всіма плюсами. 
Його ставлення і до України, і до його майбут
нього, сина, було правильним. Він так тішився, 
що в нього син народився…

Малюк у сім’ї Андрієнків з’явився на світ влітку 
2020го. Для Олега та його дружини Тимур був 
дуже бажаною й очікуваною дитиною – подруж
жя чекало на первістка 13 років. Новорічні свята 
щасливий тато провів разом зі своїми найдорож
чими. А потім повернувся на передову.

До слова, старший солдат Андрієнко служив у 
одному підрозділі зі своїм рідним братом, але на 
різних позиціях.

11 січня поблизу селища Піски під Донецьком 
російські окупаційні війська вкотре поруши
ли «режим повного і всеосяжного перемир’я», 
обстрілявши українські позиції. Куля ворожого 
снайпера не залишила Олегові шансів на життя. 
Він став першим воїном, який загинув унаслідок 
бойових дій на сході у 2021 році.

За даними фонду «Повернись живим», 
перед цим російські найманці прицільними 
пострілами вивели з ладу камери спостережен
ня, встановлені волонтерами на лінії зіткнення.

Поховали Олега Андрієнка у Запоріжжі. Зали
шилися мати, дружина і маленький син.

Ці хлопці  стояли на Донбасі стіною і 
заплатили найвищу ціну за наш спокій. 
Запам’ятаймо назавжди їхній чин і їхню 
жертовність. Не залишмо без уваги і 
підтримки їхні сім’ї.

Спасибі вам, хлопці, за все. Вічна 
пам’ять і слава, солдати України!

 Андрій Кравченко Олег Андрієнко
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АКТУАЛЬНИЙ РОЗКЛАД 
ЕЛЕКТРИЧОК

НА ЗАЛІЗНИЧНИХ  
СТАНЦІЯХ ЗАПОРІЖЖЯ

� НА ЗАПИТ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Актуальний розклад електричок по станції Запоріжжя містить всього 23 елек-
трички (приміських поїздів), які з’єднують Запоріжжя з такими станціями і на-
селеними пунктами як Новоолексіївка, Сиваш, Мелітополь, Синельникове-1. 
Згідно з розкладом, остання електричка (приміський поїзд) відправляється о 
21 г 18 хв до пункту призначення Пологи. Найближчі станції та зупинні пун-
кти - Запоріжжя-2, Кушугум, 4 Км, Запоріжжя-1. Для всіх маршрутів по вище-
зазначеним населеним пунктам доступна повна інформація про розклад - час 
відправлення, час прибуття, маршрути і інша корисна інформація. 

При плануванні поїздки варто звернути увагу на те, що найчастіше електрички на станції 
Запоріжжя відправляються або прибувають вранці  11 електропоїздів (приміських поїздів, 
дизелів) різних напрямків, такими сполученнями як Канцерівка  Мелітополь, Мелітополь  
Запоріжжя2, Синельникове1  Запоріжжя2. У розкладі можливі зміни.

ПОЄДИНКИ 
ПРИБОРКУВАЧІВ 
«ПОВІТРЯНОГО» 

М’ЯЧА ЗАВЕРШИЛИСЯ 
ПЕРЕМОГОЮ ЦРМУ

� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Не дивлячись на те, що літо – це пора 
відпусток, спартакіада заводу про дов-
жується. Цього місяця у її рамках відбулися 
змагання з волейболу за участю п’яти ко-
манд цехів нашого підприємства.

Переможець кожної гри визначався за кількістю 
виграних сетів: два з них були основними, а третій – 
додатковим, якщо рахунок по першим двом партіям 
був нічийний. Тож команди намагалися отримати дві 
перемоги поспіль, аби менше витрачати свої сили 
на боротьбу й прискорити час підбиття підсумків.

Упевнені подачі, підступні атаки, точні паси, блис
кавичне реагування захисників біля сітки – все це 
спостерігали того дня учасники змагань. Що ж тут 
казати  організованість команди, контроль м’яча у 
волейболі дуже важливі. Цей вид спорту не пробачає 
помилок: треба вміти планувати спільні дії, брати на 
себе відповідальність, знаходитися у потрібному 
місці у потрібний час. За результатами змагань най
краще це продемонструвала команда цеху з ремон
ту металургійного устаткування (фізорг – майстер 
Володимир Клімов), яка здобула перше місце. Спор

тивну честь цього структурного підрозділу заводу 
захистили майстри Володимир Клімов і Євген Ба
лаганський, слюсаріремонтники Артем Татаревич, 
Юрій Семенюк, Андрій Задорожний, електрогазоз
варник Денис Закряченко. Друге місце – у команди 
заводоуправління (фізорг – майстер служби зв’язку 
Дмитро Тальян): у вирішальному поєдинку хлопці 
поступилися абсолютним лідерам. А третє місце 
виборола команда залізничного цеху (фізорг – на
чальник дільниці Роман Духно).

Спортивні судді – голова комітету фізичної куль
тури при профкомі заводу Леонід Алейніков і Дмит
ро Тальян, слідкуючи за поєдинками, об’єктивно і 
професійно оцінювали ігрові ситуації. І хоча матчі 
були динамічними й напруженими, на них панувала 
дружня атмосфера, взаємоповага між гравцями кон
куруючих команд. Подібне не дивує, адже запорізькі 
феросплавники є суперниками лише у трудових 
змаганнях і на ігровому майданчику.

Комітет фізичної культури вітає переможців, 
призерів і дякує іншим командам за участь у спор
тивних поєдинках.

Соціальний ракурс

Вокзал Запоріжжя-1

Номер Маршрут Прибуття Зупинка Відправлення

6909-6907 Запоріжжя - Новоолексіївка 04.54 4 хв 04.58

6909-6907 Запоріжжя - Сиваш 04.54 4 хв 04.58

6506 Пришиб - Запоріжжя 06.51 3 хв 06.54

6510 Мелітополь - Запоріжжя 07.13 3 хв 07.16

6508-6507 Канцерівка - Мелітополь 07.35 4 хв 07.39

6516 Мелітополь - Запоріжжя 14.27 4 хв 14.31

6521 Запоріжжя - Мелітополь 17.39 5 хв 17.44

6124-6123 Дніпро - Запоріжжя 19.18

6132 Запоріжжя - Синельникове 19.42

6908-6910 Сиваш - Запоріжжя 19.54 5 хв 19.59

6908-6910 Новоолексіївка - Запоріжжя 19.55 4 хв 19.59

6910 Мелітополь - Запоріжжя 20.03 4 хв 20.07

6852 Запоріжжя - Пологи 20.48

6527 Запоріжжя - Пришиб 20.44 4 хв 20.48

Вокзал Запоріжжя-2

6909-6907 Запоріжжя - Сиваш 04.45

6909-6907 Запоріжжя - Новоолексіївка 04.45

6841 Пологи - Запоріжжя 06.40

6583 Синельникове - Запоріжжя 06.45

6506 Пришиб - Запоріжжя 07.03

6508-6507 Канцерівка - Мелітополь 07.21 5 хв 07.26

6510 Мелітополь - Запоріжжя 07.25

6510 Мелітополь - Запоріжжя 07.25 2 хв 07.27

6492 Нікополь - Запоріжжя 08.38

6844 Запоріжжя - Пологи 09.10

6586 Запоріжжя - Синельникове 09.15

6516 Мелітополь - Запоріжжя 14.40

6585 Синельникове - Запоріжжя 17.11

6495 Запоріжжя - Нікополь 17.19

6521 Запоріжжя - Мелітополь 17.30

6849 Пологи - Запоріжжя 18.48

6527 Запоріжжя - Пришиб 19.09

6908-6910 Новоолексіївка - Запоріжжя 20.08

6908-6910 Сиваш - Запоріжжя 20.08

6910 Мелітополь - Запоріжжя 20.16

6852 Запоріжжя - Пологи 20.58 20 хв 21.18

Станція Запоріжжя Вантажне

6124-6123 Дніпро - Запоріжжя 19.02 1 хв 19.03

6132 Запоріжжя - Синельникове 19.59 1 хв 20.00

Станція Запоріжжя-Ліве

6583 Синельникове  - Запоріжжя 06.20 2 хв 06.22

6510 Мелітополь - Запоріжжя 07.47

6586 Запоріжжя -Синельникове 09.34 1 хв 09.35

6585 Синельникове - Запоріжжя 16.49 2 хв 16.51

6527 Запоріжжя - Пришиб 19.28 42 хв 20.10



� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1967 рік – високих трудових 

показників у змаганні  за достойну 
зустріч Дня металурга досяг  ко
лектив печі №23 плавильного цеху 
№3, яким керують старші плавиль
ники Григорій Ткаченко, Владлен 
Баранов, Іван Холодний та Василь 
Попадюк. Плавильники печі вида
ли 53 тонни феросплавів понад 
план другого кварталу і зеконо
мили 245,4 тисяч кіловаттгодин 
електроенергії.

1972 рік – на заводі створю
ються усі умови для успішної 
освіти працівників. Багато хто з 
феросплавників, уміло поєднуючи 
роботу на підприємстві з навчан
ням, успішно закінчили середні 
загальноосвітні школи, технікуми 
і виші. У 19711972 навчальному 
році здобували освіту в інститутах 
69  працівників заводу, з них 12 за
хистили дипломи інженерів, а 32 
працівника навчались у технікумі, з 
них 17 захистили дипломи техніків. 
У школах робітничої молоді на
вчалися 20 робітників, і вісім з них 
отримали атестати про середню 
освіту.

1976 рік – народні  контро
лери плавильного цеху №4 бе
руть активну участь в обласному 
рейдіогляді резервів підвищення 
ефективності суспільного вироб
ництва і поліпшення якості робо
ти на кожному робочому місці. 
Про ефект діяльності дозорців 
можна судити вже з того, що його 
економічна складова становить: 
освоєння виплавки 25відсоткового 
феросиліцію – 1309 крб, освоєння 
роботи печі № 38 на змінних па
раметрах – 1 308 крб, проведення 
товарного розсіву сталевої стружки 
– 141 крб, реконструкція дозуваль
ного вузла, а звідси – підвищення  
продуктивності печей – 16 285 крб.

1990 рік – у приміщенні червоно
го кутка РМЦ відкрито персональну 
виставку робіт нашого художни
кааматора Євгена Зіненка. Його 
роботи демонструються на заводі 
вже вдруге. Цього разу в експозиції 
представлені пейзажні і жанрові по
лотна.

2001 рік – триває споруд
ження центральної заводської 
лабораторії. Роботи ведуть
ся генеральним підрядником 
«Запоріжстальбуд». Закінчується 
монтаж  каркасу  будівлі, прокла
дено внутрішні інженерні мережі, 
виконується підведення тепло
мереж. Монтаж складного об
ладнання, яким буде оснащено 
лабораторію, планується на на
ступний рік.

2011 рік – конкурс дитячих твор
чих робіт «Літо сонячного кольору» 
пройшов на заводі напередодні 
Дня металурга. Вражають не тільки  
творчі ідеї дітлахів, різноманітна 
техніка виконання і дивовижні 
матеріали  витворів, але й старан
ня, майстерність, акуратність, з 
якими юні митці виконали своє зав
дання. Виставка робіт відкрилась 
у  холі заводоуправління, а згодом 
переміститься до холу санаторію
профілактрію ЗФЗ.

2016 рік – у плавильному цеху 
№2 на печі №15 успішно завершені 
досліднопромислові випробуван
ня  другого етапу  відпрацювання 
технології  безковшового розливу 
металу у відсіви. Нова технологія  
перспективна. Це вдале рішення  
для підвищення технологічності 
процесу виробництва феросплавів.

ЯКОСЬ У ЛИПНІ

8 Липень Дозвілля
� БАЗА У ПРИМОРСЬКУ

Спекотна пора року триває, і співробітники 
нашого заводу з задоволенням відпочивають 
у Приморську - на базі «Феросплавник», де 
продовжується сезон літнього оздоровлен-
ня.

Заводчани чудово проводять свою відпустку на 
узбережжі Азовського моря, щоби набратися нових 
сил перед виходом на роботу. Все це стає можливим 
завдяки злагодженій роботі всіх служб заводу та ко
лективу бази. Він утримує територію у порядку: не 
випадково затишна їдальня, озеленена територія з 
альпійськими гірками, що квітне у трояндах, тінисті 
алеї, кімнати зі зручностями, комфортний пляж так 
і манять до себе… Перебуваючи на цьому об’єкті 
відпочинку, співробітники нашого заводу вже вкот
ре пересвідчуються, що перед їх очами  результат 
дбайливості, охайності, любові до власної справи, 
хазяйського ставлення персоналу. А також  його ве
личезного бажання, щоби на базу приїжджали знову і 
знову. У цьому прекрасному місці відчуваєш не тільки 
єднання з природою, а й турботу про себе, оскільки 
комфортні умови підтримуються постійно.

До послуг відпочивальників – професійний 
аніматор, який розважить дітей феросплавників і 
дасть змогу батькам повністю присвятити час собі. 
Жодній дитині не доведеться сумувати, коли з нею 
працює професіонал, і ми з року в рік докладаємо всіх 
зусиль, щоби взяти на роботу саме таких людей. Крім 
того, хлопчики й дівчатка залюбки відвідують яскраві 
й сучасні ігрові майданчики; це найкраще місце, щоби 
познайомитися з новими друзями, погратися, показа
ти свою спритність.  Дорослим теж є, де розважитися, 
вони мають змогу провести товариські матчі з футбо
лу, волейболу, пограти у бадмінтон, настільний теніс, 
більярд тощо. Займаючись на спортивному майдан
чику, наші співробітники не тільки тримають себе у 
формі, а й готуються до спартакіад та інших змагань. 
Що не кажи, здоровий спосіб життя – це одна з основ 
гармонійного розвитку, і на нашій базі, вважаємо, до
статньо можливостей для того, щоби рухатися у цьо
му напрямі безперервно.

До речі, коли заговорили про спорт: відразу звертає 
на себе увагу відновлене футбольне поле з натураль
ним покриттям. Приємно, що за ним щоденно до
глядають – це говорить про високу відповідальність. 
Адже газон має витримати ще не один турнір! А 
щодо любителів засмаги і купання в морі, то до їх 
послуг пляж, облаштований широкими тіньовими 
навісами. Коли стає дуже спекотно, ці конструкції ста
ють у нагоді феросплавникам і їх сім’ям, захищаючи 
відпочивальників від підступного південного сонця, 
причому місця вистачає. До цього додамо ще золо
тистий пісок і м’яке чисте дно. Жодного битого скла, 

порожніх пластикових пляшок й іншого сміття  культу
ра відпочинку тут знаходиться на високому рівні!

Є задоволення і для гурманів: три рази на день 
дбайливі кухарі запрошують до себе у їдальню. Хар
чування, яке пропонує її персонал, відмінне: від їжі не 
тільки «заряджаєшся» калоріями, а й отримуєш насо
лоду. Перші, другі, треті страви – все є у наявності, 
порції достатні й поживні. А професіоналізм і 
ввічливість співробітників їдальні не вбачають 
сумнівів, вони мають смак у приготуванні, оформленні 
страв, чим створюють гарний настрій у відвідувачів.

Тиша, спокій, чисте море, лагідний морський 
вітерець, романтичні вечори – саме з такими слова
ми асоціюють відпочивальники нашу базу. Приїхавши 
сюди, не залишишся байдужим, а спробувавши один 
раз, не зможеш відмовитися.

До речі, на нашій базі не тільки відпочивають, а й 
активно беруть участь у культурнорозважальних за
ходах. Наприклад, усі охочі три рази на тиждень ма
ють змогу потанцювати й повеселитися на дискотеці, 
а дітям кожного вечора показують мультфільми. 
Позитивні емоції гарантовані! Особливу увагу тут 
приділяють організації відзначення професійного 
свята заводчан. Таким чином до Дня металурга на 
«Феросплавнику» вже вкотре відбулася церемонія 
нагородження кращих працівників ЗФЗ та концертна 
програма за участю запрошених артистів. Подробиці 
про цей захід читайте у наступному номері.

ТУТ ВІДЧУВАЄШ НЕ ТІЛЬКИ ЄДНАННЯ
З ПРИРОДОЮ, А Й ТУРБОТУ ПРО ЛЮДЕЙ ПРАЦІ


