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Наше свято
� У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

Бухгалтерія Запорізького 
заводу феросплавів – 

команда професіоналів

День металурга – це другий День міста для 
запоріжців, і такі слова сказані без жодно-
го перебільшення. Адже завдяки ресурсам, 
якими ми володіємо, історично склалося 
так, що Запорізька область була і є по-
тужним промисловим центром України, 
вона вже майже 90 років овіяна славою і 
трудовими подвигами металургів. Важ-
ка праця цих людей має бути у пошані, 
і особливо це відчувається у середині 
липня. Саме тоді для справжніх знавців 
своєї справи, професіоналів, які трима-
ють на своїх мужніх плечах економіку 
Запорізького краю і України в цілому, 
міська влада та керівники підприємств 
організовують цілий ряд урочистостей.

Кожного року у заходах до Дня металурга бере 
участь багато людей, адже давно стало природним, 
що це свято кожного, хто пов’язав свою долю з гаря-
чим металом, а також всіх інших городян. І запорізькі 
феросплавники – не виняток, їх традиційно вшано-
вували на урочистих зборах у масштабах міста та 
рідного заводу.

Зокрема на загальноміському заході у Палаці 
культури «Дніпроспецсталь» металургів Запорізького 
краю вітали представники обласної та міської вла-
ди, ПМГУ. Після теплих слів і побажань голова 
Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, 
голова Запорізької облради Олена Жук, керуючий 
справами виконавчого комітету Запорізької міської 
ради Роман Омелянович, заступник голови ради 
Запорізької обласної Федерації роботодавців Альона 
Гавриленко, голова ПМГУ Олександр Рябко, голо-
ва Запорізької обл ради профспілок Віталій Каплій і 
голова облради ПМГУ Валерій Сєдов вручили наго-
роди кращим працівникам галузі, серед яких, звісно, 
були й співробітники ЗФЗ. На цих зборах начальнику 
зміни цеху №4 Сергію Єрмішину вручили Почесну 
грамоту обласної ради, заступник голови профкому 
заводу Олег Ільїн нагороджений медаллю «За осо-
бистий внесок у розвиток міста Запоріжжя», а на-
чальник автотранспортного цеху Євген Кухальський 
отримав Почесну грамоту Запорізького обласного 
союзу промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал».

У залах для нарад, що розташовані у цехах і 
заводоуправлінні, теж вшанували працівників заво-
ду – професіоналів своєї справи.

На об’єктах оздоровлення та відпочинку завод-
чан теж відбулося святкування Дня металурга і на-
городження кращих.
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� ПОДІЯ

Ім’я італійського математи-
ка Луки Пачолі знайоме далеко не 
кожному. Однак саме цей учений 
наприкінці XV століття обґрунтував 
необхідність ведення бухгалтерсько-
го обліку у будь-якій сфері фінансово-
господарчої діяльності. У рамках 
бухобліку формується інформація про 
діяльність організації, і грамотне ве-
дення такого обліку допомагає перед-
бачити багато проблем фінансового 
та управлінського характеру, що вини-
кають під час роботи. Бухгалтерія є 
важливою ланкою у системі управління 
підприємством, а точний облік завж-
ди був основою для прийняття 
управлінських рішень. 

Бухгалтерія нашого заводу – дружний 
жіночий колектив, яким керує головний 
бухгалтер Тетяна Вікторівна Гордієнко. 
Вона майже чотири десятиліття працює 
на Запорізькому заводі феросплавів і є 
найдосвідченішим керівником, може дати 

цінну пораду колегам у будь-яких пи-
таннях. Тетяна Вікторівна має відмінні 
організаторські здібності й управлінські на-
вички, успішно виконує завдання будь-якої 
складності. Ця чудова жінка неодноразово 
заохочувалася за успіхи у праці, а нещо-
давно до Дня металурга їй вручили корпо-
ративну нагороду «Вершина лідерства».

Справжнім бухгалтером має право нази-
ватися лише компетентна, відповідальна і 
організована людина. На нашому заводі  це 
заступники головного бухгалтера Наталія 
Потапенко, Світлана Прошина, провідний 
аудитор Наталія Ковальова, керівники 
секторів бухгалтерії Олена Хлевнюк, Ва-
лентина Прищепа, Ольга Чигасова, Люд-
мила Кириченко, Світлана Жесткова, стар-
ший бухгалтер управління капітального 
будівництва Світлана Кадинська, керівники 
груп плавильних та допоміжних цехів 
Ірина Кураєва, Любов Крохмаль, які 
організовують чітку й злагоджену роботу 
структурних підрозділів бухгалтерії. Вони 
є прикладом відповідального ставлення 

до загальної справи, небайдужими людь-
ми, які завжди підкажуть і допоможуть. 
Кожен з цих фахівців є професіоналом 
своєї справи, яким до снаги вирішення за-
вдань будь-якої складності. Не відстають 
від досвідчених працівників і перспективні 
бухгалтери Марина Торгонська, Ольга Мо-
лявко, Надія Скорик, Юлія Грідчина, Ірина 
Безугла, Олена Солодовник, Анна Грищен-
ко тощо.

Якісну роботу фахівців підтверджує і 
Правління заводу: наприклад, до Дня мета-
лурга економісту з бухгалтерського обліку 
Олені Козловій присвоїли Почесне звання 
«Ветеран праці», бухгалтер Ольга Колосова 
нагороджена Почесною грамотою ЗФЗ. За 
підсумками першого півріччя 2021 року за-
ступник головного бухгалтера Наталія По-
тапенко була визнана кращим працівником, 
фотографія бухгалтера податкового сек-
тору Наталії Колпаковської розміщена на 
Дошці пошани нашого підприємства.
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� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Секрет перемоги у виробничому 
змаганні - належна підготовка печей 
до роботи в оптимальному режимі

Приємною і очікуваною новиною 
стала перемога у виробничому 
змаганні серед  колективів основ-
них цехів у червні  бригади №3 (піч 
№6) цеху №1 у складі плавильників 
Олексія Яциняка, Романа Рябчевсь-
кого Артема Черняєва, горнового 
Віталія Лопушанського, шихту-
вальника Наталії Степаненко.

 Адже ще донедавна будівля цеху пе-
ребувала в аварійному стані через обвал 
даху, всі роботи тут зупинили, печі – за-
гасили.

І наразі – гучна перемога бригади, яка 
щойно відновила роботу печі. Про те, як 
вдалося досягти такого визначного ре-
зультату буквально зі старту, наша розмо-
ва із начальником цеху Птухою Олексан-
дром Геннадійовичем.

- Через аварійний стан будівлі цеху 
ми не мали дозволу на організацію робіт. 
Тож, дійсно, печі довелося загасити, - 
підтвердив Олександр Геннадійович. 
– Оцінку стану  конструкцій і проект 
виконання ремонтних робіт забез-
печило ТОВ «Проектний інститут 
«Запоріжпромбудпроект». Наразі вже 

заплановано проведення капітального 
ремонту, який передбачаємо здійснити 
силами підрядників до весни 2022 року. 
Разом із тим, натепер вже самотужки із 
залученням підрядників - вехолазів за-
вершили ряд робіт, зокрема провели 

укріплення ряду конструкцій в осях 28-
54. І це, за експертною оцінкою фахівців, 
дало змогу зняти категорію аварійності 
та розпочати  відновлення технологічного 
процесу на печах. 
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� ФАХОВА ПІДГОТОВКА

У минулому номері ми розповіли 
вам про те, як відбулися конкурси 
профмайстерності плавильників і горно-
вих. Відразу після них показали свої знан-
ня та вміння машиністи крану, електро-
газозварювальники та електромонтери.

Зокрема, 9 липня змагалися ма ши
ністи крану плавильних цехів. Цю 
професію справедливо вважають однією 
з найвідповідальніших, бо вона вимагає 
не тільки оперативності, а й обережності, 
акуратності. Вантажі й інші об’єкти у 
цеху – це цінні речі, не кажучи вже про 
людей, їх здоров’я і життя. Тому конкурс-
на комісія під головуванням головного 
механіка Олексія Баранова підходила 
до оцінювання дуже серйозно, врахо-
вуючи як час виконання завдання, так 
і точність. Швидко перевезти вантаж на 
гаку – це лише одна зі складових успіху, 
тут, вважаємо, багато вмінь не потрібно. 
Більше залежало від того, чи поцілив у 
«мішені» - отвори кожен кранівник. А 
оце прямо-таки майже ювелірна робота, 
бо відстань між прутами, яку мав прой-
ти вантаж, дорівнювала кільком сан-
тиметрам. Під час руху бетонна шайба 
розгойдується, що заважає учасникам, 
вимагає від них більшої концентрації ува-
ги; існує ризик завалити мішені і завдан-
ня – у прямому й переносному значенні 
цього слова. Та ще й опустити вантаж у 
визначену точку потрібно… Але майже 
всі учасники добре впоралися зі своєю 
роботою й продемонстрували високий 
рівень професійної майстерності; було 
цікаво спостерігати за тим, як вони, не 
відволікаючись, тримають зоровий кон-
такт з вантажем, акуратно, без зайвого 
поспіху, проводять шайбу через пере-
шкоди, слідкують за тим, щоби поблизу 
вантажу нікого не було. Пройшло десь 
півгодини – і справу зроблено. Далі 
кранівники відповіли на тестові питання, 

і за сумою балів, отриманих учасниками 
на двох етапах – практичному й теоре-
тичному – став відомий кінцевий резуль-
тат по кожному учаснику. Комісія підбила 
підсумки конкурсу, і за його результатами 
перше місце завоював представник цеху 
№1 Юрій Пилипенко. Хоч під час вико-
нання практичного завдання (на яке ви-
тратив 1 хвилину 39 секунд) цей робітник 
тричі зачепив вантажем перешкоди, він 
не допустив їх падіння, до того ж, пра-
вильно відповів на усі 30 тестових питань. 
Друге місце – у робітника цеху №2 Матвія 
Костенка. За швидкістю він був кращим 
– усього 1 хвилина 25 секунд знадобили-
ся йому, щоби пройти дистанцію. Матвій 
першим почав перегони на смузі пере-
шкод, тому за хоробрість і ініціативу він 
отримав заохочувальний один бал. Разом 
із тим, як-то кажуть, перший млинець ви-
дався комом: цей учасник двічі допустив 
падіння стійок – перешкод. А ось у знанні 
теорії він виявився одним з кращих – 
правильно відповів на 26 питань. Третє 
місце – у співробітника цеху №3 Сергія 
Карпова: цей учасник перевіз вантаж за 
2 хвилини 50 секунд з двома зачепами 
стійок, а на теоретичному етапі показав 
такий самий результат, як і колега з цеху 
№2. Заохочувальний сертифікат отримав 
працівник цеху №4 Олександр Ренгевич. 
Хвилювання завадило цьому учаснику 
увійти до трійки кращих: за швидкістю 
виконання практичного завдання він став 
третім у рейтингу (витратив 1 хвилину 
42 секунди), але не зміг з першої спро-
би опустити вантаж у визначену точку. 
До того ж, результати тестування показа-

ли, що Олександру треба удосконалити 
знання теорії, бо він дав 20 правильних 
відповідей з тридцяти.

12 липня конкурс професійної май-
стерності проводився серед електро-
газозварювальників заводу. Процес 
зварювання – це видовищне явище, на-
стільки яскраве, що треба надійно захи-
щати очі. Тож комісія менше спостерігала 
за учасниками і більше звертала увагу на 
виконання зварювального з’єднання двох 

пластин сталі згідно вимог креслень і нор-
мативної документації, оцінювала якість 
роботи. Також вона орієнтувалася на час, 
витрачений кожним учасником. Далі ро-
бітники відповіли на тестові питання, і за 
підсумками двох етапів конкурсу місця між 
ними розподілилися так: перше місце – у 
працівника РМЦ Юрія Корнілова: він здо-
був переконливу перемогу, зі значним 
відривом випередивши свого суперника 
з ЦРМО Іллю Науменка (52,5 балів проти 

45,5), який, відповідно, опинився на другій 
сходинці рейтингу. Їх колега з залізнично-
го цеху Сергій Карташев здобув лише 40,5 
балів у підсумку за теоретичну та практич-
ну частини конкурсу і посів третє місце.

А 13 липня свої знання та вміння по-
казали електромонтери заводу. Цього 
року це були представники цеху перероб-
ки шлаків, електротехнічного цеху, цен-
тральної заводської лабораторії автома-
тизації, механізації й метрології. Учасники 
мали зібрати електросхему увімкнення 
лампи розжарювання через пускач й від-
повісти на 30 тестових питань. Конкурсна 
комісія під головуванням в.о. головного 
енергетика Юрія Скітяшина, ґрунтуючись 
на хронометражі та правильності вико-
нання завдання, відповідях на теоретичні 
питання, підбила підсумки. За її висновка-
ми, перше місце упевнено посів працівник 
ЦПШ Ігор Воронов – у сумі за теоретичну 
й практичну частину він отримав 29 ба-
лів. До речі, Ігор вже не вперше перема-
гає у конкурсі за фахом. Робітники ЕТЦ та 
ЦЗЛАММ Євген Якушев (24 бали) і Андрій 
Артьомов (18 балів) посіли друге та третє 
місце відповідно.

Зазначимо, що працівники - призери 
були нагороджені сертифікатами: за пер-
ше місце – на 3000 гривень, за друге – на 
2000 гривень, за третє – на 1500 гривень, 
а «номінал» сертифікату заохочувальної 
виплати склав 800 гривень.

Адміністрація і профком нашого під-
приємства вітають переможців та призерів 
конкурсу, бажають їм підтримувати висо-
кий рівень знань, постійно розвиватися на 
благо Запорізького заводу феросплавів.
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Бухгалтерія Запорізького заводу 
феросплавів – команда професіоналів

� У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

Початок на стор. 1

- Професій, потрібних людям, дуже 
багато. Бухгалтер серед них - професія 
видатна, адже скільки б не говорили про 
духовне - без фінансів ніяк, і багато що 
тут залежить від грамотності працівників 
бухгалтерії, - ділиться своїми думками 
Тетяна Гордієнко. - Без бухгалтера не 
обійдеться жодне підприємство, жодна 
установа. Для багатьох з нас обраний фах 
- це не тільки професія, а й життя. Я дякую 
за працю кожного бухгалтера бухгалтерії 
заводу, ціную і пишаюся, що очолюю та-
кий славний колектив.

Облік і контроль фінансово-госпо-
дарчої діяльності - задача бухгалтерії 
будь-якого підприємства, а робити все 
це вчасно і з високою точністю - відмінна 
риса злагодженого колективу бухгалтерів 
нашого заводу. Тож працювати доводить-
ся багато, але, незважаючи на великий 
обсяг робіт, мінливі норми законодав-
ства, бухгалтерією вчасно складаються 
та  надаються фінансова, статистична і 
податкова звітність.

У своїй роботі бухгалтерія  активно ви-
користовує  інформаційні технології, спе-

ціалізовані комп’ютерні програми, пра-
цює з базами даних, слідкує за останніми 
нововведеннями і постійно розвивається. 
Зокрема, з початку травня цього року на 
нашому підприємстві у взаємовідноси-
нах з контрагентами впроваджений елек-
тронний документообіг. Він дає змогу не 
тільки економити час, який підприємство 
витрачає на підготовку та пересилання 
паперових документів, а й заощаджу-
вати кошти за доставку кореспонденції. 
Крім того, стає можливим оперативне 
виправлення помилок, які виникають під 
час складання документації тощо. Для 
удосконалення процесу документообі-
гу співробітниками бухгалтерії розро-
бляється Порядок збереження, доступу 
та використання у внутрішніх процесах 
документів, на які накладений електро-
нний підпис. Важливим завданням також 
є формування фінансової звітності за 
2020 рік і дев’ять місяців 2021 року згідно 
міжнародних стандартів – у форматі так-
сономії, який забезпечує систематизацію 
і відображення у електронному вигляді 
показників, що підлягають розкриттю.

Бухгалтери – це люди, які уміють не 
тільки разом плідно працювати, а й ве-

село відпочивати у вільний від роботи 
час. Наприклад, під час святкування Дня 
бухгалтера співробітники отримали «зав-
дання» на друге півріччя 2021 року - по-
рахувати кількість щасливих моментів і 
радісних посмішок, обсяг отриманої лю-
бові, уваги і турботи, відсоток досягнуто-
го успіху і професіоналізму.

- Бажаю вам, шановні колеги, вели-
чезних трудових здобутків, особистих до-
сягнень і успіхів у всіх життєвих ситуаціях, 

великого запасу терпіння, побільше гар-
монії і позитивної життєвої енергії! – каже 
Тетяна Гордієнко. – Нехай облік ведеться 
з легкістю, а звіти складаються з ентузі-
азмом, робота приносить радість і на-
снагу, завжди знаходиться час на рідних і 
близьких. Нехай завжди вас супроводжує 
щастя і удача. Досягайте професійних 
висот і прагніть до досконалості!

Секрет перемоги у виробничому 
змаганні - належна підготовка печей 
до роботи в оптимальному режимі

� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Початок на стор. 1

Першою у запуск намітили піч № 6. За 
словами керівника, процес підготовки до по-
новлення плавок на ній ускладнювався тим, 
що роботи велися паралельно із укріплення 
даху, тож тимчасово неможливо було викори-
стовувати мостовий кран. Тому для виконання 
багатьох робіт довелося силами працівників 
цеху та ЦРМУ розробити відповідні допоміжні 
конструкції і механізми. Колектив до завдан-
ня поставився відповідально. Фахівці розро-
били  технічні і технологічні заходи, узгоди-
ли їх із виробничо-технологічним відділом 
та технічним директором і виконали всі 
заплановані завдання.

- Спрацювали відмінно, тож і першість вибо-
роли, - пишається своїм колективом Олександр 
Птуха. – А секрет вельми простий – застосува-
ли грамотний підхід до оцінки поточного стану 
печі, забезпечили належний розігрів із збере-
женням всіх робочих елементів і без зривів ви-
вели її на оптимальний режим роботи.

Начальник цеху не виключає, що невдовзі 
ще одна піч - №7, яку також тут вже ввели у 
дію, складе конкуренцію печі №6.

- Ми щодня підбиваємо підсумки ро-
боти наших бригад, і можу констатувати, 
що бригада №4, яка працює на печі №7, 
вже неодноразово виборює першість у 
нашому цеховому змаганні, - пояснив 
свій оптимістичний прогноз Олександр 
Геннадійович. – Можливо, ще й стане 
претендентом на перемогу у загальноза-
водському.

У колективу цеху №1 амбітні плани. До 
кінця вересня тут планують підготувати 
до пуску в роботу ще дві печі - у південній 
частині цеху.

Олександр Птуха щиру подякував всім 
працівникам цеху №1 і окремо відзначив 
визначний внесок у справу старшого 
майстра цеху Сергія Олександровича 
Багна,  механіка цеху Віталія Вікторовича  
Єрмоленка, електрика цеху Романа 
Миколайовича Лазарука та старшого 
майстра-механіка Андрія Миколайовича 
Вовченка. 

- Маємо надійний колектив 
професіоналів,  з якими виконаємо за-
вдання будь-якої складності, - запевнив 
начальник цеху.
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Напередодні Дня металурга, у 
п’ятницю та на вихідних, працівники 
Запорізького заводу феросплавів про-
довжили відзначати професійне свято 
разом з колегами по підприємству. Не 
дивлячись на те, що на вулиці стояла 
спекотна погода, усі заходи, які були 
заплановані адміністрацією та проф-
комом заводу, відбулися. Гаряче сонце 

не стало на заваді, адже наші металур-
ги – народ сильний і вольовий, міцний і 
витривалий: вони неодноразово це до-
водили, працюючи у плавильних цехах 
біля печей.
На базі санаторію-профілакторію заводу 

відбулося святкування Дня металурга за участю 
трудових колективів структурних підрозділів 

нашого підприємства. Чотири плавильні цехи 
виступали окремими командами, а зі скла-
ду допоміжних були сформовані збірні. Для 
них організатори підготували кілька конкурсів, 
які відбувалися паралельно. І цікава робота 
знайшлася для кожного: крім того, що кожна ко-
манда у кілька етапів збирала гоночний болід 
згідно інструкції, брала участь у перегонах і 
готувала шашлики, чоловіки демонстрували 

свою силу на кількість підйомів у гирьовому 
спорті. Поки дорослі зосереджено працювали 
і розважалися, малеча співробітників чудово 
проводила вільний від батьків час під нагля-
дом професійних аніматорів. За результатами 
конкурсів команди переможців і призерів були 
відзначені сертифікатами на електричні чайни-
ки та мікрохвильові печі, а також отримали інші 
призи, які обов’язково знадобляться у побуті.

Наш день
� ПОДІЯ

Родина феросплавників
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святкує разом!

ЛипеньНаш день

А 18 липня урочистості до Дня металур-
га продовжилися на базі відпочинку «Фе-
росплавник». Для наших співробітників 
підготували святковий захід, на яко-
му чудовий настрій і позитивні емоції 
були гарантовані! Зокрема на морському 
узбережжі ряду співробітників присвоєно 
звання «Ветеран праці АТ «ЗФЗ»» і «Кращий 
працівник заводу» з врученням заводської 

медалі і премії, вручено Почесну грамоту 
адміністрації заводу, оголошено подяку голо-
ви Запорізької облдержадміністрації. А далі 
на відпочивальників очікувала концертна 
програма за участю місцевого пісенного ко-
лективу «Сударушка».

До речі заводчани, які не відпочивали у 
той заїзд на базі, теж змогли доторкнутися 
до мистецтва: напередодні професійного 

свята для них був організований концерт у 
Запорізькій обласній філармонії. Феросплав-
ники і їх родичі занурилися у світ чарівної 
музики та прекрасного оперного співу. Для 
них акомпонував симфонічний оркестр під 
управлінням В’ячеслава Реді, а також ви-
ступали солісти Харківського національного 
академічного театру опери та балету. До-
кладно про цей захід читайте на сторінці 8.

Ось так пройшов День металурга на нашо-
му заводі. Дивлячись на насичену культурно-
масовими заходами програму святкування і 
кількість нагороджених, упевнені: побажан-
ня міцного здоров’я, родинного затишку, 
стабільного фінансового благополуччя, нових 
творчих звершень не залишаться просто сло-
вами, а будуть супроводжувати запорізьких 
феросплавників цілий рік.
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НАГОРОДЖЕНІ НАЙКРАЩІ!
� ВИЗНАННЯ

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
1 СТУПЕНЯ ЗОФР

Кравченко Павло Олександрович – 
Голова Правління АТ «ЗФЗ»

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ»

Цех №1
Багно Сергій Олександрович - старший 

майстер, зайнятий на гарячій дільниці робіт
Цех №3

Хлопецький Євген Анатолійович - пла-
вильник феросплавів

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

Ремонтно-механічний цех
Бабак Олександр Петрович – токар

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»
Залізничний цех

Криворучко Олексій Іванович - слюсар з 
ремонту рухомого складу

МЕДАЛЬ «ЗА ПРАЦЮ
ТА ЗВИТЯГУ»

Цех №1
Бондаренко Сергій Володимирович - 

вогнетривник,зайнятий на гарячій ділянці 
робіт

Цех №2
Теліцина Олена Вікторівна - машиніст 

крану металургійного виробництва

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

ВИРОБНИКІВ ФЕРОСПЛАВІВ
ТА ІНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ
Цех №2

Печериця Олег Віталійович - горновий 
феросплавних печей

Цех №3
Пупирєв Сергій Володимирович - май-

стер, зайнятий на гарячій ділянці робіт
Залізничний цех

Мормуль Олег Миколайович - началь-
ник служби експлуатації

Відділ технічного контролю
Харитоненкова Світлана Олександрівна 

- контролер у виробництві чорних металів, 
зайнятий на гарячих ділянках робіт

ПОДЯКА
ГОЛОВИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Цех №2

Сафонов Вадим Вікторович - старший 
майстер, зайнятий на гарячих ділянках 
робіт

Цех №3
Пазинич Дмитро Іванович - машиніст 

крана металургійного виробництва, зай-
нятий на гарячих ділянках робіт

Електротехнічний цех
Куксов Владислав Олегович - елек-

тромонтер з ремонту та обслуговування  
електроустаткування

Енергосиловий цех
Мішин Володимир Анатолійович – слю-

сар-ремонтник
Відділ кадрів та навчання

Галанова Ірина Петрівна – психолог

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Цех №1
Пилипенко Юрій Олександрович - 

машиніст крана металургійного вироб-
ництва, зайнятий на гарячих ділянках 
робіт

Цех з ремонту металургійного
устаткування

Рачук Віктор Васильович - слюсар-ре-
монтник
Виробничо-технологічний відділ
Приступа Олексій Миколайович - 

провідний інженер

ГРАМОТА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
Цех №4

Ковтун Микола Миколайович – пла-
вильник феросплавів

Центральна заводська 
лабораторія

Беца Лариса Олександрівна - лаборант 
рентгеноспектрального аналізу, постійно 
зайнятий на рентгенівських установках

Юридичний відділ
Маньчин Олексій Олександрович  - за-

ступник начальника відділу

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНУ

Цех №4
Клименко Євгеній Олександрович – на-

чальник зміни
Цех переробки шлаків

Клименко Олексій Дмитрович - монтер 
колії, зайнятий на ШВ

Управління сировини
та постачання

Хупавка Андрій Миколайович – 
економіст

ПОЧЕСНА ГРАМОТА 
АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАВОДУ

Цех №1
Антонідін Руслан Сергійович – пла-

вильник феросплавів
Цех №2

Нагорних Володимир Юрійович - горно-
вий феросплавних печей

Цех №3
Костенко Сергій Вячеславович - горно-

вий феросплавних печей
Цех №4

Бригеда Андрій Анатолійович - горно-
вий феросплавних печей

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Швайка Олексій  Володимирович – 
електрогазозварник

Відділ вхідного контролю
Василець Ольга Володимирівна - кон-

тролер у виробництві чорних металів
Ремонтно-механічний цех

Філозопенко Сергій Васильович - токар
Центральна заводська 

лабораторія
Каргаполова Ольга Петрівна – інженер

Управління капітального 
будівництва

Федотова Вікторія Петрівна - маляр
Господарська дільниця

Перекупенко Максим Анатолійович - 
вантажник

Бухгалтерія
Колосова Ольга Володимирівна - бух-

галтер з обліку реалізованої продукції 
виробничого сектора
Відділ праці та заробітної плати
Черневич Ганна Віталіївна - керівник 

групи плавильних цехів
Інформаційно-обчислювальний 

центр
Панов Олександр Володимирович - на-

чальник бюро розробки АСКВ

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК ЗАВОДУ»

Цех №1
Попов Ігор Вікторович – горновий 

ферос плавних печей
Цех №2

Ремізов Олег Вікторович - машиніст 
крану металургійного виробництва, зай-
нятий на гарячих ділянках робіт

Жданов Ігор Олександрович – шихту-
вальник, зайнятий обслуговуванням пе-
чей з виплавки марганцевих сплавів

Цех №3
Феоктістов Михайло Васильович – ви-

палювач вапна
Цех №4

Лагода Віта Іванівна - машиніст крану 
металургійного виробництва, зайнятий 
на гарячих ділянках робіт

Дмитренко Сергій Володимирович - 
плавильник феросплавів

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Ткаліч Вадим Віталійович – слюсар-ре-
монтник

Центральна заводська 
лабораторія автоматизації, 

механізації й метрології
Вірченко Віктор Васильович - інженер-

електронік
Лабораторія захисту

водно-повітряного басейну
Кукліна Катерина Геннадіївна - слюсар-

ремонтник
Склад управління сировини

та постачання
Цепкіна Лілія Петрівна – комірник

Автотранспортний цех
Бегарук Олександр Іванович - водій ав-

тотранспортних засобів
Бухгалтерія

Потапенко Наталія Вячеславівна - за-
ступник головного бухгалтера

Фінансовий відділ
Руднік Світлана Володимирівна - на-

чальник сектора обліку кредиторської та 
дебіторської заборгованості

Відділ збуту
Плетньова Світлана Вікторівна – на-

чальник фінансово-збутового сектору
Служба економічної безпеки

Бондарев Сергій Володимирович – за-
ступник начальника служби

Проєктно-конструкторський 
відділ

Фролова Алла Іллівна - начальник 
енергетичного сектору

Відділ охорони праці
Кіреєв Василь Анатолійович – інженер

Канцелярія
Чухно Ірина Владиславівна - начальник 

канцелярії
Житлово-комунальний відділ

Воротнікова Олена Володимирівна – 
начальник дільниці

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«ВЕТЕРАН ПРАЦІ»

Цех №1
Щетінін Максим Георгійович – началь-

ник зміни
Ждан Євгеній Вікторович – плавильник 

феросплавів
Миргородець Олександр Владиславо-

вич - машиніст розливних машин
Бучнєв Донат Миколайович - плавиль-

ник феросплавів
Сидоренко Олег Миколайович - пла-

вильник феросплавів
Цех №2

Теліцина Олена Вікторівна - машиніст 
крана металургійного виробництва

Капітан Ігор Миколайович - машиніст 
крана металургійного виробництва, зай-
нятий на гарячих ділянках робіт

Ремізов Олег Вікторович - машиніст 
крана металургійного виробництва, зай-
нятий на гарячих ділянках робіт

Конєв Ігор Олексійович - шихтувальник, 
зайнятий обслуговуванням печей з ви-
плавки марганцевих сплавів

Гладнєва Людмила Віталіївна - шихту-
вальник, зайнятий  обслуговуванням пе-
чей з виплавки марганцевих сплавів

Яцук Олена Сергіївна - шихтувальник, 
зайнятий обслуговуванням печей з ви-
плавки марганцевих сплавів

Цех №3
Орловський Володимир Васильович - 

горновий феросплавних печей
Киричек Олександр Павлович - елек-

трик цеху
Дементьєва-Постова Олена Анатоліївна 

- машиніст крана металургійного вироб-
ництва

Макушева Інна Олександрівна - 
машиніст крана металургійного вироб-
ництва, зайнятий на гарячих ділянках 
робіт

Тетерюк Ганна Віталіївна - машиніст  
крана металургійного виробництва

Цех №4
Сілюкова Світлана Леонідівна - 

машиніст крана металургійного вироб-
ництва, зай нятий на гарячих ділянках 
робіт

Коваленко Тетяна Григорівна - машиніст 
крана металургійного виробництва

Березовська Юлія Леонідівна - шихту-
вальник, зайнятий обслуговуванням пе-
чей з виплавки марганцевих сплавів

Плетень Олександр Анатолійович - 
майстер, зайнятий на гарячій ділянці 
робіт

Сапа Максим Олександрович - горно-
вий феросплавних печей

Горлач Олександр Вікторович - пла-
вильник феросплавів

Грабовський Андрій Станіславович - 
горновий феросплавних печей

Ремонтно-механічний цех
Колчин Олексій Вікторович - слюсар зі 

складання металоконструкцій
Чабан Сергій Анатолійович – токар

Автотранспортний цех
Патієвич Ігор Іванович - водій автотран-

спортних засобів
Гавриш Олексій Олексійович - водій ав-

тотранспортних засобів
Залізничний цех

Чемоданова Світлана Анатоліївна - при-
йомоздавальник вантажу та багажу

Любакова Олена Василівна – табельник
Гончаренко Михайло Миколайович - на-

чальник дільниці завантаження-виванта-
ження

Діканов Сергій Семенович - машиніст 
тепловоза

Поправко Максим Миколайович - брига-
дир підприємств залізничного транспорту

Енергосиловий цех
Бабіч Андрій Анатолійович – слюсар-ре-

монтник

Електротехнічний цех
Потапенко Роман Васильович - началь-

ник зміни
Бутирін Володимир Вячеславович - 

електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

Яблуновський Олег Валерійович - 
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування, зайнятий 
на гарячих ділянках робіт у плавильних 
цехах

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Прокопенко Олександр Вікторович – 
електрогазозварник

Сарана Руслан Анатолійович – слю-
сар-ремонтник

Коваленко Дмитро Іванович – слюсар-
ремонтник

Сірий Дмитро Валерійович – слюсар-
ремонтник

Лосик Олександр Григорович - елек-
тромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування

Мухортов Андрій Володимирович – 
слюсар-ремонтник

Понятенко Андрій Борисович – слю-
сар-ремонтник

Газорятувальна станція
Близнюк Денис Віталійович - 

газорятівник, зайнятий на роботах з ви-
користанням газозахисної апаратури

Господарська дільниця
Катруша Юрій Іванович – вантажник

Управління сировини
та постачання

Борінда Людмила Сергіївна - економіст
Склад управління сировини

та постачання
Сидоренко Тетяна Володимирівна – 

комірник
Центральна заводська 

лабораторія
Козловська Світлана Миколаївна – 

дробильник
Скороходова Наталія Анатоліївна – 

дробильник
Управління капітального 

будівництва
Федотова Вікторія Петрівна – маляр
Борисенко Наталія Вікторівна - маляр

Бухгалтерія
Козлова Олена Володимирівна - 

економіст з бухгалтерського обліку та 
аналізу госпо дарської діяльності  групи 
плавильних цехів

Фінансовий відділ
Кулініч Олена Миколаївна - начальник 

сектора проведення розрахунків
Руднік Світлана Володимирівна - на-

чальник сектора кредиторської та 
дебіторської заборгованості

Відділ головного енергетика
Умерова Наталя Сергіївна - інженер з 

обліку енергоресурсів
Відділ охорони праці

Кіреєв Василь Анатолійович - інженер
Прийомоздавальники

відділу збуту
Зрєла Ліна Володимирівна - прийомоз-

давальник вантажу та багажу
Планово-економічний відділ

Бабошкіна Надія Леонідівна – 
економіст

Відділ кадрів та навчання
Юр’єва Олена Євгенівна - начальник 

сектору навчання
Канцелярія

Варяник Марина Юріївна - технік
Воєнізована охорона

Бойко Тетяна Альбертівна – охоронник
Лобань Юрій Іванович – охоронник
Житлово-комунальний відділ

Колейда Валентина Михайлівна – 
маляр

ПРЕМІЯ «НОВА ВЕРШИНА»
Цех №2

Дем’яновський Роман Сергійович - 
плавильник феросплавів

Ремонтно-механічний цех
Качан Андрій Іванович - старший май-

стер, в.о. начальника цеху
Відділ фінансового планування
Плахотнюк Олександр Федорович – 

начальник відділу  
ПРЕМІЯ «ВЕРШИНА ЛІДЕРСТВА»

Бухгалтерія
Гордієнко Тетяна Вікторівна – голов-

ний бухгалтер

ПРЕМІЯ «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙНИХ 
РІШЕНЬ»

Апарат управління
Ковтун Микола Іванович - заступник 

технічного директора з  транспорту
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7Липень
� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Боулінг – це цікава гра, де досхочу 
можна позмагатися у влучності.

Вона сповнена яскравих емоцій і нестримної 
жаги до перемоги. Суперник у ній – сам гра-
вець, кожен з яких будує свій шлях до успіху 
влучними ударами. Під час змагань маємо 
тільки кулі різної ваги, доріжку і десять кеглів. 
Усі ці знаряддя підкорюються лише стійким 
духом, зосередженим гравцям, тож нічого 
зайвого, ніхто не заважає досягти мети. Нав-
паки, у подібному виді спорту дуже важли-
ва підтримка від справжніх друзів – а вони 
обов’язково будуть поряд з вами; і навіть 
якщо у команді є новачок, він може показати 
дуже вдалий результат.

Головна ціль у такій грі – застрайкувати 
усі десять фреймів (підходів), тобто раз за 
разом збивати усі кеглі одним ударом. Коли 
учасник відразу кладе на доріжку всі кеглі, 
він отримує максимум очок за використаний 
підхід і не використовує другу спробу, щоби 
здійснити «добивання». Для цього до по-
слуг спортсменів – кулі різної важкості, що 
розраховані, зокрема, на вік, стать і фізичну 
підготовку гравця. Розкриємо невеликий се-
крет: чим важче куля, тим легше її контролю-
вати. Але разом із тим кожен має вибирати 
таку з них, щоби було зручно грати і присто-
совуватися до неї. Спортсмен має відчувати 
цей снаряд, стати з ним на декілька секунд 
одним цілим.

Моменти старту трохи напружені, оскільки 
гравець готується: пристосовує свою руку до 
кидка, розподіляє навантаження, і з деяким 
зусиллям виштовхує кулю на доріжку… Ось 
куля вже швидко котиться до кеглів, і за нею 
слідкує вся команда; у випадку успіху його 
доб ре видно на обличчі не тільки гравця, який 
здійснив кидок, а й партнерів по грі. Саме та-
кими дивовижними відчуттями сповнюються 
запорізькі феросплавники, коли відвідують 
один з відомих боулінг-клубів нашого міста, 
щоби весело провести час і взяти участь у 
заводській спартакіаді.

Цього разу це відбулося впродовж 22 і 23 
липня. Команди структурних підрозділів за-
воду показали свої окомір, майстерність у 
володінні різнокольоровими кулями, влучність 
і найкраще це змогли зробити працівники цеху 
№2, фізоргом якого є майстер Іван Шайтанов. 
Разом із ним спортивну честь цього структур-
ного підрозділу заводу захистили плавильни-
ки Андрій Д’яченко, Олександр Веремійчук, 
Роман Дем’яновський і шихтувальник Ганна 
Горлач. Своїми влучними кидками вони не за-
лишили шансів суперникам. Друге місце – у 
команди цеху №4, а третіми у рейтингу ко-
манд стали працівники залізничного цеху.

Комітет фізичної культури при профкомі за-
воду вітає переможців, призерів гри і дякує 
іншим феросплавникам за участь у боротьбі 
за першість.

Згідно спортивного календаря нашого 
підприємства, наступним видом змагань є 
міні-футбол. Матчі заплановані на кінець 
серпня, запрошуємо взяти участь.

ФЕРОСПЛАВНИКАМ ЗНОВУ 
ПІДКОРИЛИСЯ ДОРІЖКИ БОУЛІНГ-КЛУБУ

Соціальний ракурс

� КОНЦЕРТ ДЛЯ ФЕРОСПЛАВНИКІВ

СИМФОНІЯ ШАНИ І ЛЮБОВІ
Щороку третьої неділі липня українці 
відзначають професійне свято працівників 
металургійної та гірничодобувної про-
мисловості. Для нашого заводу – це 
особ ливе свято, адже воно затверджує і 
підносить визначну роль феросплавників 
в укріпленні економіки нашої держави.

І, вже традиційно, колектив Запорізької обласної 
філармонії з радістю віддає шану мужнім металур-
гам та вітає майстрів вогняної професії зі святом. 
На замовлення адміністрації і профкому АТ «ЗФЗ» 
для працівників нашого заводу і членів їхніх родин, 
а також жителів міста тут організували прек расний 
концерт.

Напередодні визначної дати, 16 липня, у концерт-
ному залі імені М.І. Глінки академічний симфонічний 
оркестр під керуванням Маестро, народного ар-
тиста України В’ячеслава Реді створив святковий 
настрій та справжню феєрію металу й музики для 
працівників Запорізького заводу феросплавів.

Щирі привітання та вдячність за невичерпну 
працьовитість, стійкість і відданість обраній справі 
лунали для присутніх від голови правління АТ 
«Запорізький завод феросплавів» Павла Крав-
ченка та голови профспілкового комітету Юрія 
Спірідонова.

Металург – це особливе покликання, яке є спла-
вом мужності, відважності та мистецтва творити 
метал, тому й музика для справжніх металургів - 
феросплавників була відповідна! У програмі прозву-
чала популярна класична музика та улюблені твори 
сучасних зарубіжних і вітчизняних композиторів. 

Разом із артистами оркестру світові шедеври ме-
талургам дарували гості програми – лауреати 
міжнародних конкурсів Юлія Антонова (сопра-
но) і Володимир Єфименко (баритон), артисти 
академічного симфонічного оркестру – заслужені 
артисти України Ілона Турчанінова (фортепіано, 
піаніка), Віталій Солом’янчук (ударні інструменти) та 
Олена Кочерга (флейта). Запальним джазом публіку 

підкорював Диксиленд артистів академічного 
симфонічного оркестру під управлінням Дмитра 
Мітніка. Особливого мистецького шарму концерту 
додали ведучі – Світлана Холод та Микола Пе-
тюк.

Глядачі тепло приймали артистів та щоразу 
нагороджували бурхливими оваціями за чудову 
музику й неперевершені емоції!

До мистецьких привітань з побажаннями мета-
лургам міцного здоров’я, радості, благополуччя 
та нових професійних здобутків на благо розбу-
дови галузі, міста і країни приєднується увесь 
колектив й генеральний директор Запорізької 
обласної філармонії, заслужений працівник 
культури України Ірина Конарева!



Варто знати

� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1972 рік – 37 юнаків і дівчат нашо-

го заводу, які захоплюються туризмом, 
провели свій перший зліт на честь Дня 
молоді. У рамках заходу організували 
також творчі конкурси - читців і 
виконавців пісень. Серед вокалістів 
першість присудили Т. Ведяшевій, 
а серед читців – В. Кузьміній. Пісні і 
поезія не замовкали біля туристичного 
вогнища до світанку.
1978 рік – за успіхи у всесоюзно-

му виробничому змаганні у другому 
кварталі 1978 року Запорізькому за-
воду феросплавів присуджено друге 
місце серед феросплавних заводів 
Всесоюзного виробничого об’єднання 
«Союзферосплав».
1988 рік – розроблені дві при ро-

доохоронні програми – з охорони нав-
колишнього середовища і охорони ат-
мосферного повітря. Вони розраховані 
до 1995 року, вартість заходів стано-
вить 10 млн 253 тис. грн. Очікуваний 
ефект – високий. У результаті вико-
нання програми щодо атмосферного 
повітря вдасться скоротити шкідливі 
викиди удвічі, що дасть змогу дотри-
муватися ухвалених законодавством 
норм.
1997 рік – зареєстрована кредит-

на спілка «Народний кредит», що 
забезпечує феросплавникам право 
на фінансовий і соціальний захист 
шляхом залучення їх особистих гро-
шових коштів для взаємного кре-
дитування. Це загальноміська каса 
взаємодопомоги підприємств, яка 
працює за принципом традиційних кас 
взаємодопомоги.
2001 рік – завершилася особиста 

першість заводу з шахів. Доля першо-
го місця вирішилась у поєдинку між 
Дмитром Борзовим (ЕСЦ) та Олексан-
дром Федюніним (цех №1). Гра була 
напруженою, цікавою. У результаті 
перемогу здобув Дмитро Борзов. Він і 
став чемпіоном заводу.
2010 рік – до Дня металурга під-

били підсумки конкурсу дитячого 
малюнка, в якому взяли участь діти 
різних вікових категорій. Темами для 
творчості стали «Мама-татова робо-
та» та «Завжди ми разом». Цінні пода-
рунки і призи переможцям вручили на 
корпоративному святі феросплавників 
на острові Хортиця.
2016 рік – на ЗФЗ відбувся на-

глядовий аудит заводської системи 
якості. Сертифікат відповідності стан-
дарту ISO 9001-2008, виданий заводу 
у 2014 році, підтверджено.

ЯКОСЬ У ЛИПНІ

8 Липень

� ВІТАЄМО!

БАГАТО-БАГАТО ЩАСТЯ
І СПОВНЕННЯ БАЖАНЬ!..

Колектив житлово-кому-
нального відділу заводу 
вітає колег: начальника ЖКВ 
Олександра Цукило – з днем 
народження, а бухгалтера 
Ларису Буряк – з ювілеєм!

Утримання житлового фон-
ду – це справа, у якій ви 
є не тільки досвідченими 

працівниками, а й справжніми 
професіоналами. Саме зав-
дяки вашій організаторській 
роботі, співпраці з підрядниками, 
орендаторами та мешканцями 
підтримується технічний стан 
житла, забезпечується належна 
оплата комунальних послуг, утри-
мання будинків і прилеглих до 
них територій тощо, точність і достовірність бухгал-
терського обліку. Ефективне ведення господарства є 
невід’ємною метою вашої діяльності, і ви, працюючи 
якісно і сумлінно, докладаєте усіх зусиль для її до-
сягнення.

У день народження Олександру Миколайовичу та 
Ларисі Валеріївні побажали, щоби їхні душі сповню-
валися щастям, а здоров’я було міцним. Життєвої 
мудрості, тепла та затишку в оселях, розуміння і по-
ваги від оточуючих, сповнення бажань вам, шановні!

Британські вчені підтвердили високу ефективність 
вакцин проти всіх варіантів коронавірусу

Незважаючи на те, що «індійський» варіант 
коронавірусу («Дельта») є заразнішим і ста-
новить велику небезпеку для тих, хто встиг 
отримати тільки одну дозу вакцини з двох, 
щеп лення все одно забезпечує високий рівень 
захисту (понад 90%) як від важкої форми 
COVID-19, так і від летального випадку - про 
це пишуть кореспонденти BBC News.

Такими є попередні дані дослідження, проведено-
го англійською епідеміологічною службою Public Health 
England, яка вивчила статистику заражень в країні з 12 
квітня по 4 червня включно. У цілому за ці неповні два 
місяці варіант «Дельта» виявили у більш ніж 14 тисяч 
осіб, серед яких були і раніше щеплені пацієнти. Однак 
професійна медична допомога була потрібна лише 166 
інфікованим, переважна більшість з яких вакциновані 
не були. Розрахунки показали, що навіть один укол вак-
цини від Pfizer зменшує ймовірність госпіталізації з важ-
кою формою COVID-19 на 94%, а перше щеплення ок-
сфордською вакциною від AstraZeneca - на 71%. Після 

другого уколу ефективність цих препаратів склала 96% 
і 92% відповідно.

Колишній консультант англійської епідеміологічної 
служби Public Health England і радник британської 
влади по контролю за інфекційними захворюваннями 
Пітер Інгліш назвав результати дослідження чудовою 
новиною, що доводить ефективність коронавірусних 
вакцин від варіанту «Дельта». «Загальна кількість вияв-
лених симптоматичних випадків [зараження варіантом 
«Дельта»] перевищує 14 тисяч, а госпіталізація при цьо-
му потрібна була лише 166 інфікованим, - підкреслює 
експерт. - Це відмінне свідоцтво того, наскільки ефек-
тивними виявляються вакцини у реальних умовах 
пандемії». За словами доктора Інгліша, який очолював 
редакцію журналу «Vaccines in Practice», той факт, що 
вакцини продовжують показувати високу ефективність, 
навіть незважаючи на триваючі мутації вірусу, не має 
викликати подиву. «Нам добре відомо, що вакцини у 
цілому краще захищають саме від важкого перебігу 
інфекції, - пояснює він. - І все одно приємно бачити, 

що щеплення допомагає знизити число госпіталізацій 
пацієнтів з варіантом «Дельта» майже настільки ж 
ефективно, як і в випадку з «Альфою» (в побуті відомий 
як «британський штам») й іншими варіантами вірусу. 
Пітер Інгліш також зазначив, що результати нового 
дослідження зміцнюють надію на те, що незабаром 
вакцинація допоможе досягти порога колективного 
імунітету, оскільки є й інші наукові роботи, які вказують, 
що побічно щеплення захищає від COVID-19 навіть тих, 
хто ще не встиг чи відмовився вакцинуватися. Йдеть-
ся про масштабне дослідження, проведене вченими 
з Університету Тель-Авіва і опубліковане в журналі 
«Nature». Вивчивши дані екстреної прищеплювальної 
кампанії, розгорнутої в Ізраїлі ще у першій половині 
грудня (за перші три місяці в країні було щеплено у 
цілому більше 350 тисяч людей), автори дійшли виснов-
ку, що збільшення числа вакцинованих на 20% знижує 
поширення вірусу наскільки, що частка позитивних 
ПЛР-тестів падає приблизно вдвічі.

За матеріалами сайту bbc.com

Кожну партію вакцини у Німеччині перед по-
ставкою на ринок перевіряють на якість. 
Займається цим Інститут імені Пауля Ерліха 
- німецький федеральний інститут вакцин і 
біомедичних лікарських засобів. Його керівник, 
професор біохімії університету імені Гете у 
Франкфурті-на-Майні Клаус Ціхутек у ексклю-
зивному інтерв’ю виданню Deutsche Welle 
розповідає про те, наскільки безпечні та 
ефективні сертифіковані в ЄС вакцини проти 
коронавірусу BioNTech / Pfizer і Moderna, а також 
про можливі побічні й довгострокові ефекти 
після вакцинації.

- BioNTech / Pfizer і Moderna - перші дві 
вакцини проти коронавірусу, допущені на 
європейський ринок. Що можна сказати вже 
зараз про їхню ефективність?

- Поки що реактогенність обох вакцин (властивість 
вакцини викликати при введенні в організм будь-які 
побічні ефекти - підвищення температури, набряк на 
місці ін’єкції тощо - ред.) не відрізняється від інших 
вакцин і не виходить за звичні рамки. Перші дані дуже 
обнадійливі: під час клінічних випробувань ефективність 
обох вакцин досягла 90 і більше відсотків. І навіть серед 
літніх людей вона перевищує 80 відсотків. Я думаю, що у 
нас є дві відмінні сертифіковані вакцини, що розроблені 
і пройшли перевірки з дотриманням всіх необхідних 
стандартів. Тому зараз ситуація виглядає дуже добре.

- Обидві вакцини потрібно вколоти двічі. 
На який час вони гарантують захист від 
коронавірусу?

- Поки що ми цього не знаємо. Але у нас є свідчення 
стійкої імунної відповіді організму. Деякі дані вказу-
ють на те, що імунна реакція, яку активують вакцини, 
триває мінімум вісім місяців, і навіть після цього вона 
не слабшає. А тести показують, що навіть низького 
рівня нейтралізованих антитіл достатньо для того, щоб 
захистити нас від вірусу. Я думаю, що обидві вакцини 
нададуть нам захист на більш тривалий термін, але 
щоб робити заяви про їх дов гострокову ефективність та 
безпеку, потрібно дочекатися появи додаткових даних.

- Що на сьогодні відомо про побічні ефекти?
- В основному побічні ефекти тривають кілька днів. 

Це легкий біль у місці уколу, іноді втома, підвищена 
температура, головний біль, біль у м’язах або сугло-
бах. Можливий також невеликий набряк на місці уко-
лу. Але все це - відомі побічні ефекти, властиві будь-
якій вакцинації. Вони короткострокові і не тягнуть за 
собою жодної шкоди для організму. З огляду на те, 
наскільки небезпечним для життя може бути COVID-19, 
з побічними ефектами від вакцин проти коронавірусу 
можна змиритися.

- Чи можна виключити серйозні усклад-
нення після вакцинації обома вакцинами від 
коронавірусу?

- Повністю виключити їх не можна. Але більшість 
ускладнень проявляються у перші тижні після 

вакцинації. І зустрічаються вони, наскільки нам відомо, 
дуже рідко. У цілому ж вакцини практично безпечні.

- Як ви можете пояснити недовіру, яку 
деякі люди відчувають до вакцин проти 
коронавірусу?

- Я можу лише порадити людям більше дізнатися про 
ці вакцини. Наша стратегія полягає у тому, щоби надати 
максимально прозору інформацію про них. По-перше, 
сертифікації вакцин передували всі необхідні тести і 
перевірки. По-друге, ми ведемо активний моніторинг 
всіх лікарських препаратів, що дає нам змогу негай-
но реагувати на будь-які побічні ефекти. І, нарешті, 
по-третє, потрібно завжди зіставляти користь і ризик 
вакцинації: до цього часу всі побічні ефекти були не-
значними і короткостроковими.

- Наскільки високий рівень захисту від 
коронавірусу після вакцинації? Чи можуть за-
разитися люди, які вже отримали щеплення?

- Клінічні випробування говорять про те, що серед тих, 
хто щепився, спостерігається лише незначний відсоток 
заражень. В основному це відбувається тоді, коли лю-
дина була заражена SARS-CoV-2 ще до вакцинації, 
але інфікування було безсимптомним і залишилося 
непоміченим. У 95 з 100 вакцинованих не було жодних 
симптомів COVID-19 навіть після контакту з хворими 
людьми. І, схоже, що у тих, хто заразився, були лише 
легкі симптоми.
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� ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

В Україні почалася масова вакци нація усіх 
охочих препаратом Moderna проти COVID-19. 
У середині липня Україна отримала два 
мільйони доз цієї вакцини і зараз в Києві та 
регіонах усі охочі без проблем можуть отри-
мати щеплення. Навколо неї багато пліток, 
тому спробуємо пояснити, що це за вакцина.

Що це за вакцина - Moderna?
Moderna розроблена американським Національним 

інститутом алергії та інфекційних захворювань. Вона 
є так званою РНК (мРНК)-вакциною, тобто вакциною, 
яка несе частину генетичного коду вірусу й імунна 
система людини сама виробляє антигени. Такою ж є 
і вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення роблять двома 
дозами вакцини. В Україні під час першого щеплення 
рекомендують робити другий укол з інтервалом 28 

днів. Але інтервал за необхідності можуть збільшити 
до 42 днів. Людям кажуть після першої дози, що запро-
сять для отримання другої.

Вироблення антитіл до вірусу у більшості людей 
відбувається непомітно. Але іноді після вакцинації мож-
ливий біль у місці щеплення або підвищення температу-
ри. Це нормально, згодом у вас сформується імунітет.

Moderna схвалена Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я, як і інші три вакцини, якими щеплю-
ють українців - Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/
Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). 
Україна отримала вакцину Moderna 18 липня від уряду 
США у межах глобальної ініціативи COVAX.

Чому варто вакцинуватися?
Вакцинація не гарантує, що ви не за хворієте на 

COVID-19, але допоможе запобігти важкому перебігу 

хвороби та смерті. За розрахунками ВООЗ, схвалені 
вакцини забезпечують також певний захист і від нових 
штамів вірусу, як-от новий штам «Дельта».

За останнім дослідженням канадських вчених, 
ефективність Moderna проти штаму «Дельта», вперше 
виявленого в Індії, 72%. Це найвищий показник з-поміж 
інших вакцин, що брали участь у дослідженні, а це 
вакцини Pfizer та Oxford/AstraZeneca. Дослідження 
кінця 2020 року свідчили, що Moderna захищала від 
наявних тоді штамів COVID-19 з ефективністю майже 
95%.

Навіть якщо ви вже перехворіли на COVID-19, щеп-
лення робити потрібно, твердять фахівці. Вакцини за-
безпечують надійніший захист.
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ВАКЦИНИ ВІД COVID: НІМЕЦЬКИЙ ВЧЕНИЙ 
ПРО ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ

Moderna. Усе про вакцину, якою масово щеплять українців


