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� ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Шановні феросплавники!
Ми відзначаємо  найважливіший 
день у житті держави. 24 серп-
ня  святкуємо 30-ту річницю 
відновлення Незалежності 
України. У цьому дні  – мрії 
багатьох поколінь українців 
про свободу і суверенність, 
їхнє величезне бажання вільно 
жити і бути господарями  на 
своїй землі.

Символічно, що напередодні Дня 
Незалежності ми відзначаємо День 
Державного Прапора України. Пра-
пор є уособленням усіх здобутків 
та перемог нашого народу на 
шляху до самостійності України. 
Благородні синій і жовтий кольори 
неба і пшениці символізують вели-
ку працю наших людей від сходу 
до заходу України й з півночі до 
півдня.

На жаль, і сьогодні доводить-
ся нам відстоювати суверенітет, 
цілісність території, інтереси рідної 
країни, виборювати своє право на 
цілісність та мирне небо над го-
ловою. У 2014 році Запорізький 
завод феросплавів одним із пер-
ших став допомагати в оснащенні  
батальйонів Національної гвардії. 
Сьогодні на сході країни гинуть 
наші громадяни. Не обминула 
війна і наше підприємство.

 Працівники заводу – справжні 
герої, відстоюючи та захищаючи 
Україну – слюсар-ремонтник ЦРМУ 
Андрій Кравченко та чистиль-
ник феросплавів цеху №1 Олег 
Андрієнко загинули під час бойо-
вих дій. 

Понад 150 наших колег виборю-
вали право країни на незалежність 
у зоні АТО. 

30 років - це ціле життя, за час 
якого Україна стала мудрішою. 
На її шляху були різні очільники 
та можновладці, як писав Михай-
ло Сергійович Грушевський: «Біда 
України в тому, що нею керують ті, 
кому вона не потрібна».

Ми – феросплавники, напруже-
ною працею, цілеспрямованістю 
й сильним характером щодня 
по краплині робимо свій внесок 
у зміцнення економіки, творен-
ня держави, незалежної, сильної 
країни. 

Запорізький завод феросплавів  
всупереч проблемам, незважа-
ючи на непрості умови ринку, на 
труднощі, пов’язані з пандемією,   
успішно працює з новими сплава-
ми, вдосконалює свою технологію, 
модернізує устаткування, втілює 
соціальні програми. Ми пишаємося 
своїм генетичним кодом вільної 
нації, закладеним у наших ви-
шиванках, у рідній мові, яку ми 
використовуємо, навіть наша га-
зоочистка плавильного цеху №1, 
як одна із найвищих точок міста 
Запоріжжя, несе уособ лення 
традицій і прояв патріотизму до 
рідної неньки.

 Всі випробування, які ми долаємо  
на шляху розвитку нашої країни, 
загартовують дух української  
самосвідомості, виховують повагу 
до Батьківщини, до її Прапора та 
незалежності.

У цей день бажаю бути наполегли-
вими, йти до кінця у будь-якій справі: 
чи то щоденній праці, чи повсякчас-
ному відстоюванні незалежності. 
Крок за кроком, разом, у єдності, ми 
здолаємо будь-які перешкоди зара-
ди зміцнення незалежності нашої 
держави. Змінювати компанію – 
значить змінювати країну. 

Бажаю міцного здоров’я, особи-
стого щастя, добра і благополуччя 
в родині. Нехай день прийдешній 
принесе вам світле почуття 
радості від усвідомлення власної 
причетності до будівництва нашого 
рідного дому, ім’я якому — Україна. 

Павло Кравченко,
Голова Правління АТ «ЗФЗ»

ШАНОВНІ 
ФЕРОСПЛАВНИКИ!  ДОРОГІ 

ВЕТЕРАНИ ЗАВОДУ!
Творення історії 

Батьківщини, її сього-
дення і майбутнього 
нерозривно пов’язані 
із розвитком нашого 
підприємства. Сьогодні 
ми разом з усім народом 
України відзначаємо 30-ту 
річницю незалежності 
нашої країни. Святкуємо 
у непростий час – із 
самопожертвою та 
патріотизмом, ставши 

на рік мудрішими, сильнішими й сміливішими.

Успіх України залежить від кожного із нас, він 
зростатиме з нашою працею, єдністю і взаємною 
підтримкою, адже ми самі є творцями своєї держа-
ви. Ми переконані, що у побудові демократичної, 
економічно сильної держави надважлива роль нале-
жить профспілкам.

Щиро вітаю усіх заводчан із Днем Незалежності 
України!

Бажаю вам, миру, здоров’я, достатку, щедрої долі, 
сили та наснаги.

Будьмо єдині у спільній справі для зміцнення та 
розквіту могутньої Української держави!

Слава Україні!
Юрій Спиридонов, 

голова профкому АТ «ЗФЗ»

УСПІШНА ДЕРЖАВА –
ЦЕ ПОТУЖНА ЕКОНОМІКА, 

ПОМНОЖЕНА
НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ВЛАДИ І ПАТРІОТИЗМ 

КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА

� РАЗОМ!

Святкуймо 30-
ту річницю Не-
залежності України! 
Що  означає для нас 
незалежна держа-
ва? Передусім, це 
суверенна країна, де 
працівник отримує 
гідну зарплату, 
ветеран – до-
статню пенсію, 
а молодь має 
широкі можливості 

реалізувати свої життєві плани, до-
сягти професійного успіху і визнання у 
суспільстві.

Ми – держава і люди – невід’ємна складова єдиної 
системи. Історія людства доводить, що провідну роль 
у зміцненні держави завжди відіграють її громадяни, 
які завдяки своїй праці забезпечують економічну 
незалежність, наповнюють державний та місцеві 
бюджети для реалізації програм економічного 
розвитку та ефективного соціального захисту. А 
відповідальність за всі соціально-економічні та 
фінансові показники покладено на державу з її ре-
гуляторною політикою, законами та  органами кон-
тролю.

Ми переконані, що у побудові демократичної, 
економічно сильної держави надважлива роль нале-
жить профспілкам. І тому ПМГУ спрямовує свої дії на 
те, щоби сформувати ідеологію високої ціни робочої 
сили через Генеральну та Галузеву угоди, колективні 
договори, через соціальний діалог з кожним власни-
ком підприємств, через вимоги до владних структур 
проявляти більший патріотизм стосовно захисту 
інтересів національного виробника. 

Шановні друзі! У цей знаменний день хочеться 
побажати, щоб у нас вистачило сили, наснаги та 
мудрості здійснити ці величні наміри.

Працівникам та ветеранам підприємств гірничо-
металургійного комплексу, профспілковим акти-
вістам, всім громадянам України бажаю миру, 
добробуту, міцного здоров’я, успіхів у роботі та гро-
мадських справах! 

З 30-річчям Незалежності нашої Держави!
Слава Україні! 

Олександр Рябко, голова Профспілки 
металургів і гірників України
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Незважаючи на спекотну пору 
року, будівельникам заводу 
відпочивати ніколи, адже спека, 
дощі, виробничі навантажен-
ня й людські фактори завжди 
впливають на стан будівель і 
споруд, доріг, фундаментів об-
ладнання. Роботи вистачає: на-
приклад, перед початком літа 
співробітники УКБ допомагали 
готувати базу відпочинку «Фе-
росплавник» до зустрічі гостей, 
у профілакторії здійснювали 
підготовчі роботи до прове-
дення корпоративного свята 
– Дня металурга, а зараз наші 
будівельники ремонтують сан-
вузли, кабінети у цехах №3 
та №4, дороги біля північної 
прохідної та на території авто-
транспортного цеху тощо.

- Умови для роботи і відпочинку пер-
соналу заводу мають бути прийнятни-
ми, а строк експлуатації автомобілів 
підприємства на проїжджих частинах – 
якомога більший, - упевнений керівник 
УКБ Олексій Домків. – Завдяки старан-
ням наших фахівців позитивні зміни 
існують не тільки на папері у вигляді 
кошторисів, планів і креслень, а й 
впроваджуються у життя справжніми 
знавцями своєї справи.

І справді: хто б відмовився від того, 
щоби працювати з металургійним об-
ладнанням, яке надійно встановлено 
на бетонній основі? або у затишному 
приміщенні, кольори якого налашто-
вують на роботу? або проїхатися до-
рогами, що не мають вибоїн та горбів? 
або відпочивати у затишних умовах? 
Таке не соромно й іншим показа-
ти. Ці питання кожного робочого дня 
вирішує колектив фахівців високого 
класу – будівельників ЗФЗ, які працю-
ють під керівництвом старшого май-

стра дільниць поточних та капітальних 
ремонтів Інни Ткачової.

Ось взяти хоча б малярів Вікторію 
Федотову, Ольгу Данилову та Олексан-
дру Цепеняк. Завдяки їхній праці стіни, 
підлоги, стелі радують феросплавників 
свіжими кольорами. Ці працівниці до-
сконало освоїли техніку проведен-
ня робіт, якісно обробляють поверхні 
(адже вони мають залишитися краси-
вими надовго), старанно і рівно нано-
сять на них фарбу або клеять шпалери. 
Вікторія, Ольга і Олександра працюють 
завзято - так, нібито ремонтують свою 
оселю. (Разом із тим порівнююче слово 
нібито можливо й не брати до уваги: 
адже запорізькі феросплавники – це 
одна родина, чи не так?)

Працю цих жінок шанують, їм 
довіряють. Наприклад, до Дня ме-
талурга Вікторії Федотовій як 
найдосвідченішій співробітниці при-
своїли звання «Ветеран праці» та 
нагородили Почесною грамотою 
адміністрації заводу, портрет Ольги 
Данилової зараз прикрашає Дош ку 
пошани ЗФЗ. Також у цьому колективі 
недавно стала ветераном праці ма-
ляр Наталія Борисенко, яка виконує 
обов’язки комірника. Наталія – 
надійний товариш, вона звикла до по-
рядку, і він є невід’ємною частиною її 
роботи: ця жінка приймає, обліковує, 
зберігає у належних умовах і видає 
будівельні інструменти, матеріали 
своїм колегам згідно їх заявок.

У колективі управління цінують 
досвідченого штукатура Захара Ру-
денка. Він – справжній професіонал у 
лицюванні стін, а також один із п’яти 
працівників на весь завод, який може 
виконувати роботу покрівельника. Пра-
цювати з піском і цементом, а також ла-
годити дах на висоті – справа не з лег-
ких, вона потребує міцного здоров’я, 
витривалості і обережності, а площі 

поверхонь є надто великими. Але Заха-
ру Федоровичу не звикати до фізичних 
навантажень. Мимоволі задаєшся пи-
танням: як йому це вдається? Яку ж 
цілеспрямованість треба мати… І хто 
зможе впоратися з виробничим зав-
данням краще за нього?

Поліпшувати стан поверхонь За-
хару Руденку допомагає лицюваль-
ник-плиточник Лариса Шаповало-
ва. Вона дає друге життя стінам і 
підлогам санвузлів, лабораторій 
тощо. Коли справа підходить до ре-
монту приміщень, де користуються 
рідинами – там завжди є потреба у та-
ких фахівцях як вона. Лариса Петрівна 
самостійно готує цемент, обрізає ка-
хель та рівно кладе його на поверхні, 
що потребують захисту від вологи. 
Над цим, звичайно, важко працювати 
одній, але результат надихає: чіткі й 
точні лінії рядів кахелю, у якому поде-
куди бачиш своє віддзеркалення або 
просто милуєшся красою підібраних 
відтінків фарб… Це створює непо-
вторну атмосферу і надає додатко-
ву можливість подякувати за працю. 
Після роботи цієї працелюбної жінки 
лицьовані поверхні довго служать на 
благо феросплавників.

Працю мулярів споконвіку шанували 
різні народи, адже саме представники 
цього фаху зводили мури, що захища-
ли міста та фортеці від нападників. 
Зараз, звичайно, потреби огород-
жувати населені пункти немає. Але 
подібна професія продовжує існувати 
- вже більшим чином не для створен-
ня оборонних споруд, а для забез-
печення охорони власності. За нею 
на заводі працюють двоє робітників 
– Анатолій Ковальчук та Володимир 
Омельчак. Вони дбають про те, щоби 
стіни по периметру об’єктів заводу, 
які потребують додаткового захисту, 
були міцними, адже це одна з основ 

безпеки, що унеможливлює проник-
нення на територію сторонніх осіб. Та-
кож вони працюють з фундаментами: 
прийшовши на об’єкт, все виміряють, 
порівняють і вирівняють! А це у свою 
чергу, додає працівникам надійності, 
що обладнання, яке знаходиться на 
бетонній основі, і будівля не вийдуть з 
ладу передчасно.

Важливість праці моториста Любові 
Кулик важко переоцінити, адже 
вона керує процесом виготовлен-
ня бетону та розчинів, а вони є ос-
новою будівельної справи. Любов 
Василівна знає всі тонкощі виготов-
лення матеріалів для роботи колег, у 
процесі виготовлення керується вимо-
гами державного стандарту. Завдяки 
праці Любові Василівни на бетонному 
вузлі отримують матеріали високої 
якості, якими користуються майже всі 
робітники цеху та заводу.

Віталій Круть – єдиний столяр в 
управлінні капітального будівництва 
і на заводі. Він на всі руки майстер, 
може впоратися з роботою будь-якої 
складності. Виготовлення дверей і 
врізання у них замків, виробництво 
віконних рам і їх скління – ось дале-
ко неповний перелік послуг, які може 
надати феросплавникам Віталій 
Анатолійович. Якщо приміщення 
не зачиняється або десь випало 
скло – за направленням керівника 
він обов’язково прийде на поміч і 
вирішить проблему. Виготовити з де-
ревини ручку для дверей, перила, 
ніжки для шафи – для нього справа 
кількох хвилин.

Ось такий колектив співробітників 
– універсалів працює в управлінні 
капітального будівництва. Бажаємо 
їм міцного здоров’я, витримки, 
постійного удосконалення професійної 
майстерності і вдячності від колег за 
нелегку працю.

Працівники управління капітального 
будівництва – на передовій поточних

та капітальних ремонтів нашого підприємства

� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ
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� СІМЕЙНА СПРАВА

Працювати на Запорізькому заводі 
феросплавів – спільна справа сім’ї Агафонових

Редакція газети продовжує 
розповідати запорізьким феро-
сплавникам про молоді трудові 
династії нашого підприємства, 
які є прикладом фахової май-
стерності і гордістю колективу. 
Тож представляємо вам наступну 
з них - династію Агафонових.

З плавильником цеху №1 Костянтином 
Агафоновим ми вели розмову на пульті 
печі, з якою він працює. Діалог пройшов, 
як-то кажуть, без відриву від виробницт-
ва: під час бесіди Костянтин невпинно 
контролював роботу обладнання, час 
від часу доповідав по телефону про стан 
роботи. Спостерігаючи за ним, бачиш 
справжнього професіонала, який глибо-
ко знає свою справу, вміє аналізувати 
ситуацію і приймати рішення. Недарма Ко-
стянтин Євгенійович має вищий, сьомий 
розряд за фахом і є одним з шанованих 
феросплавників на нашому підприємстві. 
До того ж, сімейне коріння у нього міцне: 
тут, на заводі, працювали його родичі, 
і він теж продовжив славну традицію 
металургів. Його дідусь Тихон Іванович 
був на нашому підприємстві заступником 
начальника проєктно-конструкторського 
відділу, мама Костянтина - Катери-
на Миколаївна, трудилася там само 
інженером-конструктором. А його батько 
- Євген Тихонович, був плавильником, на 
заслужений відпочинок вийшов майстром-
технологом.

Костянтин Агафонов не відразу пішов 
стежинами свого батька, хоч теж пра-
цевлаштувався на ЗФЗ. Його трудо-
вий шлях почався на 16-му році життя з 
професії слюсаря ремонтно-механічного 
цеху. А вже у 1996 році він перейшов з 
допоміжного на основне виробництво у 
цех №1 – хотів заробити кошти на весілля 
зі своєю майбутньою дружиною Оксаною. 
Звичайно, молодий Костянтин розумів, що 
металургійний фах – у пошані, але якою 
ціною це дається людям… Навіть першим 
часом жалкував, що зробив такий вибір, і 
все це – через складні умови праці. Уявіть 
собі: літо… сонце і так докучає, а тут, по-
ряд, ще й печі палають незгасимим вог-
нем… Тож у цеху було дуже спекотно, та 
ще й персоналу не вистачало: були випад-
ки, коли дві людини обслуговували по дві 
печі. Температурний режим дуже впливав 
на рішення працівників щодо подальшої 
роботи, витримував далеко не кожен. А 
Костянтин Агафонов зміг пристосуватися, 
хоч і далося йому це непросто. Він став 
одним з тих, хто не поступився перед вог-
няною стихією і підкорив її собі, а вона, у 
свою чергу, загартувала його сталевий ха-
рактер. Завдяки наставникам – плавиль-
нику Юрію Щолкіну і своєму батькові, Ко-
стянтин навчився розставляти пріоритети 
у роботі, передбачати хід процесу у печі. 
Це дало змогу йому не тільки опанувати 
фах горнового, машиніста розливної ма-
шини, плавильника, а й стати одним із 
кращих у цих професіях.

Щодо формування витривалості до ви-
робничого середовища «гарячого» цеху, у 
Костянтина Євгенійовича є своє бачення:

- Щоби перемогти суперника, варто не 
тільки тренуватися, а й жити перемогою, - 
радить досвідчений спортсмен Костянтин 
Агафонов. – Це особливий стан душі. На 
жаль, не завжди подібне працює, але цього 
варто прагнути. Такої рекомендації дотри-
мувався і я, тому й зміг здолати тимчасові 
труднощі, упевнився в правильності свого 
вибору.

Було цікаво: що цінує у роботі наш ге-
рой – Заслужений металург України? На 
це питання він дає конкретну відповідь:

- Ціную не процес, а результат, - гово-
рить Костянтин. Робота сама по собі за-
доволення не приносить – важлива мета, 
якої ти досягаєш. Коли стаєш успішним 
у будь-якій справі – отримуєш позитивні 
емоції. Це мотивує рухатися у тому само-
му напрямі далі, постійно розвиватися. І 
з кожним таким кроком стає приємніше 
працювати, примножуючи свої здобутки.

Зазначимо, що від помилок на цьо-
му шляху ніхто не застрахований, тому 
важливу роль у формуванні успішності 
кожного працівника відіграють лідери 
колективу – не за призначенням, а за 
покликом. Одним з них є Костянтин Ага-
фонов. Він цінує працю своїх товаришів, 
тому, будучи бригадиром, допомагає 
іншим раціонально організовувати робо-
ту, працювати над помилками, врешті-
решт - ставати краще.

Костянтину подобається на нашому 
заводі. Адже його батьки віддали левову 
частку життя виробництву феросплавів, 
та й він сам тут працює вже трохи більше 
чверті століття. Тут трудяться друзі Ко-
стянтина, багато хто з них складають 
кістяк колективу, який не змінюється, не-
зважаючи на зміни обсягів виробництва 
і жорсткіші вимоги до якості продукції. 
Соціальні пільги, які надає наше 
підприємство працівникам, теж дають 
йому змогу бути впевненим у завтраш-
ньому дні. Також герою нашої розповіді 
дуже подобається база відпочинку «Феро-
сплавник» у Приморську, і не випадково, 
адже дідусь Костянтина був причетний до 
її проєктування. Ця оздоровниця знайома 
йому з дитинства…

Дружина Костянтина Євгенійовича, 
Оксана Агафонова, спочатку не дума-
ла про те, щоби пов’язати свою долю з 
металургією. Але майже в останній мо-
мент подала документи на навчання в 
профтехучилище №31 і жодним чином не 
пожалкувала про свій вибір:

- Запоріжжя – це місто металургів, 
- захоплено розповідає нам Оксана 
Олександрівна. – Багато його мешканців 
працюють на промислових підприємствах, 
які роблять значний внесок у економіку 
регіону й нашої держави. Тож немає нічого 
дивного у тому, що я передумала, вибрав-

ши іншу професію. Бути причетною до 
роботи металургів – почесно й престиж-
но, мені подобається працювати разом у 
команді з цими мужніми людьми. До того 
ж, мій чоловік – теж металург, вперше я 
його зустріла, ще навчаючись у школі, а 
згодом ми познайомилися вдруге – уже на 
Запорізькому заводі феросплавів, і ство-
рили сім’ю.

У родині запорізьких феросплавників 
Оксана Агафонова з 1990 року. Як прий-
шла на практику у ремонтно-механічний 
цех, навчаючись в училищі, так і залиши-
лася тут працювати. Наш завод обрала 
за стабільність, можливість розвивати-
ся і відпочивати недорого у прийнятних 
умовах. Її зацікавила специфіка роботи 
машиніста крану: цей сталевий механізм 
дає змогу Оксані транспортувати токарні 
заготовки, виконувати завантаження 
кожухів, навантаження-розвантаження 
автомобілів. Завдяки її праці великова-
гова продукція цеху легко переміщається 
між переділами і відвантажується замов-
никам, тобто триває злагоджений вироб-
ничий процес.

Колектив, з яким вона пліч-о-пліч вже 
більше трьох десятиліть – привітний і 
дружний, люди у ньому завжди готові 
допомогти. Особливо теплими словами 
вона згадує про свою наставницю Ніну 
Готовець. Саме вона стажувала Оксану 
Олександрівну, навчила її на робочому 
місці усім тонкощам обраного фаху. Зав-
дяки допомозі Ніни, її глибоким знанням, 
досвіду і толерантності, Оксана Агафоно-
ва не тільки підготувалася до самостійної 
роботи, а й стала професіоналкою у своїй 
справі. Вона впевнено працює з краном, 
який беззастережно підкоряється її рукам. 
Весь процес транспортування – повністю 
під контролем цієї чарівної жінки, він 
здійснюється акуратно і своєчасно.

На заводі працює також син Костянти-
на і Оксани Агафонових – Тимофій. Він – 
складач поїздів залізничного цеху: обслу-
говуючи потреби плавильних підрозділів 
нашого підприємства, за будь-якої по-
годи разом з товаришами цей хлопець 
виконує маневрові роботи, слідкує за до-
триманням безпеки руху на залізничному 
транспорті. Тимофій Агафонов завжди 
готовий до виконання виробничих зав-
дань: у дощ, літню спеку, зимовий холод 
він на своєму робочому місці, а воно є 
скрізь, де тільки простяглися колії нашо-
го підприємства. Цей працівник виконує 
завдання начальника зміни, чергового по 
станції щодо організації злагодженого руху 
на залізниці, раціонального використання 
колій. І подібну роботу важко переоцінити.

На наш завод Тимофій Агафонов при-
йшов у 2019 році з іншого запорізького 
підприємства, де проходив практику. 
Зізнається, що тут йому сподобалося 
більше, оскільки правила внутрішнього 
трудового розпорядку у нас лояльніші, 
а люди - більш толерантні, що дає змо-
гу спокійно і впевнено виконувати свою 
роботу. До того ж, на заводі працювали і 
працюють родичі цього хлопця. Дід, баба, 
батько й мати – усі вони є феросплавника-
ми, а тепер і Тимофій продовжує родинну 
традицію – трудиться разом з металурга-
ми. За короткий час він розібрався у своїй 
роботі і став справжнім професіоналом.

- Незважаючи на постійну заванта же-
ність роботою під час зміни, працювати 
тут подобається. До того ж приємно, що 
на нашому підприємстві є можливість 
кар’єрного зростання, – впевнений Ти-
мофій Агафонов. – Тож маю перспективу, 
є до чого прагнути. Для цього я підвищую 
свій освітній рівень, залюбки освоюю 
нові знання. На рівні технікуму вирішив 
не зупинятися, після його закінчення 
здобуваю вищу освіту з транспортних 
технологій. До отримання диплому зали-
шилося два роки; упевнений, він допомо-
же мені у фаховому розвитку.

Ось така династія працює на нашому 
підприємстві. Бажаємо її представникам 
міцного здоров’я, трудових успіхів, мир-
ного неба над головою та ще багато років 
працювати на благо Запорізького заводу 
феросплавів.



4 Серпень Справи небайдужих

Це свято дуже важливе для нашої 
держави. Адже саме молодь є ос-
новною рушійною силою пози-
тивних змін та перетворень, які 
відбуваються сьогодні в Україні.

День молоді – свято всіх, хто відчуває себе 
молодим не лише за віком, а й душею. Воно 
особливе та унікальне, бо саме такою є 
молодість. Це неповторна та відповідальна 
пора, коли людина вступає у самостійне жит-
тя, приймає свої перші власні рішення. Це 
та пора, коли маленька перемога стає запо-
рукою життєвого успіху. Юність і молодість 
- це час пошуків, відкриттів, реалізації 
найсміливіших сподівань, мрій і надій, по-
шуку свого життєвого шляху, бажання діяти, 
дивувати світ своїми сміливими ідеями та 
досягненнями.

Серед запорізьких феросплавників бага-
то молодих людей, їх чисельність складає 
23 % від усіх працівників заводу. Вони 
беруть активну участь у виробничому й 
громадському житті нашого підприємства: 
генерують нові ідеї і впроваджують їх у 
життя, підтримують солідарність з іншими 
металургами у життєво важливих питан-
нях, за першим покликом допомагають 
прибирати територію та висаджувати де-
рева, захищають спортивну честь свого 
цеху та ЗФЗ на спартакіадах тощо.

Молоді металурги – це сьогодення і 
майбутнє нашої галузі. Завдяки праці не-
байдужих до долі заводу хлопців і дівчат, 
їх наполегливості у досягненні мети і 
підтримці інновацій ми можемо бути 
упевнені в тому, що справа запорізьких 
феросплавників буде продовжуватися.

Офіційно
Україна відзначатиме День 

молоді разом з усім світом – указ 
Президента

Президент Володимир Зеленський 
установив в Україні День молоді, який 
відзначатимуть щороку 12 серпня, в 
Міжнародний день молоді.

Глава держави підписав відповідний 
указ № 333/2021 з метою підтримки праг-
нення української молоді до інтеграції 
у європейську спільноту, утвердження 
цінностей демократії та свободи, а та-
кож ураховуючи ініціативу молодіжних 
організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 
2022 року.

Натомість втратив чинність Указ Прези-
дента України від 22 червня 1994 року № 
323 «Про День молоді», відповідно до яко-
го це свято відзначалося в нашій державі 
щороку в останню неділю червня.

� НОВЕ ПОКОЛІННЯ

Міжнародний день молоді – свято 
всіх, хто відчуває себе молодим!

НАЙКРАЩА БРИГАДА ЛИПНЯ
� ПИШАЄМОСЯ

Цех №1, бригада № 4, піч № 7
Помазан Галина Григорівна, шихтувальник 3 р.
Супрун Олександр Миколайович, горновий 6 р.

Бучнєв Донат Миколайович, плавильник 7 р.

НАГОРОДЖЕНІ 
ПРОФАКТИВІСТИ 

ЗАВОДУ

Цех №1
Григор’єв  Євген Станіславович – плавильник
Бойцов Олексій Олександрович – плавильник
Чумак Андрій Володимирович – шихтувальник
Гавриленко Максим Вікторович – електромонтер

Цех №2
Попов Віталій Сергійович – шихтувальник
Панченко Ганна Геннадіївна – шихтувальник
Чабан Максим Євгенович – електромонтер
Дебелий Данило Артурович – електромонтер

Цех №3
Шапошник Роман Володимирович – плавильник
Павловський Андрій Олексійович – плавильник
Журба Максим Михайлович – плавильник
Закряченко Юрій Миколайович – плавильник

Цех №4
Жамкова Ольга Валентинівна – оператор з об-

слуговування установок
Демченко Тетяна Анатоліївна – шихтувальник
Циганок Анастасія Миколаївна – бригадир
Селезньова Оксана Миколаївна – оператор 

поста керування системою шихтоподачi
Ремонтно-механічний цех

Сковпень Андрій Євгенійович – електрогазоз-
варник

Філозопенко Сергій Васильович – токар
Цех з ремонту

металургійного устаткування
Мелещенко Олександр Валерійович – слю-

сар-ремонтник
Падафет Ігор Юрійович – слюсар-ремонтник
Сирцев Дмитро Валентинович – в.о. майстра 

з ремонту устаткування
Науменко Ілля Миколайович – електрогазоз-

варник
Залізничний цех

Залозний Ігор Вікторович – машиніст- інструк-
тор

Фреліх Ірина Анатоліївна – черговий 
стрілочного поста

Сувора Анатолій Вікторович – слюсар
Карамушка Світлана Василівна - старший 

прийомоздавальник вантажу та багажу
Автотранспортний цех

Синявський Сергій Петрович – водій
Савеленко Сергій Анатолійович – водій

Електротехнічний цех
Боженко Світлана Анатоліївна – акумуляторник
Хмільковська Євгенія Валеріївна – електромонтер

Енергосиловий цех
Русов Володимир Миколайович – електрога-

зозварник
Мішина Антоніна Василівна – табельник

Відділ технічного контролю
Ілющенко Наталя Григорівна - в.о. старшого 

майстра
Центральна заводська лабораторія 

автоматизації, механізації й метрології
Буйненко Ольга Федорівна – електромонтер
Вірченко Віктор Васильович – інженер-

електронік
Центральна заводська лабораторія

Вовк Ірина Володимирівна – лаборант
Лабораторія захисту

водно-повітряного басейну
Шкарупа Ольга Дмитрівна – лаборант
Управління капітального будівництва
Федотова Вікторія Петрівна – маляр

Цех переробки шлаків
Колінко Олексій Сергійович – майстер зміни

Газорятувальна станція
Андрющенко Ігор Анатолійович – газорятівник

Воєнізована охорона
Шостак Андрій Ілліч – заступник начальника 

воєнізованої охорони
Відділ праці та заробітної плати

Рачинська Ірина Любомирівна – інженер
Проєктно-конструкторський відділ

Тарасенко Алла Вікторівна – інженер
Виробничо-технологічний відділ

Сезоненко Світлана Миколаївна – інженер
Цех громадського харчування

Савчук Інна Дмитрівна – пекар
Житлово-комунальний відділ

Єршов Сергій Володимирович – електромонтер
Санаторій-профілакторій

Мірошниченко Тетяна Володимирівна – майстер

� ВИЗНАННЯ

На підставі клопотання цехових 
комітетів профспілки, за актив-
ну участь у громадському житті 
цехових організацій профспілки, 
первинної організації ПМГУ і в 
зв’язку з професійним святом - 
Днем працівників металургійної 
та гірничодобувної промисловості 
України, Почесною грамотою профко-
му в АТ «ЗФЗ» нагороджені:

Заходи до 30-ї річниці Незалежності 
України триватимуть цілий місяць

З нагоди цього великого державно-
го свята у Запоріжжі заплановані 
кілька заходів – урочистостей, 
концертів, вистав.

Зокрема, у рамках святкування 30-річчя 
Незалежності України уже презентува-
ли буклет про державні символи України 
та Запорізької області мовами різних 
національностей. У буклеті йдеться, 
що Запорізька область одна з перших в 
Україні затвердила свій Герб. У його осно-
ву покладений герб запорізького козацт-
ва, який у деяких історичних документах 
згадується як перший національний Герб 
України. За оцінками фахівців з геральди-
ки, запорізький Герб вважається одним з 
кращих в країні.

Безпосередньо у день святкування 
відбудеться урочиста хода військових ча-
стин Запорізького гарнізону, підрозділів 
морської піхоти та Держприкордонної 
служби. Запланована виставка військової 
техніки та виступ військових оркестрів 
на майдані Героїв в обласному центрі, а 
також концерт «Велична і свята, моя ти 
Україно» з лазерним шоу на площі біля 
Запорізької обласної філармонії.

Центральними подіями стануть круг-
лий стіл «30 років незалежності України: 
Яків Новицький – видатний український 
діяч науки і культури» в Запорізькому об-
ласному краєзнавчому музеї та урочисті 
збори, святковий концерт і вручення дер-
жавних нагород, регіональних відзнак у 
обласному театрі імені Магара.

� СВЯТКУЄМО РАЗОМ!



5

ЗДОЛАЄМО ПАНДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ РАЗОМ!

Серпень

Гідне утримання побутовок і кімнат вживання 
їжі – обов’язок кожного працівника

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Це підтвердили результати 
огляду-конкурсу на кращий 
стан санітарно-побутових 
приміщень, у якому взяли участь 
основні та допоміжні цехи нашо-
го підприємства. Він проводився 
з метою покращення санітарно-
побутового забезпечення пра-
цівників, умов для їх харчуван-
ня у структурних підрозділах, 
акцентування уваги керівників і 
профспілкового активу цехів до 
питань стану санітарно-по бу-
тових приміщень.

Якщо театр починається з 
вішалки, то виробничий цех – з по-
бутовки. Саме туди перед початком 
зміни заходять працівники, щоби 
переодягтися у спецодяг, а потім, 
після закінчення роботи, поверта-
ються сюди для прийняття душу. 
Адже металургії притаманна не 
лише велич цехів, потужність об-
ладнання і краса гарячого металу; 
її працівники під час трудового дня 
зіштовхуються зі спекою, пилом й 
іншими негативними факторами. 
Тому вкрай важливо освіжитися, 
змити з себе так би мовити, іншу 
сторону виробництва у пристосо-
ваних до цього умовах. Тільки тоді 
стає комфортно! А під час обідньої 
перерви люди теж налаштовуються 
на невеликий відпочинок і природ-
но бажають відчувати себе так, як 
удома. Це стосується насамперед 
тих, хто через напруженість робо-
ти не має змоги відвідати їдальню 
або буфети. Для них на нашому 
підприємстві є кімнати вживан-
ня їжі, зазвичай обладнані мий-
кою, електричними чайниками та 
мікрохвильовими печами.

Продовження на стор. 6

Справи небайдужих

На Запорізькому заводі феросплавів 
продовжується безкоштовне ма-
сове щеплення працівників вакци-
ною «Moderna». Воно проводиться у 
спеціально обладнаному приміщенні 
здравпункту заводу мобільною брига-
дою імунізації. Перший етап відбувся 5, 
10, 16 серпня, але ці дати - ще не межа.

Наразі сформований список з працівників і 
членів їх сімей, які бажають вакцинуватися від 
коронавірусу, але, як пояснили у відділі охоро-
ни праці, він буде доповнюватися. Проведено 
опитування співробітників, іде роз’яснювальна 
робота, очікуються нові списки на вакцинацію 
від трудових колективів цехів і управління за-
воду. На їх основі будуть визначені наступні дні 
щеплення.

Перед процедурою всі феросплавники і їх 
близькі заповнюють інформовану згоду на про-
ведення вакцинації, кожному роз’яснюються 
можливі тимчасові реакції на щеплення з боку 
організму. Але, запевняють лікарі, панікувати 
не варто – саме так може формуватися імунітет 
у деяких людей.

Групи співробітників запрошують до здрав-
пункту у визначений час. Вакцинація прово-
диться організовано: треба лише внести свої 

дані в документ, зачекати кілька хвилин – і 
справу зроблено.

Наступне щеплення, за словами медиків, 
відбудеться через 28-41 день після отри-
мання першої дози вакцини (за уточненою 
інформацією, наразі відомі точні дати другого 

етапу щеплення: тих, хто отримав першу дозу 
вакцини 5, 10 і 16 серпня, планують щепити 
3, 8 і 14 вересня відповідно). Відомості про 
проведення вакцинації вносяться фахівцями 
мобільної бригади в електронну базу даних, 
на підставі чого особи, яких щепили двома до-

зами проти COVID-19, за потреби можуть от-
римати міжнародне свідоцтво про вакцинацію 
у сімейного лікаря.

Захист співробітників заводу від 
коронавірусної хвороби був і залишається 
одним з пріоритетних напрямів на нашо-
му підприємстві. Реагування на загрозу тим 
більш актуально, оскільки на початку осені ми 
очікуємо новий штам коронавірусу - «Дельта», 
який, імовірно, витіснить інші варіанти вірусу 
і стане домінуючим в Україні. Штам «Дельта» 
недостатньо досліджений, але, за попередніми 
оцінками, цей різновид коронавірусу в 1,6 рази 
заразніший, ніж «Альфа» (британський вид 
вірусу), в 2,26 рази частіше призводить до 
госпіталізації, а ризик потрапити у реанімацію 
при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.

Тож запрошуємо прищепитися усіх фе-
росплавників: давайте з усім світом сформуємо 
колективний імунітет і здолаємо пандемію ра-
зом! Але спочатку вам варто проконсультува-
тися у свого сімейного лікаря, який конкретно 
порадить, коли можна щепитися.

Дякуємо небайдужим до свого здоров’я і 
нагадуємо всім іншим: єдиним надійним шля-
хом уберегтися від COVID-19 є вакцинація. 
Вона захистить не лише вас, а й оточуючих у 
разі масового щеплення. Для зупинки передачі 
вірусу імунітет має виробитися не менш ніж у 
65-70% населення.

� ВАКЦІНАЦІЯ

У кімнаті вживання їжі цеху №4 користують-
ся електрочайником та мікрохвильовкою

Дзеркало з різьбленою рамою у ЕСЦ

У побутовому приміщенні 
залізничного цехуТрудящі УКБ забезпечені гарячою водою

Затишок у кімнаті вживання їжі ЕСЦ
Оформлена кімната вживання їжі РМЦ

Відремонтована кімната побуту цеху №4
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ГІДНЕ УТРИМАННЯ ПОБУТОВОК І КІМНАТ 
ВЖИВАННЯ ЇЖІ – ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА

� КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА

Початок на стор. 5
Утримання усіх цих приміщень – обов’язок 

не тільки керівників і прибиральниць, а й кож-
ного трудівника цеху. Варто по-хазяйськи 
підходити до цього питання, адже коли бачиш, 
що за побутовками та приміщеннями, де хар-
чуються співробітники, доглядають, то і настрій 
покращується, і впевненість відчувається, що до 
твоєї праці небайдужі. А це підбадьорює та якнай-
краще впливає на подальші виробничі показники.

Тож конкурсна комісія підійшла до оцінювання 
стану гардеробних, кімнат вживання їжі, душових, 
умивальників, туалетів серйозно і виставляла бали 
не лише згідно дотримання у цих приміщеннях 
гігієнічних норм. На успішність колективів, які 
утримують санітарно-побутові приміщення, впли-
вали також вчасно проведений ремонт і, головне, 
піклування про поточний стан цих об’єктів, адже 
феросплавники мають поважати роботу своїх 

товаришів, які, не жаліючи часу і сил, створюють 
і підтримують затишні умови для переодягання 
колег, їх харчування тощо. Важливими також були 
критерії оцінки стану електропроводки, забезпе-
чення побутовок належним освітленням, гарячою 
водою для миття та очищеною питною водою, до-
тримання у них температурного режиму. Крім того, 
«ревізори» звертали увагу на практичне і есте-
тичне оформлення кімнат побуту та харчування 
співробітників, оцінюючи наявність і стан шафок 
для спецодягу, меблів, побутової техніки.

Під час підбиття підсумків комісія визначила 
двох переможців, зокрема перше місце серед 
плавильних цехів завоював цех №3, а серед 
допоміжних – енергосиловий цех. Друге місце 
посів трудовий колектив залізничного цеху, також 
відзначений цех переробки шлаків. Про останній 
з перерахованих варто сказати окремо, адже його 
виробництво знаходиться поза межами основної 
території заводу. Незважаючи на віддаленість від 

адміністрації ЗФЗ, там теж підтримують порядок. 
Тож вітаємо лідерів і бажаємо їм показати гідні 
результати й у подальшому! А для мотивації до 
наступних покращень кращим колективам цехів 
вручили призи – сертифікати на побутову техніку. 
Вона їм обов’язково знадобиться для облаштуван-
ня своїх кімнат вживання їжі.

Приємно було бачити чистоту на підлогах, світлі 
і відремонтовані приміщення, справне і працю-
юче обладнання. Все це позитивно вплинуло 
на оцінки, отримані структурними підрозділами 
- учасниками конкурсу. Разом із тим, огляд дав 
змогу пересвідчитися, що у деяких цехах є питан-
ня, над якими ще варто працювати; це стосується 
покращення стану стін, стель, санітарного об-
ладнання, електрики тощо. Навіть після недавно 
проведеного ремонту!.. Комісія має надію, що ці 
цехи як самотужки, так і у взаємодії з ремонтними 
службами заводу покращать стан своїх побутових 
приміщень.

Профспілкове життя

ВАКЦИНА «MODERNA» - НА ЗАХИСТІ 
ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ЗАВОДУ

� ПРОФІЛАКТИКА

На нашому підприємстві завершився пер-
ший етап вакцинації співробітників і їх 
близьких. Адміністрація заводу подбала про 
те, щоби цей процес відбувся організовано, 
як-то кажуть, без відриву від виробницт-
ва. І це, справді, зручно – не треба чекати 
у величезних чергах на вихідних у пунктах 
вакцинації по місту, які відкриті у медзакла-
дах та у місцях загального користування, 
вислуховувати обурення інших – одні скар-
жаться на довге обслуговування, інші - чому 
тих, хто вже давно записався онлайн, не пу-
скають першими. Та й вільний час у суботу 
та неділю подібна процедура не займає, на 
ці години можна запланувати інші справи, 
які не встигаєш зробити у будні.

Як відбувається вакцинація на нашому заводі? 
На ці питання редакції газети відповідає за-
ступник Голови Правління з охорони праці Во-
лодимир Дружко.

- Володимире Григоровичу, що передува-
ло етапу безпосереднього вакцинування 
працівників?

- Перед початком кампанії по вакцинації 
співробітників заводу проведені переговори з кон-
такт-центром Міністерства охорони здоров’я з пи-
тань COVID-19. Далі ми організували опитування 
працівників, на підставі якого відділ охорони праці 
підготував список бажаючих вакцинуватися. До 
нього увійшли як феросплавники, так і їх близькі 
родичі, за бажанням співробітників заводу. За-
ходи з вакцинації на території ЗФЗ внесені до на-
казу № 323 від 05.07.2021 року «Про організацію 
безкоштовної вакцинації працівників заводу проти 
COVID-19». Після підготовки приміщення для про-
ведення щеплень згідно з вимогами МОЗ, 13 липня 
завод подав заявку в контакт-центр Міністерства на 
виїзд мобільної бригади з імунізації. Нашим останнім 
підготовчим кроком стала розробка графіка першого 
етапу вакцинації.

- Що потрібно знати про новий штам 
коронавірусу «Дельта» і, у зв’язку з цим, 
чому працівникам заводу слід вакцинува-
тися?

- Новий штам заразніший: швидше поширюється і 
частіше призводить до госпіталізації хворого - тоб-
то захворювання протікає важче. Крім того, якщо 
раніше діти хворіли, як правило, безсимптомно, то 
зараз перебіг хвороби у них ускладнився. У разі за-
раження «Дельтою» симптоми можуть бути класич-
ними для COVID-19: кашель, висока температура, 
втрата нюху або смаку. Але з новим штамом такі 
симптоми зустрічаються рідше. Якщо подібне захво-
рювання, як і раніше, супроводжується високою тем-
пературою, то втрата нюху вже не входить навіть до 
десятки найхарактерніших симптомів - і це тривожно. 
Розумієте, в чому проблема: хворому може здатися, 

що він не «підхопив» небезпечний вірус, тому така 
людина продовжить перебувати разом з оточуючими 
і може заразити їх. Крім того, було встановлено, що 
«Дельта» у деяких випадках проявляється у вигляді 
розладів шлунково-кишкового тракту.

- Хто робить щеплення нашим працівникам 
і як організована робота пункту вакцинації 
на заводі?

- Вакцинацію проводять спеціалізовані бри-
гади з імунізації, направлені Департаментом 
МОЗ по Запорізькій області. Вони складаються з 
сертифікованих фахівців - терапевта і двох медсе-
стер, навчених за спеціальною програмою. На нашо-
му підприємстві ця процедура відбувається у кабінеті 
здравпункту, підготовленому за спеціальними 
вимогами Міністерства охорони здоров’я. Перед 
її початком працівник, заповнюючи і підписуючи 
спеціальну угоду, надає інформовану згоду на про-
ведення щеплення. Потім лікар проводить огляд і 
опитує пацієнта щодо стану здоров’я. Отримані дані 
вносять в електронну медичну карту і реєструють 
її в Електронній системі охорони здоров’я. Потім 
працівник отримує щеплення і знаходиться впродовж 
півгодини у пункті вакцинації під наглядом лікаря. До 
речі, дані про те, чим і коли вакцинували, відкриті для 
вас - потрібен лише доступ до Інтернету. Детальну 
інформацію про щеплення ви можете побачити в 
особистому кабінеті пацієнта на сайті helsi.me, пе-
рейшовши у лівій частині сторінки на вкладку «Мої 
вакцинації» - там відображається дата щеплення і 
автоматично починається відлік днів з дня отриман-
ня першої дози вакцини, її назва, виробник і код. Крім 
того, вказується порядковий номер дози і її обсяг, а 
також ким внесено запис.

- Після отримання другої дози вакцино-
вана особа має право отримати свідоцтво 
про проведення вакцинації. Які можливості 
воно відкриває перед володарем? Який 
термін дії цього документа?

- Так, після щеплення другою дозою вакцини ко-
жен при наявності закордонного паспорта може 
отримати у свого сімейного лікаря свідоцтво про 
вакцинацію міжнародного зразка. На початку 
пандемії, викликаної новим коронавірусом, багато 
держав ввели суворі правила для тих, хто перетинає 
їх кордони. Поки вчені шукали відповідь, як боротися 
з невідомою раніше інфекцією, були створені пере-
шкоди для подальшого поширення захворювання, 
що показали певну ефективність. На щастя, рішення 
проблеми знайдено - світ отримав кілька вакцин. За-
раз, щоби жити з тим самим ступенем свободи, як 
раніше, потрібно тільки ними скористатися. Інакше 
не можна, адже новий коронавірус тим і небезпеч-
ний, що спочатку може зовні не проявлятися. Він 
легко і непомітно передається від людини до люди-
ни, а потім спричиняє важкі наслідки. Разом з тим, 
вакцинований більш захищений від його впливу, а 
свідоцтво потрібно насамперед для переконання 
оточуючих у тому, що людина не перебуває в групі 
ризику. Тому щеплений від COVID-19 може вільно 
планувати свою відпустку за кордоном, здійснювати 
ділові поїздки у різні країни, відвідувати масові за-
ходи тощо. Але він має пам’ятати, що строк дії вак-
цини обмежений, і захист від нового коронавірусу 
поступово почне слабшати. Тому сертифікат про 
проходження вакцинації чинний протягом півроку. А 
якщо говорити точніше - термін його дії не перевищує 
180-ти днів.

- Чи плануються якісь обмеження 
всередині України для людей, невакцино-
ваних від COVID-19 - як у рамках посилення 
карантину, так і під час перебування у його 
так званій «зеленій» зоні?

- Таких обмежень поки немає. У той самий час 
хочу зазначити: активно обговорювати цю тему і 
«розгойдувати» ситуацію не потрібно. Все це - мар-
на трата часу. Зрозумійте: чим більше людей вак-
цинуються, тим менше буде причин Уряду вводити 
будь-які заборони для населення з метою його за-

хисту, адже тоді ми зможемо захистити себе від 
нового коронавірусу самостійно! Я сам прихильник 
того, щоб у людей розвинувся колективний імунітет 
- тоді хворобі просто не на кого буде поширювати-
ся. Не для красномовства це кажу - разом з іншими 
феросплавниками я вакцинувався одним з перших 
на нашому підприємстві. Вважаю, що здоров’я має 
бути важливіше за все, нехтувати ним і йти на неви-
правданий ризик я не хочу, тим більше, що працюю з 
людьми. Та й іншим раджу уберегтися: пропоную ак-
тивно використовувати профілактичні заходи, щоби 
не наражати на небезпеку себе і своїх рідних.

- Пройшли три «хвилі» першого ета-
пу вакцинації співробітників на нашому 
заводі. Наскільки активною була явка 
працівників? З чим це пов’язано?

- На поточний момент вакцинацію пройшли три 
групи ферросплавників. Було заплановано, що 
щеплення отримають 540 працівників, з них вак-
цинувалися 420 осіб. Решта (120 співробітників) 
на вакцинацію не з’явилися з різних причин. Хтось 
захворів, комусь не рекомендував сімейний лікар. А 
деякі передумали - відмовилися в останній момент. 
Що завадило їм, які фактори вплинули - про це ми 
зовсім скоро дізнаємося за результатами аналізу 
анкет.

- Чи були скарги працівників на погане 
самопочуття у здравпункт заводу після 
вакцинації і на наступний день?

- Так, скарги працівників на погане самопочуття 
після отримання дози вакцини мали місце. Разом із 
тим, ми були до цього готові: ще перед щепленням 
медики попереджали, що після процедури у деяких 
людей може підвищуватися температура, боліти го-
лова та/або місце ін’єкції. Але це нормальна реакція 
організму. Більшість людей по кілька разів у житті ще-
плювалися від різних хвороб, і можуть підтвердити, 
що далеко не у всіх випадках імунітет до захворю-
вань формується безсимптомно. Не хвилюйтеся: 
це ж доказ того, що механізм внутрішнього захисту 
вашого організму працює! У більшості випадків усе 
пройде само собою, а короткочасне погіршення са-
мопочуття відноситься не тільки до щеплення від 
COVID-19, те саме можна сказати, наприклад, про 
вакцинацію проти правця. Так що ситуація цілком 
звична, але чомусь раніше це питання не стояло так 
гостро, як зараз. До речі, тим, хто і далі вагається, 
можу порадити ознайомитися з історіями людей, які 
перехворіли на COVID-19, їх друзів і родичів - за-
раз таких оповідань у засобах масової інформації, 
на сторінках інтернет-щоденників вистачає. Читаю-
чи, замислюєшся і робиш висновок, що ці тимчасові 
неприємні відчуття - просто ніщо порівняно з явним 
перебігом хвороби, якщо, не дай Боже, нею зарази-
теся.

- Які заходи проводить відділ охоро-
ни праці і здравпункт для збільшення 
кількості вакцинованих працівників по 
підприємству?

- Ведеться роз’яснювальна робота, готуються спи-
ски наступних груп. Нещодавно співробітники цехів 
заповнили опитувальні анкети з вакцинації. Склада-
ючи питання, ми поставили собі за мету визначити, 
хто буде вакцинуватися (ця інформація стане нам 
у нагоді для формування списків на вакцинацію), 
з’ясувати, хто вже вакцинувався або має медичні 
протипоказання (для планування груп у майбутньо-
му), а якщо людина відмовляється вакцинуватися 
за власною ініціативою - дізнатися, чому вона при-
йняла таке рішення. Надалі з нею буде проведена 
роз’яснювальна бесіда, під час якої ми спробуємо 
розвіяти побоювання, сумніви цієї групи працівників 
і запропонуємо їм змінити свою думку про щеплен-
ня. Так, ми розуміємо, вакцина від COVID-19 нова, 
не всі питання до кінця вивчені (наприклад, про 
періодичність її введення в організм), і звідусіль 
надходять суперечливі дані. Але існують і конкретні 
відповіді, при цьому не вся інформація, яку ми 
сприймаємо, є достовірною.

� ВІТАЄМО!

ЮВІЛЯРИ  
СЕРПНЯ

Цех №1
Коряков I.В. – дробильник;
Козлов О.О. – електромонтер;
Кльопа О.Т.  – газівник.

Цех №2
Коваленко М.А. – шихтувальник;
Фатова М.О. – машиніст крана.

Цех №3
Хомяков I.В. – електромонтер;
Iлляшенко С.С. – горновий;
Безверхий С.В. – плавильник;
Самсонов Є.В. – плавильник;
Самойленко I.В. – оператор з обслуго-
вування ПГУУ.

Цех №4
Скiтяшина Н.В. – оператор поста керуван-

ня системою шихтоподачі;
Журавель Д.В. – плавильник;
Макась Р.М. – машиніст розливної машини;
Рангова В.В. – машиніст крана.

Ремонтно-механічний цех
Головко В.П.– слюсар-інструментальник.
Енергосиловий цех
Мiсецький С.Д. – слюсар-ремонтник;
Iвженко Т.В. – машиніст насосних установок;
Мельник Л.Г. – слюсар-ремонтник.

Електротехнічний цех
Печенюк В.С. – електромонтер.

Залізничний цех
Руденко Д.А. – вантажник;
Трофiмова О.I. – начальник зміни;
Поправко М.М. – бригадир.
Центральна заводська лабораторія

Головань В.Л. – лаборант;
Пятишкiна I.М. – лаборант;
Кориткiна А.О. – лаборант.

Відділ збуту
Пiчко Н.Ю. – економіст;
Кудiнова Ю.М. – прийомоздавальник.

Відділ головного енергетика
Умерова Н.С. – інженер.

Канцелярія
Склярова Г.А. – секретар.

Проєктно-конструкторський 
відділ

Тарасенко А.В. – інженер.
Виробничо-технологічний 

відділ
Беспалов С.О. – інженер.

Бухгалтерія
Хлєвнюк О.Л. – начальник сектору.

Служба зв’язку
Олiйник О.О. – електромонтер.

Житлово-комунальний відділ
Гасенко Ю.В. – електромонтер.
Цех громадського харчування

Азарова В.В. – буфетник.
Цех з ремонту металургійного 

устаткування
Коляда О.В. – слюсар-ремонтник;
Хомяков К.В. – слюсар-ремонтник;
Кiрєєв С.А. – слюсар-ремонтник;
Костюкевич О.В. – електрогазозвар-

ник;
Горбунов С.В. – електромонтер;
Бєлоусов Д.Д. – майстер;
Орел А.В. – електромонтер.

Воєнізована охорона
Притула В.О. – начальник бюро пе-

репусток.
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7Серпень

МОВНИЙ ЗАКОН: ЯКІ НОРМИ ПРАЦЮЮТЬ З 16 ЛИПНЯ

� ВАЖЛИВО

Соціальний ракурс

� ДО ВІДОМА

Від 16 липня набула чинності низка но-
вих норм закону про державну мову.

Сам закон «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» ухвалили у квітні 
2019 року після двох місяців розгляду поправок, а 
у травні його серед останніх на цій посаді підписав 
президент Порошенко.

Закон набрав чинності два роки тому - 16 лип-
ня 2019 року. Частина його норм уже працюють. 
Зокрема, державна мова вже є обов’язковою у 
рекламі, в медицині та на транспорті, у діловодстві, 
документообігу та звітності, науці, технічній та 
проєктній документації.

Ті норми, що набули чинності з 16 липня 
2021 року, передбачають поширення української 
на телебаченні та у кіноіндустрії, виданні та 
продажі книжок, екскурсійному бізнесі та туризмі. 
А кандидати на державну службу та претенденти 
на громадянство України складатимуть тести на 
знання державної мови.

Про які конкретні зміни йдеться?
З 16 липня поширювати і демонструвати фільми 

в Україні можна лише українською.
Фільми та серіали, створені іноземною мовою, 

мають бути дубльовані або озвучені українською.
Сумарна тривалість субтитрованих реплік, ви-

конаних іншими мовами у фільмі, не може пере-
вищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у 
стрічці. Це стосується і фільмів, які демонструють 
на телебаченні.

Очевидно, що деяким телеканалам буде важко 
виконати цю норму.

Крім того, з 16 липня у кінотеатрах дозволено де-
монструвати іноземні фільми мовою оригіналу, але 
із субтитрами українською та у разі, якщо кількість 
таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів 
у кінотеатрі. У такому випадку про демонстрацію 
мовою оригіналу має бути повідомлено завчасно.

З 16 липня всі концерти, шоу-програми, 
культурно-мистецькі, розважальні, видовищні за-
ходи мають проводитися державною мовою. Так 
само українською мають послуговуватися і ведучі 
цих заходів. А виступи осіб, які не володіють 
українською, мають супроводжуватися синхрон-
ним або послідовним перекладом. Винятком може 
бути лише окрема пісня або фонограма.

Утім, як визнають у секретаріаті Уповноважено-
го із захисту державної мови, «на сьогодні деякі 
популярні концерти, гумористичні та розважальні 
шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах 
провідних телеканалів, майже повністю прово-
дяться російською мовою».

Крім того, з 16 липня оголошення, афіші, по-

стери, буклети інші інформаційні матеріали про 
культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні 
квитки на них мають виготовлятися державною 
мовою.

Можна використовувати й інші мови, якщо текст 
цією мовою не буде більшим за обсягом і шриф-
том, ніж текст державною мовою. Ці вимоги не 
стосуються імен виконавців чи груп, а також тор-
говельних марок.

Усі вистави іншою, ніж державна, мовою в дер-
жавних та комунальних театрах мають супровод-
жуватися перекладом державною мовою. Це мо-
жуть бути субтитри, звуковий переклад чи щось 
інше.

За даними офісу мовного уповноваженого, у 

2020 році близько двох третин театральних вистав 
в Україні вже йшли українською мовою.

Так само українською мають послуговуватися в 
музеях, галереях, на виставках. Це стосується і 
квитків та афіш, що супроводжують цю діяльність.

З 16 липня українські видавці зобов’язані вида-
вати державною мовою не менше половини усіх 
виданих упродовж року книжок, а книгарні - мати 
у продажу не менше 50% книжок українською мо-
вою.

Але ці дві норми мають свої винятки.
Норма щодо видання не поширюється на книж-

ки кримськотатарською мовою, іншими мовами 
корінних народів чи національних меншин України, 
якщо вони видані коштом державного та/або 

місцевих бюджетів.
А норма щодо розповсюдження книжок не 

стосується книгарень, що торгують видання-
ми офіційними мовами Європейського Союзу, 
іншомовними словниками та розмовниками, 
підручниками з вивчення іноземних мов, а та-
кож спеціалізованих книгарень, створених для 
реалізації прав корінних народів та національних 
меншин України.

За даними Книжкової палати України, у 2020 році 
українською мовою в Україні було видано 78% 
загальної кількості назв і 87% загального тиражу 
книжок та брошур.

А за опитуванням Українського інституту кни-
ги, українською мовою друковані книжки читали 
74% читачів, електронні - 65%, і 67% слухали 
аудіокнижки українською мовою.

З 16 липня екскурсійні та туристичні послуги 
для громадян України мають надаватися лише 
українською.

Іншими мовами можна послуговуватися з 
іноземцями. Ця норма стосується усього туристич-
ного бізнесу, а не лише державних компаній.

Втім, за моніторингом офісу мовного уповнова-
женого, саме так все вже відбувається у понад 
95% екскурсійних послуг.

Від 16 липня набувають чинності також ще 
дві статті мовного закону, які передбачають, що 
майбутні держслужбовці, а також претенденти на 
українське громадянство мають скласти іспит з 
української (зараз претенденти на українське гро-
мадянство отримують лише довідку про розуміння 
української мови).

Тестувати на рівень знання державної мови буде 
Національна комісія зі стандартів державної мови. 
Як запевняє мовний омбудсмен Тарас Кремінь, «в 
них висока готовність до початку такої роботи».

За вимогою мовного закону, рівень знан-
ня державної мови будуть оцінювати у 
високопосадовців, державних службовців всіх 
категорій, начальницького складу Національної 
поліції, керівників закладів освіти, прокурорів і 
суддів.

Рівень знання оцінюватиметься за європейською 
шкалою від А1 до С2 - від початкового рівня до 
вільного володіння, а тест складатиметься з усної 
та письмової частини.

Від 17 травня свій рівень знання української мож-
на було перевірити онлайн у тестовому режимі.



Варто знати
� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1968 рік – «Надати матеріальну допомогу  

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

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

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

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

1999 рік – пройшов технічний огляд ав-
тотранспорту ВАТ «ЗФЗ». На балансі заводу 
зареєстровано 114 одиниць транспортної техніки. 
За результатами контрольної перевірки, яку в рам-
ках операції «Чисте повітря» провів держінспектор 
Держуправління екологічної безпеки у Запорізькій 
області О.І Капінус, перевищення  токсичності у 
відпрацьованих газах наших автомобілів не вияв-
лено.

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

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

8 Серпень

ДЕНЬ ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА 
УКРАЇНИ: ЯК УСЕ БУЛО 30 РОКІВ ТОМУ

� НАША БІОГРАФІЯ� ВИЗНАЧНА ДАТА

Раніше День Державного Прапора святку-
вався тільки в Києві на муніципальному 
рівні. Столиця відзначала це свято 24 лип-
ня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жов-
тий прапор було піднято над Київською 
мерією. 

За офіційною версією, 23 серпня 1991 року – 
після провалу путчу в Москві – група народних 
депутатів внесла синьо-жовтий український прапор 
у сесійний зал Верховної Ради. Якраз до цієї події 
і прив’язаний Указ Президента «Про День Держав-
ного Прапора України», написана відповідна кар-
тина на стіні Парламенту, а цей прапор як реліквія 
зберігається під склом у музеї Верховної Ради. 
Наступного дня наша держава проголосила свою 
незалежність. А вже через кілька днів – 4 вересня, 
після триразового голосування і погрози Голови 
ВРУ Леоніда Кравчука, що він подасть у відставку, 
якщо питання не буде вирішено, – синьо-жовтий 

національний прапор урочисто підняли над будин-
ком Парламенту. 

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради 
України своєю Постановою «Про прапор України» 
фактично надала синьо-жовтому біколору статус 
офіційного прапора країни. З цього дня під цим 
прапором починають зустрічати іноземних гостей, 
складати присягу військовослужбовці, працювати 
посольства України, він вивішується в Організації 
Об’єднаних Націй. 

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийня-
ла постанову Про затвердження державним прапо-

ром України Національного прапора (хоча і далі була 
чинною стара Конституція, де як державні описува-
лися символи колишньої УРСР). У ній зазначається: 
Державний Прапор України «являє собою прямо-
кутне полотнище, яке складається з двох рівних 
за шириною горизонтально розташованих смуг: 
верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого ко-
льору, із співвідношенням ширини прапора до його 
довжини 2:3». 

Свято встановлено в Україні «…На вшанування 
багатовікової історії українського державотворення, 
державної символіки незалежної України та з метою 
виховання поваги громадян до державних символів 
України…» згідно з Указом Президента «Про 
День Державного Прапора України» від 23 серп-
ня 2004 року № 987/2004. У 2009 році Президент 
України Віктор Ющенко вніс зміни до цього Указу, 
заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття 
прапора 23 серпня по всій Україні. 

За матеріалами сайту uk.wikipedia.org

� ІСТОРІЯ

Основою формування українських 
державних символів стала 
історична традиція ще з часів 
Давньої Русі. Князь київський Во-
лодимир Великий мав власний герб 
– золотий тризуб на синьому фоні. 
Прапор Руської землі був переваж-
но червоний із золотим тризубом. 
Корогва Галицько-Волинського 
князівства - блакитного кольору із 
золотим левом.

Утвердження синьо-жовтого поєднання 
як українських національних кольорів 
відбулося у 1848 році. Сталося це під час 
європейської “весни народів”. У червні 
1848 року на міській ратуші Львова впер-
ше замайорів жовто-блакитний прапор. 
Відтоді прапори в національних кольорах 
почали використовувати під час проведення 
Шевченківських та інших свят.

Використання синьо-жовтих прапорів на 
Наддніпрянщині стало можливим після 
революції 1905-1907 років. На час пова-
лення царизму ці барви були вже звичним 
і загальновизнаним елементом української 
національної символіки.

29 квітня 1918 року  на есмінцях та 
лінкорах, що базувалися у Севастополі, були 
підняті українські прапори. Флагманський ко-
рабель “Георгій Побідоносець” подав сигнал 
про підняття прапору над українським Чор-
номорським флотом. До Києва та німецького 
штабу надіслано відповідні повідомлення. 
Зокрема, в телеграмі до Києва зазначало-
ся: “Цього числа Севастопольська форте-
ця і флот, що перебувають у Севастополі, 
підняли українські прапори. Командуван-
ня прийняв контр-адмірал Саблін”. Неза-
баром німецьке командування від імені 
Центральної Ради надіслало відповідь на 
радіограму М.Сабліна, в якій прохали його, 
як командувача флотом, видати наказ про 
підняття українських прапорів в Керчі до 8-ї 
години 30 квітня.

За гетьмана Павла Скоропадського на 
блакитно-жовтій основі формувалися різні 
службові прапори. 16 липня 1918 року 
гетьман затвердив військовий прапор 
Української Держави.

13 листопада 1918 року Українська 
Національна Рада у Львові проголосила 
державним прапором Західноукраїнської 
Народної республіки синьо-жовтий стяг. За 
Директорії УНР також використовувався 
прапор у синьо-жовтих барвах.

Після приходу більшовиків та остаточного 
приєднання України до СРСР, синьо-жовтий 
прапор було заборонено.

Протягом  ХХ століття блакитно-жовтий 
прапор пройшов шлях народного визнання 
та юридичного оформлення. Важливі події 
українського державотворення, боротьби за 
свободу країни, акції протесту та непокори 
відбувалися під національним стягом. За 
комуністичного режиму український прапор 
був елементом спротиву.

У другій половині ХХ ст. були, хоч і 
поодинокі, спроби піднести український 
прапор. Зокрема, 1 травня 1966 р. над бу-

динком Київського інституту народного 
господарства у Києві (нині КНЕУ) замість 
червоного прапора зранку височів синьо-
жовтий. Задум тих, хто це зробив, поля-
гав у наступному. Будівля розташована 
біля заводу “Більшовик”. Робітники та сту-
денти зранку формуватимуть колони для 

першотравневої демонстрації і побачать 
прапор. Це мало викликати резонанс.

Через дев’ять місяців КДБ вдалося  знай-
ти хлопців, які вивісили прапор. Це були 
студент вечірнього відділення наргоспу  
Георгій Москаленко та робітник Віктор Кук-
са. Вони отримали три та, відповідно, два 
роки таборів суворого режиму.

Але ніякі заборони не зупинили наших 
співвітчизників. 26 квітня 1989 року у Львові 
під українським прапором проходив мітинг 
пам’яті Чорнобильської трагедії. 22 травня 
1989 року у Києві на закритті Шевченківського 
свята було піднято національний пра-
пор. 23 березня 1990 року він з’явився 
над Тернопільською міськрадою. 3 квітня 
1990  року – над Львівською міськрадою.

24 липня 1990 року у Києві блакитно-
жовтий прапор був урочисто піднятий над 
будинком міської ради. 24 серпня, після 
проголошення Акту незалежності України, 
група народних депутатів внесла синьо-
жовтий український прапор до сесійної зали 
Верховної Ради. Про це свідчать стеногра-
ма засідання і спогади тодішніх депутатів.

А вже 4 вересня 1991 року відбулася 
найвизначніша подія: національний синьо-
жовтий прапор піднято над Верховною Ра-
дою України.

За матеріалами сайту old.uinp.gov.ua

Підняття українського національного 
прапора на прапорній щоглі біля будинку 
Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 

24 липня 1990 року. Фото А. Піддубного

Внесення прапора України у Верховну Раду 24 серпня 1991 року.
Фото Єфрема Лукацького
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архіву вищих органів влади

та Управління України (tsdavo.gov.ua)

Прапор урочисто несуть
по Хрещатику повз Будинок 

профспілок.
Фото: nazarenko.ucoz.ua
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СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР ДЛЯ УКРАЇНЦІВ -
ЦЕ СИМВОЛ СВОБОДИ І БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ЯКОСЬ У СЕРПНІ


