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Найдієвіший
та найефективніший 
спосіб захистити себе

від ковіду –
це вакцинація

� КАДРОВА ПОЛІТИКА

Павло Кравченко: «Феросплавне виробництво 
потребує фахівців високої кваліфікації»

Підготовлений поіменний список працівників 
щодо  вакцинації  проти коронавірусу з ура-
хуванням проведеного анкетування та з 
відмітками: хто вже вакцинувався, хто буде 
вакцинуватися, хто відмовляється вакцинува-
тися та у кого є протипоказання до вакцинації 
(у списку є незаповнені рядки , тож працівники,  
які не заповнили анкету чи знаходяться в 
відпустці,  мусять зробити це).

Вкрай важливо провести відповідну роз’яснювальну  
роботу серед невакцинованих працівників про важливість 
вакцинування. Бо в Україні суттєво  збільшилася кількість 
хворих на коронавірус, а вже восени фахівці прогнозу-
ють нову хвилю пандемії. Тож, аби захистити себе від 
важкого перебігу небезпечного захворювання, медики 
радять якнайшвидше вакцинуватися. Найдієвіший та 
найефективніший спосіб захистити себе від хвороби – це 
вакцинація.

У МОЗ наголошують, що в Україні застосовують 
лише сертифіковані вакцини від коронавірусу. Вони 
є цілком безпечними та дозволеними до використан-
ня Всесвітньою організацією охорони здоров’я та 
Європейським агентством з лікарських засобів.

Сьогодні в Україні повністю вакцинувалися 10,4 % 
осіб. Чим більше людей щепляться, тим меншим буде 
ризик заразити невакцинованих. Адже не варто забува-
ти, що в суспільстві є категорії людей, яким не можна 
вакцинуватися через стан свого здоров’я, для прикладу, 
онкохворі.

Для формування колективного імунітету потрібно 
охопити вакцинацією 70 % дорослого населення. І лише 
після цього ми зможемо повернутися до активностей та 
звичного способу життя, від яких відмовлялися через 
пандемію.

Якщо ви небайдужі до свого здоров’я, піклуєтесь про 
своїх рідних і близьких, не хочете тижнями лікуватись і 
довго відновлюватись після COVID-19, вакцинуйтесь уже 
зараз. Щеплення стовідсотково вбереже вас від важко-
го перебігу захворювання, госпіталізації та летальних 
випадків. Навіть якщо ви захворієте після вакцинації, 
хвороба протікатиме у легкій формі або ж взагалі без-
симптомно.

Вакцинуйтеся, щоби захистити себе та своїх близь-
ких, які можуть бути у групі ризику.

Деталі на стор 7.
Володимир Дружко, 

заступник Голови Правління
з охорони праці

� ПРОФІЛАКТИКА

Сучасні технології 
ф е р о с п л а в н о -
го виробництва 
вимагають від 
працівників фун-
д а м е н т а л ь н и х 
т е о  р е т и ч н и х 

знань і досконалої практичної 
майстерності. Тому Голова Правління 
АТ «ЗФЗ»  Павло Кравченко особливу 
увагу приділяє питанням підготовки 
кваліфікованих фахівців для роботи 
на нашому заводі. 

- Щоб утримувати лідерські позиції на рин-
ку феросплавів, мусимо забезпечувати високу 
якість нашої продукції, - переконує очільник 
заводу. – А якість продукції залежить, у пер-
шу чергу, від компетентності людей, які пра-
цюють на виробництві. Тому ми створюємо 
для наших працівників  належні умови  як для 
успішного навчання, оволодіння новими знан-
нями,  так і подальшого професійного розвитку 
та кар’єрного зростання. І для заводу це на ко-
ристь - виховуємо наше майбутнє! Тим більш, 
я дійсно бачу, що ми будемо розвиватися не 
тільки в обсягах виробництва, а і в технології, 
організації робіт, автоматизації, логістиці і жит-
тя в цілому.

Професії плавильника і горнового 
найбільш затребувані

Опанувати найзатребуваніші на заводі 
професії плавильника і горнового та підвищити 
свою кваліфікацію працівники заводу можуть 
безпосередньо на нашому підприємстві. Тут 
створений відповідний навчальний центр, де 
окрім вищезгаданих професій можна набути 
фаху машиніста розливних машин, шихтуваль-
ника, слюсаря-ремонтника, контролера ВТК, чи-
стильника, пробовідбірника тощо.

- На жаль, заклади профтехосвіти у Запоріжжі 
не готують для нас відповідних фахівців за 
професіями «Плавильник феросплавів», «Гор-
новий феросплавних печей», - підтвердила 
начальник сектору навчання відділу кадрів та 
навчання заводу Олена Юр’єва. - Тож на заводі 
власними силами навчаємо таких спеціалістів. 
Викладання ведуть інструктори виробничого 
та викладачі теоретичного навчання, які безпо-
середньо працюють на виробництві і є високо-
класними фахівцями. І головне, саме навчання 
відбувається в умовах діючого виробництва. 
Тож працівник опановує теорію і набуває дос-
коналих практичних навичок під керівництвом 
досвідчених наставників.

В умовах певного дефіциту кваліфікованих 
кадрів робочих спеціальностей такий підхід 
вельми ефективний. Адже завдяки цьому на 
підприємство можна працевлаштувати людину 
без відповідної спеціальності, але з бажанням 
навчитися, і за доволі короткий строк отримати 
кваліфікованого працівника для виробництва.

Також в умовах та за потреби діючого ви-
робництва будь-який працівник може опанувати 
додаткову суміжну спеціальність або змінити 
напрямок професійного зростання. Наприклад, 
шихтувальник або чистильник можуть вивчи-
тися на горнового або плавильника. Для цьо-
го необхідно звернутися до сектору навчання 
відділу кадрів. 

Феросплавники здобувають додат
кові знання  для подальшого кар’єрного 
зростання 

Кадрова політика на нашому підприємстві 
з ініціативи Павла Кравченка ґрунтується на 
засадах виховання висококласних фахівців і 
забезпечує їх подальше кар’єрне зростання, 
у першу чергу, шляхом здобуття і підвищення 
рівня фахової освіти.

Тому АТ «ЗФЗ» підтримує нерозривні 
зв’язки з технічними вишами Запоріжжя і 
України. Їх студенти проходять практику на 
нашому заводі. Делегації студентів цих вишів 
на нашому виробництві – часті гості. Для них 
тут проводять екскурсії, знайомлять із май-
бутньою професійною діяльністю.

До слова, майбутню зміну феросплав-
ники починають формувати ще зі шкільної 
лави. На день відкритих дверей на завод 
запрошують дітей працівників підприємства, 
організовують екскурсії для школярів 
закладів освіти Запоріжжя.

Окрім такої загальноприйнятної практики 
у АТ «ЗФЗ» з ініціативи Павла Кравченка діє 
програма підтримки працівників, які бажають 
підвищити рівень своєї кваліфікації, здобув-
ши вищу освіту. Тобто завод власним коштом 
оплачує навчання своїх працівників у вишах 
без відриву від виробництва.

- Працівники мають змогу здобути 
додаткові знання, підвищити кваліфікацію 
для подальшого кар’єрного зростання. А 
завод - отримати більш високий рівень 
кваліфікованої  підготовки  наших фахівців  з 
питань, які стосуються безпосередньо нашого 
підприємства, зокрема, розвиток  технології  
виробництва,  а також  надалі формувати ре-
зерв на заміщення керівних посад, - пояснює 
свою позицію щодо цього нап рямку Павло 
Кравченко.

Натепер, за словами Олени Юр’євої, 
АТ «ЗФЗ» у цьому напрямі  співпрацює з На-
ціональною металургійною ака демією України 
(м. Дніпро), Національним університетом 
«Запорізька політехніка», Інже нер ним 
інститутом Запорізького національного 
університету (колишня Запорізька державна 
ін женерна академія).

Так, зокрема, у НМетАУ за кошти за-
воду завершують навчання на здобуття 
ступеня «Магістр» заступник начальника 
плавильного цеху №2 Спартак Павлович 
Гуртовенко, начальник зміни цеху №3 Віктор 
Анатолійович Ливада, в.о. майстра СГП 
цеху №1 Роман Михайлович Бережецький, 
плавильник феросплавів цеху №1 Руслан 
Сергійович Антонідін, горновий феросплав-
них печей Вадим Іванович Нетудихата. Всту-
пили у 2021 році (НМетАУ, професійна освіта 
- металургія): горновий феросплавних печей 
цеху №4 Рафаель Аллійович Шафеєв, стар-
ший майстер цеху №1 Кирило Ігорович Дави-
дов, заступник начальника цеху №4 Євгеній 
Олександрович Клименко.

Здобувати вищу освіту за кошти заво-
ду – це не тільки висока честь, але й висока 
відповідальність. Тож рішення щодо відбору 
кандидатів на навчання ухвалюється з ура-
хуванням багатьох складових. Важливо, 
щоби кандидат був сталою особистістю, 
мав досвід роботи на нашому заводі щонай-
менше п’ять років і зарекомендував себе як 
відповідальний і дисциплінований працівник. 
Важливого значення набуває і виробни-
ча характеристика, надана кандидату його 
керівником. 

- Кандидати на навчання за кошти за-
воду обираються саме з тих, у кому вба-
чаються перспективи зростання. Адже з 
кожним із них ми укладаємо угоди про те, 
що вони після здобуття освіти працювати-
муть на підприємстві щонайменше п’ять 
років, - пояснює Олена Юр’єва. – Це мають 
бути люди з активною життєвою позицією,  
патріоти заводу, що дійсно з любов’ю став-
ляться до своєї праці.

Продовження на стор. 2?????????

Після реконструкції печі на дільниці ви-
робництва вапна підвищилася якість 
цієї продукції, і вона має зберігатися 
такою при надходженні до споживача. 
Але, як показує досвід, на етапі транс-
портування є ризик виникнення про-
блем, що здатні звести нанівець зусил-
ля виробничників цеху №3.

Усьому виною можуть бути небажані 
атмосферні явища, насамперед опади. Щоб 
уникнути намокання вантажу, використовують 
різноманітні укриття, у тому числі, з легких і 
компактних матеріалів. На нашому заводі для 
цієї мети застосовують, зокрема, поліетиленову 
плівку. Раніше спосіб укриття нею сипучих 
вантажів на ЗФЗ був дещо іншим, а зараз 
його змінили для збільшення рівня захисту. 
Тож відповідне експериментальне заняття для 
випалювачів та вивантажувачів дільниці з ме-
тою покращення їхніх знань, навичок було на 
часі, і воно відбулося без відриву від вироб-
ництва. 

Продовження на стор. 4

Феросплавники знизили ризики впливу атмосферних 
явищ на вапно під час його перевезення залізницею

� ВАЖЛИВО



Виробництво 2 Вересень

ПАВЛО КРАВЧЕНКО: «ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО 
ПОТРЕБУЄ ФАХІВЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ»

� КАДРОВА ПОЛІТИКА

Початок на стор. 1
Люди з активною життєвою 

позицією,  патріоти заводу 

Зі старшим майстром цеху №1 
Кирилом Давидовим, представни-
ком когорти тих, хто здобуває вищу 
освіту за кошти заводу, ми зустрілися 
у кабінеті начальника цеху №1. 
Адже саме цього дня старший май-
стер заміщав свого керівника. І це 
свідчило про високий рівень довіри 
керівництва цьому молодому, але 
вже доволі досвідченому і вельми 
відповідальному працівнику.

- Я вже маю вищу освіту – ступінь 
спеціаліста здобув ще у Запорізькій 
державній інженерній академії. Там 
навчався без відриву від виробницт-
ва, працюючи на нашому заводі, 
- розповів Кирило Давидов. – Нав-
чання закінчив у 2013 році. Але 
тепер відчув потребу у підвищенні 
рівня освіти.

Слід зауважити, що тут, у цеху 
№1, начальником зміни колись 
працював батько хлопця – Ігор 
Джонович. Кирило бував у нього 
на робочому місці і захоплювався 
тим, що бачив. Тож, коли постало 

питання визначитися із подальшою 
професією, у хлопця не було жод-
ного сумніву. Після школи вступив 
до Запорізького металургійного 
технікуму, а по його закінченні при-
йшов на роботу на феросплавний 
завод. На виробництві свій тру-
довий шлях розпочинав плавиль-
ником, вдосконалював свій фах, 
згодом, здобувши вищу освіту, от-
римав пропозицію випробувати 
себе на майстра гарячої дільниці, 
доріс до підмінного старшого май-
стра, а нині вже сам став старшим 
майстром зміни.

- Отримавши пропозицію 
підвищити рівень освіти у 
Національній ме та лургійній 
академії коштом заводу, я з радістю 
погодився, адже наразі відчуваю 
потребу удосконалити свою базу 
теоретичних знань. Навчатимусь 
на спеціальності «Металургія сталі 
і феросплавів», здобуду ступінь 
магістра. Це дасть мені змогу 
продов жити  свій подальший са-
морозвиток і принести ще більше 
користі рідному заводу, - зазначив 
Кирило Давидов.

Заступник начальника цеху №2 
Спартак Гуртовенко також здобуває 
ступінь магістра у НМетАУ за кошти 
нашого підприємства.

- Потреба у підвищенні рівня 
кваліфікації – нагальна. Але 
життєві обставини – піклування про 
добробут власної родини, вихован-
ня двох діточок – не давали змоги 
ви окремити певні кошти на оплату 
освіти, - коментує ситуацію Спартак 
Гуртовенко. – Пропозиція навчатися 
за кошти заводу надійшла вельми 
вчасно. Сьогодні я вже працюю над 
магістерською роботою, яка стосу-
ватиметься виробництва  сплавів. 
І захищатиму її, безпосередньо 
опрацьовуючи практичну частину 
на нашому заводі.

Свій трудовий шлях у АТ «ЗФЗ» він 
також розпочав з переддипломної 
практики, закінчуючи Запорізький 
металургійний технікум. А вже  штат-
ним працівником став у 2004-му. 

Згадує, що  тоді довелося конкуру-
вати за робоче місце, бо бажаючих 
працювати тут було чимало. По-
чинав з плавильника, і за ці роки, 
здобувши вищу технічну  освіту у 
ЗДІА (закінчив у 2008 році зі ступе-
нем спеціаліста) доріс до заступ-
ника начальника цеху. 

- Чим зобов’язаний такому 
стрімкому кар’єрному зростан-
ню? Я не боюся брати на себе 
відповідальність. Це помітили мої 
керівники і сприяють моєму по-
дальшому розвитку. Нинішнє нав-
чання у металургійній академії в 
Дніпрі – справило на мене дуже 
сильне враження. Адже свого часу 
цей виш був базовим для навчання 
металургів усього світу. Традиції, 
закладені тут у далекі роки, діють і 
по цей час. Тут викладають світові 
авторитети галузі. Я у захопленні, 
- щиро ділиться враженнями від 
навчання Спартак Гуртовенко.
Думки вголос
Підбиваючи риску у темі підготовки 

висококвалі фікованих фахівців для 

феросплавного виробництва,  свою 
думку висловив і начальник цеху 
№2 Вадим Литвяк.

- З огляду на те, що я сам – ви-
пускник НМетАУ, підтверджую: нав-
чання взагалі  – це корисний для 
становлення і подальшого розвит-
ку фахівця процес, а навчання 
у металургійній академії – це ще 
й набуття причетності до еліти 
металургійної галузі. І те, що наше 
підприємство створює для нас такі 
можливості, свідчить, з одного 
боку, про те, що тут розуміються 
на якісній підготовці працівників, 
а з іншого – у нашого виробницт-
ва є майбутнє, - зазначив  Вадим 
Валерійович. – Здобуття оновле-
них сучасних знань про технологічні 
процеси у металургійній галузі, 
глибокі теоретичні знання на-
ших працівників – це складові 
успішного розвитку нашого ви-
робництва. Тому я наполегливо 
рекомендую колегам долучатися 
до навчання і здобувати ступінь 
магістра у НМетАУ.

Кирило  Давидов Спартак Гуртовенко Вадим Литвяк
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Андрій Качан: «Успіхів можливо 
досягти лише спільними зусиллями»

� НАШІ ІНТЕРВ’Ю 

У минулому випуску газети ми каза-
ли про те, що на нашому підприємстві 
працює 23% молоді. Серед активної 
та ініціативної - є й керівники. Один 
із них – старший майстер ремонтно-
механічного цеху Андрій Качан, який 
зараз тимчасово виконує обов’язки на-
чальника цього структурного підрозділу 
заводу.

За відносно невеликий період своєї 
праці на ЗФЗ він зарекомендував 
себе дисциплінованим, старанним і 
сумлінним працівником. І це не про-
сто слова, його робота неодноразо-
во відзначена керівництвом заводу: за 
підсумками 2019 року він нагороджувався 
у номінаціях «Кращий молодий фахівець» 
і «Наша перспектива», а до Дня мета-
лурга-2021 йому вручили премію «Нова 
вершина». Сьогодні ми розмовляємо з 
Андрієм про те, як він прийшов на наше 
підприємство, які покращення разом із 
колективом впровадив у виробництво, 
як долав труднощі у роботі і чого варто 
прагнути іншим молодим фахівцям на-
шого заводу.

 Андрію Івановичу, чи відразу ви 
вирішили працювати у сфері металургії?

- Ні, спочатку й не думав, що пов’яжу 
свою долю з цією галуззю – хотів бути 
машинобудівником і йшов до цього свідомо. У 
2006 році закінчив Запорізький авіаційний ко-
ледж за спеціальністю «Обробка матеріалів», 
і мене направили працювати на завод «Мотор 
Січ». Вже через три дні я був працевлашто-
ваний фрезерувальником у серійну групу, но-
менклатура якої містила три тисячі номерів 
виробів. Впродовж півроку довелося працювати 
старшим та змінним майстром. А потім у мене 
з’явилася нагода перей ти з робітничої професії 
на керівну посаду. Чому дали таку можливість? 
Мабуть, завдяки організаторським здібностям, 
відповідальному ставленню до справи. До того 
ж, я вже мав деякий досвід з обраного фаху, хоч 
на той момент мені було лише 18 років. Не див-
лячись на свій юний вік, я прийняв цей виклик, 
вирішив спробувати себе. За рекомендацією на-
чальника цеху став майстром, працював у двох 
виробничих групах і, вважаю, виправдав довіру 
товаришів – адже згодом мене призначили на 
посаду старшого майстра. Так і працював серед 
машинобудівників до 2014 року.

 Скільки років працюєте на нашому 
підприємстві і чому вирішили перейти 
сюди?

- На заводі я вже сім років, а з колективом 
феросплавників пов’язав випадок. Справа у 
тому, що на ЗФЗ за рік до мого працевлаштуван-
ня прийшов мій знайомий, саме він запропону-
вав мені змінити місце роботи. Я вислухав його, 
обдумав пропозицію, зважив плюси і мінуси. 
Спочатку вагався – адже зі сферою металургії 
я був знайомий лише поверхово. Але коли прий-
няв рішення, жодного разу не пожалкував про 
це, адже, вважаю, на колишньому місці роботи 
у мене не було таких можливостей для розвитку, 
які надав мені Запорізький завод феросплавів.

 Опишіть ваші перші враження від 
заводу і від колективу, у якому ви тоді 
працювали. Які посади ви обіймали до 
того, як почали виконувати обов’язки 
начальника цеху?

- Прийшовши на ЗФЗ, побачив багато нового 
для себе. У плавильні цехи заїжджають вагон 
за вагоном, йде розливка металу, безперер-
вно працюють крани… Ці відчуття захоплю-
ють: коли бачиш, що завод випускає продукцію, 
люди трудяться, отже - є перспектива. Я по-
чав працювати у ремонтно-механічному цеху 
майстром верстатної дільниці, завдяки не-
байдужим людям здолав тимчасові труднощі, 
пов’язані з адаптацією у новому колективі, 
освоївся у новій для себе сфері. Добре, що 
мені назустріч йшли робітники й інші керівники: 
вони бачили моє зацікавлення, тож ділилися 
власним досвідом і допомагали дружніми пора-
дами. Поступово я розібрався у всіх тонкощах 
виробництва не тільки на верстатній дільниці, 
а й у ливарному, термічному, ковальському 
відділеннях, у ремонтній службі. Процеси у цеху 
взаємопов’язані, тож для того, аби мати загаль-
не уявлення про наше «внутрішнє» виробницт-
во, потрібно розуміти їх повністю.

 Назвіть своїх наставників. Чому вони 
вас навчили?

- До феросплавного заводу у мене був досвід 
роботи лише з верстатниками, а працівники 
ЗФЗ дали мені змогу розширити свій кругозір. 
Серед них був старший майстер Павло Волік 
- він навчив мене практично усьому по ливар-
ному відділенню: яка номенклатура виробів, 
для чого вони використовуються, роз’яснив 
тонкощі технології, ознайомив мене з облад-
нанням і докладно пояснив, які процеси у 
ньому відбуваються. Довелося опановувати 
знання, необхідні для роботи на дільниці зі 

складання металоконструкцій, адже, наприклад, 
креслення, які використовують її робітники, 
відрізняються від верстатних. У цьому мені 
допоміг старший майстер Григорій Овчаренко, 
також завдяки йому я освоїв технологію роботи 
слюсарно-складальної дільниці. Ці, а також інші 
працівники цеху ділилися своїм досвідом до-
ступно, по-товариськи, дивилися на мене, як на 
рівного собі. Тож їх старання не були марними, 
і ця допомога дала мені змогу правильно прий-
мати рішення. Тож я працював без зауважень, 
вчасно виконував поставлені завдання.

 Можете порівняти: який цех був тоді – 
і який він зараз?

- У ньому відбулося багато змін. З початку 
моєї роботи у РМЦ і до 2019 року пригнічувала 
відсутність розвитку цього структурного 
підрозділу заводу. Колектив працював шаблон-
но, не було нестандартних рішень, покликаних 
механізувати процеси і спростити роботу людей. 
Цей процес зіштовхнув з мертвої точки тодішній 
начальник нашого цеху Олексій Баранов, за-
раз він працює головним механіком заводу. За 
часи його керівництва РМЦ для потреб цеху 
закуповувалося нове обладнання: верстати, 
нагрівачі тощо. Залишалося тільки впровадити 
його й збільшити обсяги виробництва. Ідеологія 
Олексія Баранова прийнятна мені – він та-
кож націлений на розвиток, економію коштів, 
підвищення якості продукції при скороченні 
строків виготовлення кожної її одиниці. Я 
підтримую його ідеї, не соромлюся спитати по-
ради цього керівника у багатьох питаннях.

 Чи відвідували ви заняття з освоєння 
суміжних професій? Які знання там отри
мали і що зараз використовуєте у роботі?

- Участь у подібному навчанні разом з гру-
пою інших фахівців мені поки брати не дове-
лося. Загалом, це відбувалося індивідуально: 
у цеху мені дуже допомогли мої наставни-
ки, але деякі знання і навички я засвоював 
самостійно. Наприклад, з нашого колективу 
пішов інженер-технолог, який займався напи-
санням програм до машини плазмового різання, 
при цьому на термічній установці з числовим 
програмним керуванням, що була у сфері його 
відповідальності, вирізалось близько 60% за-
готовок для виготовлення металоконструкцій. 
Відповідальність, зрозуміло, була великою, а 
складність полягала у тому, що подібна справа 
пов’язана з програмуванням. Я прочитав багато 
літератури з роботи машин плазмового різання, 
навіть постачальникам цього обладнання теле-
фонував, але вони неактивно йшли на контакт. 
Тож більшу частину роботи довелося виконува-
ти, спираючись лише на знання, які я отримав 
зі спеціалізованих видань. У результаті через 
два місяці самостійно написав програми, ми їх 
випробували і установка продовжила ефектив-
но працювати. Також я освоїв роботу операто-
ра цієї машини. А зараз навчаю працювати з 
нею майстра цеху №1 Олександра Головченка, 
який стажується на посаду інженера-технолога. 
Наявність спеціаліста за цим фахом дасть нам 
змогу бути упевненими, що процеси плазмового 
різання металу відбуваються під надійним кон-
тролем.

 А щодо іншого навчання?
- Як слухач брав участь у заняттях з охоро-

ни праці і пожежної безпеки, мені розповідали 
про правила роботи з вантажопідйомними і 
рухливими механізмами, сосудами, яки працю-
ють під тиском тощо – тобто, я ознайомлений 
з усім тим, що має знати керівник для забезпе-
чення стабільної і безаварійної роботи у своєму 
структурному підрозділі. Скажу більше - це має 
знати кожен, хто працює, адже такі знання є 
запорукою безпеки на виробництві. Вона має 
бути понад усе, бо життя і здоров’я людини – це 
одні з найвищих соціальних цінностей у нашій 

державі. І вже потім мають іти виконання плану, 
техніко-економічних показників.

 Які ваші плани стосовно подальшого 
здобуття нових знань?

- Можливо, дехто скаже: став керівником – то 
й досяг, чого хотів, - навіщо тоді далі вчитися? 
- але я не такої думки. Зупинятися не збира-
юсь, планую вдосконалити свою обізнаність, 
бажаю продовжувати навчатися. Хоч я закінчив 
Запорізький національний технічний університет 
у 2011 році і маю освіту інженера-технолога, на 
теперішньому місці роботи вважаю її недостат-
ньою. Зараз маю бажання здобути знання за 
металургійним фахом. Який конкретно обрати – 
поки не визначився. Та й починати планую лише 
через півтора роки у зв’язку з тим, що освітні 
послуги вишів в Україні, на жаль, коштують 
дуже дорого. До того ж, зараз у родині не лише 
я бажаю опанувати нові знання. Разом із тим, 
від своєї мети відступати не збираюся й іншим 
раджу підвищувати свою кваліфікацію, якщо ви 
відчуваєте у собі сили і можливості це зробити.

 Чи складно працювати вам без 
помічника  керівника на посаді заступ
ника начальника цеху, якої немає у 
штатному розписі вашого структурного 
підрозділу?

- Відчувається навантаження. Якщо на «Мотор 
Січі» у мене в підпорядкуванні було тридцять 
працівників, зараз на ЗФЗ їх більше шестиде-
сяти. До того ж маю займатися рутинною робо-
тою, яку б міг виконувати хтось інший, а я б цей 
час витрачав на реалізацію ідей з модернізації і 
розвитку. Для мене у цьому є приклад відомого 
автомобілебудівника Генрі Форда, який платив 
ремонтникам гроші за те, що вони не допускали 
поломок обладнання. Цей персонал забезпе-
чував безперебійне функціонування виробниц-
тва, і чим менше у нього було причин усувати 
нештатні ситуації – тим більше його працівники 
заробляли.

 Які ідеї ви впровадили у виробничий 
процес ремонтномеханічного цеху, в 
управління його персоналом? Опишіть 
досягнення РМЦ у період вашого 
керівництва.

- З 2014 року у нас виникали проблеми з об-
робкою контактних щік для печей цехів №1 
і №4, що впливали на якість цих виробів. У 
цеху вже тричі змінювали їх моделі, норми вит-
рат сировини. Нарешті ми досягли непоганих 
результатів з використанням універсального 
фрезерного верстату UF-1500. Зараз він май-
же повністю завантажений замовленнями – 
за його допомогою працівники обробляють 
контактні поверхні щік, використовуючи оправку 
й унікальні інструменти, які виготовлені безпо-
середньо у нашому цеху. Вже півтора роки так 
робимо, технічні пропозиції з цього питання на-
давали станочники і я. Взагалі ми працюємо у 
команді: я цікавлюся ідеями людей, навіть та-
кими, які на перший погляд важко реалізувати. 
Потім їх аналізую, вибираю дійсно слушні думки 
і підказую, які рішення слід впровадити. Таке 
осмислення, вважаю, – одна з перших сходинок 
прогресу. У розвитку мають бути задіяні усі ми, а 
не тільки керівники, і радує те, що у цеху працює 
багато таких небайдужих виробничників.

Мої успіхи є невід’ємними від досягнень на-
шого колективу. Разом ми брали участь у пуско-
налагоджувальних роботах СВЧ-нагрівача з 
впровадженням технології термічного покращен-
ня сталей, започаткували технологію виготов-
лення індукторів для гарту поверхонь стаканів, 
шліцьових валів, втулок, ріжучого інструменту 
тощо. Зараз у цеху активно впроваджуються 
сучасні методи точіння і фрезерування матеріалів 
із застосуванням ріжучого інструменту з пласти-
нами на механічному кріпленні. Це скоротило 
до 25% часу на виготовлення деталей постійної 

номенклатури для планово-попереджувальних 
ремонтів печей цехів №№1-4.

У лютому поточного року під керівництвом 
Олексія Баранова була створена робоча група 
з удосконалення роботи ремонтних служб. З 
цього питання багато спілкувалися з Головою 
Правління Павлом Кравченком і я був приємно 
здивований, наскільки керівник заводу обізнаний 
у різних питаннях. За всіма темами, які ми роз-
глядали, він задавав напрям. Обговорювали 
ми, у тому числі, і один із перспективних планів 
щодо створення у структурі РМЦ дільниці круп-
новузлового ремонту. Цей процес вбачається 
довгим, але ми його доведемо до кінця. Від цьо-
го отримаємо неабияку користь, оскільки забез-
печимо виробництво резервами колісних пар, 
редукторів, кранових коліс, необхідними для за-
безпечення безперервних процесів.

 Що вважаєте важливим у роботі 
керівника?

- Високий рівень зобов’язань перед 
керівництвом і підлеглими. Потрібно витри-
мувати цей баланс і залишатися лідером, 
хоча це й буває непросто. Керівник має слу-
хати й чути, правильно інформувати, робити 
висновки, займатися самовдосконаленням і 
розвитком виробництва. Йому слід не тільки 
контролювати процеси, а й бути взірцем для 
інших у виконанні завдань, обізнаності, умінні 
знайти правильний вихід із складних ситуацій. 
Під час роботи ідеальний керівник визначає 
мету, якої має досягти у результаті тієї або 
іншої роботи, на її основі чітко ставить задачу 
підлеглим, вказує строки її виконання. Я ви-
коную ці правила, і радий, коли інші беруть з 
цього приклад. Добре, що поряд зі мною працю-
ють авторитетні й компетентні майстри, а також 
робітники – професіонали, які готові до вико-
нання завдань будь якої складності. Вважаю, 
більшість співробітників нашому цеху є такими 
людьми, і це бачу не тільки я, а й керівництво 
заводу. Не випадково наш колектив у поточ-
ному році вже неодноразово посідає призові 
місця за підсумками трудових змагань серед 
допоміжних цехів. Стосовно цього лідерства ми 
не намагаємося цілеспрямовано бути першими: 
лише виконуємо свою роботу і розуміємо, що за-
вод – це єдина система, і без злагодженої праці 
лише одного підрозділу наслідки обов’язково 
настануть для всіх. Маючи таку філософію і ви-
конуючи завдання за її принципами, мимоволі 
залишаєшся одним із кращих.

 Як допомагаєте молоді? Чи мотивуєте 
ви молодих працівників залишитися 
працювати у цеху?

- Так. Молодих людей ми навчаємо під час 
навчально-практичних занять, які добре себе 
зарекомендували. Якщо молодь, прийшовши 
працювати, бачить, що їй приділяють належну 
увагу, займаються з нею, допомагають освоїтися 
на робочому місці – то можна очікувати пози-
тивних змін. Якщо ж у колективі немає такого 
ставлення – вірогідно, молоді люди махнуть 
на все рукою і поїдуть працювати в інші країни. 
Та й з фінансовими проблемами молодь часто 
стикається, адже у багатьох є власні родини, 
діти, а дехто поки усього цього не має, але хотів 
би собі. Тож зараз, на жаль, тенденція виїзду за 
кордон набула широкого поширення. Я стараю-
ся втримати кращих молодих працівників цеху, 
адже в Україні теж можливо гідно працювати й 
заробляти, намагаюся створити умови, щоби 
відтік кадрів у нашому цеху був мінімальний. 
Якщо молодому фахівцю, який гарно себе за-
рекомендував, щось не подобається – я завжди 
вислухаю і візьму до уваги його думку. Загалом, 
намагаюся відмовити від рішення працювати 
у іншій країні, адже там поряд немає родичів, 
друзів, працювати доводиться більше, та й від 
шахраїв ніхто не застрахований.

 Якими будуть ваші побажання 
робітничій молоді?

- Визначайте цілі перед собою, своїми близь-
кими, колегами, працюйте й будьте небайдужи-
ми до виробничого життя колективу нашого цеху 
й підприємства у цілому. Цікавтеся технічними 
новинками у своїй роботі й частіше проявляйте 
ініціативу: якщо бачите, що треба вдосконалити 
– не чекайте, коли це зробить хтось інший. Від 
цього завжди буде користь, а разом із нею – і по-
вага товаришів. Пропонуйте ідеї, реалізовуйте їх 
– часу вдосталь, адже на роботі ми проводимо 
третину доби. І мова тут не лише про підвищення 
ефективності виконання змінних завдань, а й про 
культуру виробництва: потрібно дбати про сере-
довище, у якому ми працюємо, відпочиваємо. 
Утримувати у порядку робоче місце, побутові 
кімнати тощо і покращувати їх стан – це, насам-
перед, завдання для кожного з нас. Перевірено: 
якщо подібна робота виконується власними си-
лами, то й зберігаються її результати довше – 
адже працюємо на себе, на свій затишок. Зви-
чайно, у робочому ритмі важко знайти час для 
подібних речей, але знаходяться ентузіасти, які 
встигають і завдання виконати, і дещо нового й 
цікавого привнести у життя колективу. Ідеалу до-
сягти нелегко, але його варто прагнути.
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Віртуози  інтелектуального фаху забезпечують 
безперебійний виробничий процес

� 13 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ КОМП’ЮТЕРНИКА І ПРОГРАМІСТА

Найчастіше слово «програмування» 
і все, з ним пов’язане, асоціюється 
у звичайної людини тільки з персо-
нальним комп’ютером, проте це не 
так. Практично кожен електронний 
пристрій - від пульта дистанційного 
керування до складних промислових 
агрегатів або верстатів з програмним 
управлінням - свого часу пройшли че-
рез руки фахівців з комп’ютеризації і 
програмування.

Особливої ак-
туальності праця 
к о м п ’ ю т е р н и к і в 
і програмістів 
набуває на 
виробництві, у 
тому числі ме-
т а л у р г і й н о м у . 
Сьогодні виробничі  
процеси, зокрема  
на нашому заводі, 
цілком контролю-
ються «штучним 
інтелектом», яким 
керують працівники  
і н ф о р м а ц і й н о -

обчислювального центру під проводом Василя 
Кругляка.

Цей  структурний підрозділ на нашому 
підприємстві був створений на вимогу часу у 
1991 році. Адже у той період в індустріальній 
сфері, як і у багатьох інших, активно розвива-
лися  процеси автоматизації і комп’ютеризації 
виробництва. До слова, процес їх удоско-
налення триває. Отже цьогоріч наш ІОЦ 
святкує свій 30-річний ювілей. Про здобутки 
трудового колективу центру і їх значення для 
результатів виробничої діяльності АТ «ЗФЗ» ми 
спілкуємось  з начальником бюро експлуатації 
обчислювальної техніки та оргтехніки ІОЦ  
Василем Омеляненком напередодні  його 
професійного свята. До слова,  Василь Федо-
рович стояв у витоків створення центру,  влас-
ний 30-річний ювілей роботи в підрозділі він 
відзначатиме вже невдовзі.

 Василю Федоровичу, яка головна 
мета діяльності ІОЦ  і  які сфери  феро
сплавного виробництва контролює  цей 
підрозділ?

- Якщо узагальнити всі задачі, які 
вирішують наші фахівці, то головна мета 
такої  професійної  діяльності - збір і оброб-
ка інформації для подальшого ухвалення 

керівництвом заводу ефективних управлінських 
рішень. Це стосується широкого спектру сфер 
виробничої діяльності – від контролю і обліку  
кількості і якості сировини для виробничих 
потреб, а також  готової продукції, контролю 
за технологічними процесами,  до вирішення 
задач з логістики, ведення бухгалтерського 
обліку товарно-матеріальних цінностей і їх 
руху у підрозділах, розрахунку заробітної пла-
ти, ведення програми «Автотранспорт» (рух 
автотранспорту), тощо. Фактично жодна сфе-
ра виробничої діяльності не залишається поза 
увагою працівників нашого підрозділу.

  Як розподіляються задачі між 
фахівцями центру?

- У його складі працюють три бюро: 
розробки автоматизованої системи управління 
підприємством (АСУП), супроводження АСУП 
і бюро експлуатації обчислювальної техніки 
та оргтехніки. Окрім цих бюро, об’єднаних в 
ІОЦ, на заводі діє ЦЗЛАММ, що займається 
управлінням технологічними процесами, а та-
кож служба зв’язку, яка забезпечує, у тому числі, 
і відеоспостереження. Щодо АСУП, це кілька 
сотень комп’ютерів, встановлених на робочих 
місцях у всіх виробничих підрозділах заводу, 
об’єднані в єдину мережу. У нас прокладені 
оптико-волоконні магістральні лінії. І це, у свою 
чергу, свідчить про технологічну прогресивність 
нашої мережі. З 2006 року на заводі викори-
стовують оригінальні  комп’ютерні комплекси 
програм. Наші фахівці пишуть їх самостійно 
з урахуванням  потреб і специфіки нашого 
виробництва. Разом із тим, для взаємодії з 
підприємствами - партнерами і контрагентами 
використовуємо й програми загального користу-
вання, такі як «M.E.Doc», «Клієнт Укрзалізниці», 
«Клієнт-банк», «ЛІГА.Закон», «Вчасно», «IDoc». 
Але чи то наші самописні програмні комплекси, 
чи то програми загального користування - всі 
вони потребують встановлення та адаптації на-
шими фахівцями. Адже змінюються законодавчі 
норми, ухвалюються нові закони, тож мусимо 
реагувати і вносити у ці програми відповідні 
коригування. Щодо діяльності фахівців, які 
підпорядковуються безпосередньо мені, то їх 
задача - підтримувати робочий стан серверно-
го та мереженого обладнання,  комп’ютерів і 
оргтехніки, вчасно і якісно виконувати їх ремонт 
і забезпечувати надійне підключення до мережі. 
З цим ми, на мою думку,  успішно справляємось.

 Комп’ютерна галузь доволі 
динамічна. А який її розвиток перед
бачаєте на нашому заводі?

- У наших планах більш широке розга-
луження комп’ютерної мережі, розширення 

обчислювальної системи. Передбачаємо 
відмову від старого модемного обладнання і 
перехід на високотехнологічні аналоги, про-
довжимо роботу над створенням серверних 
кластерів. Також плануємо завершити перехід 
зі старого програмного забезпечення на  
нове. Крім того, працюватимемо у напрямку 
подальшої комп’ютеризації робочих місць, зва-
жаючи на те, що і самі комп’ютери, і програмне 
забезпечення для них доволі швидко старіє.

Ми щогодини стикаємося з плодами  
праці комп’ютерників і програмістів.  Ма-
буть, жодна професія не охоплює так ши-
роко сфери нашого життя. Тому вшануван-
ня цих фахівців у день їх професійного 
свята цілком ними заслужене. І хоча поки 
що це свято є віртуальним, плоди праці  
співробітників цих спеціальностей вель-
ми і вельми реальні. Значення професії 
комп’ютерника і програміста у повсякден-
ному житті важко недооцінити. Цей рід 
діяльності стає все більш масовим і, у той 
самий час, символізує авангард сучасного 
суспільства.

Довідково. Свято неофіційно від зна-
чається в Україні та кількох інших країнах, 
включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, 
Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, 
Канаду, Китай, Литву, Хорватію, Чехію, 
Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, 
Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, 
Велику Британію та США.

Вибір для свята 256-го дня року по яс-
нюється тим, що це число символічне, воно 
тісно пов’язане з комп’ютерами, але не 
асоціюється з конкретними особами чи кодами 
спеціальностей. Число 256 відповідає кількості 
чисел, які можна представити за допомогою 
одного байта, поширеної одиниці вимірювання 
обсягу даних. Вісім бітів, що можуть мати зна-
чення 0 або 1, дають можливість закодувати 
у двійковій системі числа від 000000002 до 
111111112, тобто 28 різних чисел. Число 256 об-
рано також тому, що це максимальний ступінь 
числа 2, який не перевищує кількості днів у 
році.

У двійковій системі числення число 256 
записується як 1000000002. У поширених у 
середовищі програмістів шістнадцятковій та 
вісімковій системах, пов’язаних з двійковою, — 
як 10016 та 4008 відповідно, тобто в цих систе-
мах число 256 виглядає як «кругле».

Вперше ідея святкування Дня програміста 
була оприлюднена головою видавничого дому 
«Комп’ютерра» Дмитром Мендрелюком 15 лип-
ня 1996 року.

Феросплавники знизили ризики впливу атмосферних 
явищ на вапно під час його перевезення залізницею

� ВАЖЛИВО

Початок на стор. 1
Після доповнення теоретичних знань 

співробітники показали комісії свої відточені 
до автоматизму навички щодо завантажен-
ня вапна у напіввагон і, що було для них но-
вим, - відпрацювали пакування цього вантажу у 
поліетилен згідно розробленої технологічної кар-
ти з візуалізацією кожної операції, описом дій у 
разі відхилень та за затвердженою схемою паку-
вання. Новоприйнятий персонал дільниці, який 
разом із досвідченими робітниками брав участь у 
навчанні, сповна скористався нагодою і закріпив 
свої уміння на всіх етапах.

Коли ми разом з членами комісії з перевірки 
знань прийшли на дільницю виробництва вапна, 
під бункерами вже знаходився порожній вагон. 
Біля нього кипіла робота, йшли останні приготу-
вання до завантаження: робітники перевірили і 
вичистили кузов, закрили його борти з усіх сторін 
чотирма відрізами плівки, які, до того ж, тимча-
сово зафіксували металевими гаками й скобами, 
щоби покриття не злетіло під впливом вітру. Крім 
того, ми побачили, що межі кришок люків вагону у 
місцях їх стику з поверхнею кузову були запінені 
– це перешкодить маленьким частинкам вап-
на, які знаходиться у вагоні навалом, мимоволі 
зсипатися на колію через щілини, адже з кож-
ним додатковим кілограмом тиск на його дно 
збільшується.

Кілька коротких пояснень, настанов - і ось 
вже чутно команду заступника начальника цеху 
№3 Олександра Горбенка: «Починаймо!». Усі 
затихли, зосередились, очікуючи подачі вап-
на. У череві бункерів щось трохи заскреготало, 
зашурхотіло – але подібні звуки жодним чином 
не здивували робітників: вони знають, що це 
стандартна ситуація і вже готові до виконання 
завдання. Кожен професіонал знаходиться на 
своєму місці, впевнено відкриває заслінку, ще 
мить - і з-під них майже нескінченним гуркотли-
вим потоком сиплеться білосніжне вапно. Тож 
присутнім довелося спостерігати за робочим 
процесом дещо осторонь, по вітру, адже загуби-

тись у хмарі пилу дуже просто. А очі з органа-
ми дихання перш за все потрібно було уберегти 
дистанцією – це додатково до захисту, який за-
безпечують ЗІЗи - окуляри та респіратори, що за-
стосовувалися учасниками навчання.

Обсяг вагону невеликий лише на перший пог-
ляд, і у цьому ми переконались, коли дізналися 
про час, витрачений на процес завантаження 
вапна з трьох бункерів, а також його укриття - він 
зайняв приблизно дві години. За розповідями 
очевидців, з кожною хвилиною все більше й 
більше продукції ставало у кузові… Не все вия-
вилося простим, як здавалося спочатку, але ва-
гон нарешті увесь був заповнений. 

По закінченню завантаження продукції 
робітники відпрацювали візуальне визначення 
ознак неповністю випалених шматків вапна за 
кольором, характерним сколюванням і вагою, 
разом з фахівцями відділу технічного контро-
лю виконали відбір проби вапна. Разом із тим, 
відпочивати було рано, адже процес підготовки 
продукції до відправки тривав: відбулася тільки 
перша половина практичної частини заняття.

Після інформування залізничного цеху про 
закінчення процесу завантаження, вагон пере-
важили і виконали дозування вапна. Коли ре-

зультати переважування стали відомі, вагон по-
чали укривати плівкою. Його накрили з торця, 
бортів (таким чином отримали два шари плівки 
зверху), а далі працівники скріпили верхній шар, 
використовуючи відрізки дроту, що забезпечило 
основне стягування упаковки. Додатково до цьо-
го співробітники виконали стягування чотирма 
12-метровими тканинними стрічками, заздалегідь 
рівномірно укладеними по внутрішній поверхні 
кузову. Як пояснили, це необхідно для подаль-
шого уникнення здуття плівки і її обриву під дією 
різких поривів вітру.

Залишилося лише дізнатися про результат 
хімічного аналізу вмісту вагону… І ось документ 
отриманий: у ньому підтверджується якість вап-
на. Тепер, нарешті, продукцію можна відправляти 
споживачу.

У кінці заняття відбулося усне опитування 
учасників навчання й іспит.

Колектив Запорізького заводу феросплавів 
постійно працює над удосконаленням технології, 
шукає нові шляхи покращення і впроваджує ідеї, 
що забезпечують якість продукції. Ми завжди 
готові вчитися! Проведене заняття дало змогу 
персоналу розширити свої навички і в подаль-
шому застосовувати їх на рідному підприємстві.

Цех №1
Панiн В.М. – чистильник;
Андрiєнко Д.А. – чистильник;
Лазутiн А.В. – машиніст крана;
Балабанов С.Е. – шихтувальник;
Миргородський С.Г. – газівник;
Куксова О.О. – шихтувальник;
Муравйов Д.А. – плавильник;
Власенко В.В. – горновий.

Цех №2
Єрмак Р.В. – машиніст крана;

 Головань А.В. – електромонтер.
Цех №3

Будник С.А. – вогнетривник;
Костенко С.В. – горновий;
Бiлокiнь В.М. – майстер;
Озiрський О.Л. – дробильник;
Мiсюра О.М. – плавильник.

Цех №4
Бiла Н.В. – машиніст крана;
Боровиков С.В. – газівник;
Адамчук Д.О. – плавильник;
Кущ Т.М. – бригадир.

Ремонтномеханічний цех
Бабак О.П. – токар.

Управління
капітального будівництва

Федотова В.П. – маляр;
Руденко З.Ф. – штукатур.

Енергосиловий цех
Федченко С.І.  машиніст насосних установок.

Залізничний цех
Бондарєв А.Ю. – начальник дільниці;
Кулик Ю.В. – вантажник;
Загрiя А.О. – помічник машиніста тепловозу.

Автотранспортний цех
Дорофєєв О.О. – водій;
Селищев К.В. – водій.

Цех переробки шлаків
Бойченко О.І. – машиніст бульдозера;
Воронов I.М. – електромонтер.

Фінансовий відділ
Iвахненко О.В. – начальник відділу.

Бухгалтерія
Харченко С.Ю. – економіст.
Відділ праці та заробітної плати
Мiщенко А.В. – інженер.
Відділ фінансового планування

Лосик Н.О. – начальник бюро.
Відділ збуту

Дунаєва Т.О. – економіст.
Плановоекономічний відділ

Дзядок М.В. – економіст.
Господарча дільниця

Лут Н.Г. – прибиральник.
Лабораторія захисту

водноповітряного басейну
Борщ Т.В. – слюсар-ремонтник.

Цех громадського харчування
Залевська В.В. – кухар.

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Горський А.В. – слюсар-ремонтник;
Пелипенко О.М. – слюсар-ремонтник.

Воєнізована охорона
Iващенко Т.С. – охоронник.
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Феросплавника Олега Андрієнка 
нагороджено орденом «За мужність»

� ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Навічно 37-річний наш колега - феро-
сплавник, працівник цеху №1, а згодом  
старший солдат Олег Андрієнко згідно 
Указу Президента удостоєний ордену 
«За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

 Він став першим воїном - захисником України, 
що загинув унаслідок бойових дій на сході 
у 2021 році. Нагадаємо, вчергове він був 
мобілізований у жовтні 2020 року. А загинув 
за кілька місяців – 11 січня 2021 року. 

Олег служив у десантурі, морській піхоті, 
був розвідником. А навесні 2020-го прийшов 
у 37-й окремий мотопіхотний батальйон 
«Запоріжжя» 56-ї бригади ЗСУ. Старший сол-
дат, стрілець – помічник гранатометника.

До слова, старший солдат Андрієнко слу-
жив в одному підрозділі зі своїм рідним бра-
том, але на різних позиціях.

11 січня поблизу селища Піски під До-
нецьком російські окупаційні війська вкотре 
порушили «режим повного і всеосяжного 
перемир’я», обстрілявши українські позиції. 
Куля ворожого снайпера не залишила Олегові 
шансів на життя. За даними фонду «Повер-
нись живим», перед цим російські найманці 
прицільними пострілами вивели з ладу каме-
ри спостереження, встановлені волонтерами 
на лінії зіткнення.

Поховали Олега Андрієнка у Запоріжжі. За-
лишилися мати, дружина і маленький син.

Дружина Олега – також працівниця нашого 
заводу. На поточний момент молода вдова 
перебуває у декретній відпустці, піклуючись 
про їх з Олегом маленького синочка Тимура. 

Найдорожчою згадкою про чоловіка для 
Марії Андрієнко є син Тимур, котрому зараз 
трохи більше як рік. Малюк у сім’ї Андрієнків 
народився влітку 2020-го. Для Олега та його 

дружини Марії цей чудовий хлопчик  був дуже 
бажаною й очікуваною дитиною – подружжя 
чекало на первістка 13 років.

Новорічні свята щасливий тато провів ра-
зом зі своїми найдорожчими. А потім повер-
нувся на передову.

Олег і Марія жили у сусідніх дворах, їхні 
компанії приятелювали з дитинства. Дружба 
поступово переросла в кохання,а невдовзі 
вони одружилися,  розповідає Марія.

Олег Андрієнко підписав контракт зі Зброй-
ними Силами України потайки від дружини.

- Зі мною він не радився. Взагалі мені спо-
чатку сказав, що коли влаштовувався на 
роботу, його військкомат і спіймав. А вже 
коли його з іншими хлопцями відправили на 
полігон “Десна”, там вони вже підписували 
контракт. Тільки тоді він телефоном зізнався 
мені, що пішов свідомо. Вже після того, як 
підписав, - згадує Марія.

З чоловіком вона постійно була на зв’язку:
- Так, дуже часто говорили телефоном під 

час його служби. Зараз я спілкуюся з його 
побратимами, й вони часто кажуть: «Немож-
ливо було з Олегом поговорити, він завжди з 
тобою на телефоні був».

Приїздив Олег останній раз у грудні 2020-
го, перед Новим роком, на 15 днів. Він знав, 
що його на Новий рік не відпустять, бо ТАМ 
на свята зазвичай загострення. Тому приїхав 
перед святом.

Сина Тимура він бачив у своїх відпустках 
тричі. Перший раз у пологовому будинку. Ще 
раз батько побачив Тимура, коли синові ви-
повнилося два місяці та в грудні минулого 
року, за декілька тижнів до загибелі.

18 серпня, напередодні 30ї річниці 
Незалежності України, Глава держа
ви своїм указом «Про відзначення 
державними нагородами» відзначив 
орденом «За мужність» ІІІ ступеню 
п’ятьох українських воїнів, чотирьох 
з них — посмертно, серед них і Олег 
Андрієнко.

Ветеранська організація нашого 
підприємства на чолі з Людмилою Бонда-
рець разом із сотнями інших людей віддала 
шану захисникам Запоріжжя й іншим жерт-
вам Другої світової війни, взявши участь 
в урочистому мітингу, присвяченому 80-й 
річниці початку оборони міста.

Захід відбувся біля Палацу культури «Запоріж-
трансформатор». Тут вже кілька років поспіль 
збираються представники великих промислових 
підприємств, які під час Другої світової війни були 
евакуйовані на схід, щоб у тилу підтримувати не 
тільки цивільне життя, а й обороноздатність армії. 
Серед них був і наш завод.

Місце зустрічі обране не випадково. Саме 
тут обороняла свої позиції третя батарея 16-го 
артилерійського зенітного полку. У 1941 році ця 
земля була буквально залита кров’ю наших сол-
дат. Майже два місяці - з 18 серпня по 2 жовтня, 
військовослужбовці ціною неймовірних зусиль, 
надзвичайної витривалості і втрат захищали 
Запоріжжя. Вони першими прийняли удар на себе. 
Щоби було краще зрозуміло, наскільки важко ці 
герої тримали оборону, забіжімо наперед і наведе-
мо лише одну цифру: з третьої батареї живими ли-
шилися лише семеро бійців. А у цьому військовому 
підрозділі проходили службу 105 людей…

Разом із батарейцями на шляху ворога стали інші 
військові частини і цивільні запоріжці, які вступили 
до лав ополчення та регулярних військових частин. 
Їм будь-якою ціною потрібно було зупинити наступ 
нацистів на великий промисловий центр. Ворог не 
мав отримати те, що зводилося тисячами рук пра-
целюбних людей, не мав змусити обладнання пра-
цювати проти наших співвітчизників на фронті! У 
жодному випадку!.. І своїм жорстоким спротивом на-
цистам наші бійці вигравали дорогоцінний час, кож-
на хвилина, кожна секунда якого була спрямована 
на захист народного надбання. На кону стояло ба-

гато: у цей період керівники з евакуації підприємств 
організовували ешелони, робітники, інженери, їх 
родичі й інші люди масово демонтували обладнан-
ня, а далі залізницею вивозили його на схід. Де-
сятки тисяч запоріжців були змушені покинути рідні 
домівки і шукати кращої долі у глибокому тилу. За 
свідченням очевидців, коліями йшов ешелон за еше-
лоном – тільки-но габаритні вогні останнього вагона 
зникали, за ними слідував локомотив іншого поїзда.

...Роки минають, рани загоюються. Ця війна дав-
но відійшла у вічність, нас віддаляє від неї вже 
майже вісім десятиліть; там, де колись гинули 
військовослужбовці, тепер знаходиться пам’ятник 
батарейцям. Неподалеку грають діти, які чули про 
Другу світову лише з уроків історії та з розповідей 

своїх родичів, молоді пари, обійнявшись, милуються 
красою природи, а інші містяни відпочивають від бу-
денних справ... Здавалося б, усе позаду. Але дещо 
все одно нагадує нам про важкі бої, про біль втрат: 
адже наприкінці літа тут відбувається мітинг, висту-
пають доповідачі, у тому числі – свідки тих подій. 
Тоді чутно музику військового оркестру, у пошані 
перед полеглими схиляють голови ветерани війни 
й інші небайдужі громадяни…

Так само було і у ювілейний рік з початку обо-
рони нашого міста. На урочистому заході з цієї на-
годи з вітальним словом до присутніх звернулися 
міський голова Володимир Буряк, голова Ради 
ветеранів Запоріжжя Віктор Короленко, спогада-
ми про війну й розбудову перших післявоєнних 

років поділилися представники ветеранських 
організацій нашого міста. Після їх виступів 
жертв війни вшанували хвилиною мовчання - 
діти і онуки воїнів мають пам’ятати про подвиг…

Наприкінці мітингу його учасники поклали 
квіти до пам’ятника загиблим зенітникам. Граніт 
біля його підніжжя увесь покрився букетами 
від вдячних нащадків. А підприємства, які були 
евакуйовані у роки Другої світової війни, у тому 
числі наш завод, отримали спеціальні відзнаки 
до 80-ї річниці цієї події. Також почесними зна-
ками та грамотами виконкому міської ради на-
городили активістів ветеранського руху.

- Цей захід несе дуже велику користь для 
патріотичного виховання молоді, - такої думки 
Людмила Бондарець. – Молоді люди мають зна-
ти про події, які вплинули на хід світової історії. 
А знаючи – впевнена, будуть шанувати. Взагалі 
вважаю, що ветерани війни – найкращий при-
клад для наслідування. Пам’ятаю майже всіх 
своїх знайомих, які захищали нас на фронті, 
у тому числі рідну запорізьку землю, а потім 
працювали на заводі. Я часто спілкувалася з 
ними, тому вправі сказати: завдяки героїзму 
наших воїнів, їх братерській підтримці, любові 
до Батьківщини ми маємо змогу почувати себе 
дійсно вільними! Солдати і офіцери, учасни-
ки партизанських загонів, повернувшись до 
мирного життя, зростили і виховали покоління 
справжніх захисників. Добре, що ця традиція 
продовжується. Хотілося, щоб і зараз Україну 
наші співвітчизники любили так само, як по-
важали рідну землю на початку 40-х років 
ХХ століття. 

Правду говорить лідер ветеранського руху 
заводу Людмила Володимирівна. Захисники 
Запоріжжя – це приклад для всіх нас. При-
клад мужності й героїзму, який тепер подають 
патріоти України на сході нашої держави.

Пам’ятаємо героїв
� 80-РІЧЧЯ ОБОРОНИ ЗАПОРІЖЖЯ
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ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ, ЩО ВСІ, ХТО ОТРИМАВ ПЕРШУ ДОЗУ ВАКЦИНИ ПРОТИ COVID-19, ОТРИМАЮТЬ ДРУГУ
� БУДЬ В КУРСІ!

Як це зробити та як діяти, якщо виникли проблеми (вас не записали або не телефонують), — дивіться в інфографіці

� ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО МОМЕНТУ

ЛІКВІДУЙ АМБРОЗІЮ – 
ЗАХИСТИСЬ

ВІД АЛЕРГІЇ ТА АСТМИ
Масове цвітіння амброзії 
припадає на кінець лип-
ня – середину вересня. 
Найшкідливішим бур’ян 
стає саме у цей період. Пи-
лок амброзії викликає у лю-
дей свербіж, почервоніння 
очей та висип. З початком її 
цвітіння люди почуваються 
зле — починають кашляти, 
у багатьох з’являється не-
жить та сильна сльозотеча. 
Такі симптоми характерні не 
тільки для малюків, а й для 
дорослих людей.
Алергія виходить у лідери за 
поширеністю, і алергічні за-
хворювання негативно впли-
вають на якість життя. У 
Запоріжжі кожен третій жи-
тель міста має прояви алергії 
на амброзію, підтверджує 
Таміла Шумна, практикуючий 
алерголог, доктор медичних 
наук, викладач  Запорізького 
державного медичного 
університету. 

Амброзія також провокує і за-
гострення бронхіальної астми, 
що  характеризується тяжкістю 
клінічних симптомів, пояснює 
Таміла Євгеніївна. Захворювання 
активізується внаслі док алергії, у 
тому числі, на пилок амброзії. При 
бронхіальній астмі хворий страждає 
від нападів задухи, які можуть бути 
раптовими або розвиватися по-
ступово. Вони бувають різними за 
тривалістю, силою та тяжкістю. 

Легкі напади проявляються сухим 
кашлем і хрипами у легенях, за-
дишкою. При тяжкому нападі ди-
хання утруднюється, стає шумним, 
свистячим. Хворого охоплює по-
чуття страху від того, що йому не 
вистачає повітря.

Амброзію фахівці вважають од-
ним із найпоширеніших алергенів. 
Тому потрібно встигнути вчасно 
ліквідувати її, наполягає Голова 
Правління АТ «ЗФЗ» Павло Крав-
ченко.

 Очільник заводу приділяє осо-
бливу увагу питанням забезпе-
чення належних умов праці для 
феросплавників, у тому числі 
вимагає дотримуватись режиму бо-
ротьби із карантинними рослинами 
на території підприємства, такими 
як амброзія. Бо ця рослина викликає 
хворобливий стан у працівників за-
воду. А це, окрім згубного впливу 
на здоров’я людей, ще й призво-
дить до необхідності оформлення 
для них листків непрацездатності, 
що, у свою чергу, призводить до 
відповідних виробничих втрат.

За ініціативи Голови Правління 
Павла Кравченка на підприємстві 
організована системна робота 
щодо ліквідації амброзії. За кож-
ним структурним підрозділом заво-
ду закріплена відповідна територія, 
на якій силами працівників прово-
диться покіс карантинних рослин. 
Цехи  №2 і №3, РМЦ, ЦЗЛАММ, ВО, 
АТЦ, УКБ, ЦЗЛ своєчасно викону-
ють покіс карантинних рослин та 
підтримують стан своєї території у 
належному стані.

 На жаль, не всі керівники 
структурних підрозділів заводу 
усвідомлюють вважливість за хо-
дів з ліквідації амброзії. Тож на 
території нашого підприємства ще 
залишаються ділянки, на яких покіс 
амброзії не виконаний й на цей час. 
Мова про ділянку за цехом №4. 
Території закріплені за цехом №1, 
ЕСЦ, ЗЦ мають осередки амброзії 
та неприбраний сухостій. Тому 
відповідальним особам вказано на 
недоліки у роботі і висунута вимога 
щодо негайного забезпечення робіт 
з покосу карантинних рослин.

�  АКЦІЯ ДОБРА

П’ять кудлатих вихованців 
«Шансу» знайшли свої родини

На майдані Маяковського у Запоріжжі 
відбулася традиційна акція «Візьми од-
ного з притулку». Зооволонтери  пред-
ставили широкому колу запоріжців  
своїх підопічних і активно допомагали 
зацікавленим у виборі надійного чоти-
рилапого друга, за потреби консульту-
вали з питань утримання, лікування, 
годування, виховання тощо. 

Тварини, які колись були бездоглядними,  
вже пройшли відповідну підготовку до зустрічі 
із своїми майбутніми родинами. Усі вони що-
найменше оброблені від паразитів і щеплені 
від сказу, деякі вже й стерилізовані. Або во-
лонтери гарантують допомогу у проведені та-
ких  профілактичних заходів.

За інформацією із надійних джерел ми 
дізнались, що нині  п’ять  кудлатих підопічних 
зооволонтерів знайшли свої нові родини. 
Організатори зазначають: попри те, що у 
притулках Запоріжжя в очікуванні своїх но-
вих власників нині перебувають сотні тварин, 
такий невисокий, на перший погляд, показ-
ник «всиновлення» їх кудлатих підопічних 
все ж свідчить, що у місцевій спільноті вже 
відбуваються певні позитивні зрушення 
відносно безпритульнх тварин. І цю копітку 
роботу з формування і розвитку гуманістичних 
ідей треба продовжувати.  

Організатори акції потурбувались про об-
лаштування фотолокацій. Тут можна було зро-
бити фото з тваринами, котрі чекають добрих 
людей, які заберуть їх у сім’ю. Поруч працював 
благодійний магазин «Лавка добра», всі кошти 
від продажу його товару підуть на закупівлю 
корму для безпритульних собак і кішок, яких 
зооволонтери забирають з вулиць на пере-
тримку.

Опікуни братів наших менших вдячні за-
порожцям за підтримку і подарунки для 
улюбленців, яких утримують, зокрема, у тим-
часовому притулку «Шанс». Запоріжці прино-
сили туди вологий і сухий корм, рис, гречку, 
пшеничну крупу, а також пелюшки, засоби  від 
бліх і кліщів, глистогінні препарати, нашийни-
ки, повідки, намордники та іншу амуніцію. Не 

забули  й  інші аксесуари для тварин, іграшки. 
Зооволонтери відзначають, що також мають 
потребу у чистячих засобах (Domestos, Mr. 
Muscul тощо), мішках для сміття, рукавичках 
для прибирання і особливо у медичних засо-
бах - бинтах, марлевих відрізах, рукавичках 
медичних, левомиколі, хлоргекседині.

Детально про потреби запорізьких притулків 
для бездомних тварин феросплавники можуть  
дізнатись за телефоном: 068-217-99-08.

ТИМ, ХТО ПЛАНУЄ СВІЙ ВІДПОЧИНОК
Шановні феросплавники!
Враховуючи складну епідемічну 
ситуацію, пов’язану з поширен-
ням захворюваності на нову 
коронавірусну інфекцію в країні, 
адміністрація та профком заводу 

повідомляють, що у Порядок прид-
бання путівок працівниками нашо-
го підприємства до Туреччини та 
Єгипту внесені зміни.

Відтепер, з 1 вересня 2021 року, путівки 
на зарубіжні курорти, які діють у вигляді 

заохочення працівників у рамках Програми 
оздоровлення на заводі, надаватимуться 
тільки у випадках, якщо співробітник та 
члени його родини нададуть відповідне 
підтвердження про свою вакцинацію від 
коронавірусної хвороби COVID-19 або 

працівник перехворів на COVID-19 не 
більше ніж за три місяці до дня можливого 
вильоту на курорт.

Увага! Ці вимоги поширюються на 
співробітників підприємства та членів їх 
родин віком від 18-ти років.
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7Спорт Вересень

УЧАСТЬ ФЕРОСПЛАВНИКІВ У ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ: 
ВІСІМ ВИДІВ СПОРТУ – ЧОТИРИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ

� ХХ РОБІТНИЧА СПАРТАКІАДА

Літо підходило до кінця, разом із ним 
закінчувалися пора відпусток і оздо-
ровчий сезон. Можливо, для когось це 
сумно, але не для спортсменів, адже 
завершення спекотного періоду ста-
ло у нагоді облраді Профспілки за-
вершити перший етап ХХ Робітничої 
спартакіади металургів і гірників 
Запорізької області, який розпочав-
ся ще у квітні. (Нагадаємо, тоді у 
гирьовому спорті наші трудівники 
посіли друге місце, а потім через ка-
рантин змагання були призупинені 
на невизначений строк.) І ось на 
майданчиках ми знову зустрілися з 
людьми, які жадають перемог. Серед 
них були і феросплавники: вони взя-
ли участь у поєдинках з настільного 
тенісу, армспорту, шашок та шахів.

Першими захистили спортивну честь на-
шого підприємства тенісисти. Боротьба 
була складною, суперники під час двобоїв 
хитрували у межах правил, особливо на 
завершальних етапах змагань. Спритні 
подачі, швидкі й підступні атаки – усе це 

використовували гравці, щоби приміряти 
на себе золоті медалі. Але досвідчені 
спорт смени – феросплавники не піддались 
на витівки суперників і врешті-решт за-
брали ці нагороди собі. Наші майстри ра-
кетки завоювали перше місце, залишивши 
позаду тенісистів «Запоріжвогнетриву» і 
Запорізького ливарно-механічного заводу, 
які посіли друге та третє місце відповідно, 
а також представників інших підприємств 
Запорізького регіону. Наш завод заявив на 
змагання ветеранів цеху №4 та ЕСЦ Віталія 
Кругляка й Станіслава Паталаху, шихту-
вальника цеху №4 Оксану Олійник. І наші 
спортсмени впевнено виконали поставле-
не завдання: їх дійсно можна назвати кра-
щими, оскільки за результатами обласної 
спартакіади 2019 року (у 2020-му через 
карантин змагання не проводилися) наш 
завод у настільному тенісі займав пере-
достанню - п’яту позицію у рейтингу. А за-

раз – несподівано високий стрибок і кубок 
переможців – наш! Вітаємо!

Наступного дня учасники змагань пока-
зали свою силу і витривалість у армспорті. 
Було цікаво спостерігати за грою мускулів 
спортсменів, а їх впевнені погляди на 
суперників перед стартом боротьби на-
лаштовували на інтригу у поєдинках. Те 
саме можна сказати і про наших силачів: 

цілеспрямованості спортсменам - феро-
сплавникам не займати, у поєдинках за 
першість вони крок за кроком йшли до пере-
моги. Відмінних результатів під час двобоїв 
досягли горнові цеху №3 Михайло Макеєв 
і Антон Кутузов - у них лаври абсолютної 
першості за ваговими категоріями. Їм також 
дуже допомогли колеги по цеху – горновий 
Олександр Красний і плавильник Андрій 

Павловський. Але, на жаль, очок до от-
римання кубку переможців нам все ж не 
вистачило – феросплавники підтвердили 
свій статус «срібних» призерів, про-
пустивши вперед лише працівників 
«Запоріжвогнетриву». Третє місце – у 
співробітників «Запоріжкоксу».

Мабуть, з усіх видів спорту обласної 
спартакіади найдовше відбуваються зма-
гання з шахів. У цій грі важливо мислити 
логічно: застосовувати тактику й стратегію, 
передбачати ходи наперед, вміти жерт-
вувати фігурами задля досягнення однієї 
мети – перемоги! Двобої на біло-чорних 
картатих полях проходять зазвичай без 
емоцій, бо на них немає часу: потрібно 
зосередитися, напружити свою пам’ять і 
повсякчас задавати собі питання: який хід 
вірогідніший? чому суперник використав 
саме цю, а не іншу фігуру? що зробити для 
того, аби переломити хід поєдинку на свою 
користь? Відповіді на них впродовж 20 хви-
лин у кожній партії шукали й інтелектуали. 
І, дивлячись на результат наших заводчан, 
можна сказати, що вони, у цілому, мали 
правильний хід думок: шахісти – горно-
вий цеху №2 Сергій Волошин, лаборант 
Центральної заводської лабораторії Оле-
на Гончаренко й інженер відділу праці та 
заробітної плати Віктор Ратовський заво-
ювали друге місце у загальному заліку. 
До речі, наші спортсмени дещо покра-
щили свій результат – на ХІХ Робітничій 
спартакіаді команда ЗФЗ здобула бронзові 
нагороди. У нинішньому ж році феро-
сплавники поступилися місцем лише 
працівникам «Укрграфіту», разом із тим, 
залишили позаду співробітників ливарно-
механічного заводу - у них третє місце. А 
от щодо шашок, то нам трохи забракло 
очок, щоби увійти до трійки кращих. Маємо 
четверте місце, однак наші спортсмени, як 
і шахісти, показали високу волю до пере-
моги й підняли наше підприємство на одну 
сходинку вище порівняно з результата-
ми попередньої обласної спартакіади. 
Упевнені, наступного року шашисти заво-
ду покращать свій результат у загальному 
рейтингу.

Отже, запорізькі феросплавники здо-
були на цій спартакіаді більше нагород, 
ніж на попередній. Один кубок і чотири 
комплекти медалей – це достатньо непо-
ганий результат! Адміністрація і профком 
ЗФЗ вітають наших спортсменів з їхніми 
досягненнями, бажають учасникам зма-
гань міцного здоров’я, а також подаль-
ших перемог на виробничих і спортивних 
майданчиках. Разом із тим зазначимо, що 
за підсумками ХХ Робітничої спартакіади 
металургів та гірників Запорізької області 
Запорізький завод феросплавів посів 
лише четверте місце за усіма видами 
спорту, оскільки наша команда не була за-
явлена у волейболі, легкій атлетиці й міні-
футболі.



8 Вересень

� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1968 рік – на завод завітали інженери-

економісти зестафонського заводу фе-
ро  сплавів (Грузія), які ознайомились з 
досвідом нормування і планування праці 
на нашому підприємстві. Гості відмітили ви-
сокий рівень організації зазначених робіт і 
планують застосувати напрацювання своїх 
запорізьких колег.

2000 рік – горновий цеху №3 Геннадій 
Цимбал - відомий спортсмен, бігун-
марафонець на ХХ Міжнародному марафоні 
Миру у Москві пробіг дистанцію в 42 км 
195 м за 3 години 3 хвилини 49 секунд і ви-
боров призову медаль змагань.

2017 рік – підбиті підсумки виконання 
колективного договору за перше півріччя 
2017 року. Учасники конференції трудово-
го колективу відмітили, що соціальне на-
повнення програм колдоговору спрямова-
не на перспективу і свідчить про турботу 
адміністрації заводу щодо соціального захи-
сту працівників, молоді та ветеранів.

ЯКОСЬ У ВЕРЕСНІ

Дозвілля

� РОЗВАГИ ДЛЯ РОДИНИ

ЗАПРОШУЄМО  НА ТЕПЛОХОДНУ ЕКСКУРСІЮ 
ПО ДНІПРУ НАВКОЛО ОСТРОВА ХОРТИЦЯ

Кожної суботи та неділі о 15-й та 
о 18 годині на причалі Центрально-
го міського пляжу на вас чекає ком-
фортабельний теплохід «Лагуна». 
Він вміщує до 200 осіб, має закри-
ту і відкриту палубу, два санвузли, 
кают-компанію, буфет. 

Подорож триває 2 години. 
Маршрут проляже у північному напрямку: 

обігнувши східне та північне узбережжя, ми 
підемо на південь і повернемося на причал 
Набережної. Під час подорожі ви зможете по-
милуватися краєвидами Хортиці та почути її 
історію. Перед вами відкриється найгарніша па-
норама міста, ДніпроГЕСу, скель. Ви пройдете 
під усіма мостами Нового і Старого русла Дніпра, 
помилуєтеся південними плавнями. 

Екскурсію для вас проведе  висококваліфікований 
екскурсовод Національного заповідника «Хортиця».

Телефони для довідок:
0664682924; 0978173024

З нагоди 30-річчя Незалежності 
України колектив Запорізької 
обласної філармонії  презенту-
вав святковий концерт «Велич-
на і свята, моя ти Україно», який 
відбувся у рамках Всеукраїнського 
мистецького проєкту «Музика 
ПростоНеба» на майдані біля кон-
цертного залу імені М.І.Глінки. 
У програмі взяли участь ака де-
мічний симфонічний оркестр, ака-
демічний козацький ансамбль пісні 
і танцю «Запорожці» та улюблені 
солісти філармонії. 

Прозвучали популярні класичні та 
естрадні твори вітчизняних і запорізьких 
композиторів, джазові композиції, рок-
музика, саундтреки з найвідоміших 
кінофільмів. Яскравою родзинкою захо-
ду стали світлові спецефекти та лазерне 
шоу з відповідною тематичною анімацією 
на фасаді філармонії. Поєднання чудової 
музики, прекрасного вокалу, запальних 
танців, художнього світла та лазера, 
зібраних в єдині дивовижні композиції, 
створили неймовірне видовище. До речі, 
за таким форматом колектив філармонії 
працював вперше. Втім, було як завжди 
цікаво та незабутньо! 

УКРАЇНА У НАС – ЄДИНА: 
ВІД ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ 
ФІЛАРМОНІЇ З ЛЮБОВ’Ю

� СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ


