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� НА ЧАСІ

Павло Кравченко: «Інженерно-технічні працівники  
заводу мають фахово розвиватися

та ініціювати системні вдосконалення технологічних 
процесів і виробничого обладнання»

НАЙКРАЩІ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРПНЯ
� ЗНАЙ НАШИХ!

Зараз підприємство працює 
в умовах відновлення роботи 
цеху №1, що включає в себе 
ремонт будівлі, покрівлі, об-
ладнання. Одночасно прово-
диться робота з підвищення 
ефективності роботи газо-
очисток, розглядається пи-
тання капітального ремон-
ту та модернізації печі №37. 
Адміністрація докладає зусиль 
для того, щоби завод працю-
вав у нормальному режимі зі 
збереженням технологічних та 
фінансових показників. Разом із 
тим, з вересня ми працюємо в 
умовах значного зростання цін 
на електроенергію, сировину, 
коксо-вугільну продукцію при 
поступовому зменшенні попиту 
на нашу продукцію.

У складних економічних умовах го-
ловною цінністю підприємства зали-
шаються працівники - професіонали, 
від яких залежить дотримання техно-
логічного процесу на усіх етапах, зни-
ження витрат, безаварійна робота, 
ефективні інженерні рішення.

Адміністрація спільно з проф спіл-
ковим комітетом заводу обговорили 
можливості підвищення заробітної 
плати, насамперед, для персоналу: 

- з важкими умовами праці; 
- зі змінним режимом роботи;
- який працює в умовах підвищених 

температурних режимів; 
- з високим рівнем плинності кадрів; 
- який є дефіцитним на ринку праці. 
З питання підвищення заробітної 

плати проведені обговорення з Нагля-
довою радою, рішення розглянуті до-
кладно по кожній професії.

Прийняте рішення
про підвищення заробітної плати:

- основним професіям технологічного 
та ремонтному персоналу - від 10% до 
35%;

- окремим категоріям будівельного 
персоналу - до 70%;

- допоміжним професіям і посадам 
- в середньому на 10%. При цьому 
КФН, надавши обґрунтовані пропозиції 
по кожному працівнику, розгляда-
ють можливість диференційованого 
підвищення, від 5% до 12%, з до-
триманням загального фонду по 
підрозділу. 

Оціночно: для підвищення заробітної 
плати додатково необхідні щомісяця 
більш ніж 13 мільйонів гривень. 

Негативними факторами, які можуть 
вплинути на прийняте рішення, є знач-
не зростання витрат на електроенергію 
при падінні попиту на нашу продукцію, 
зниження обсягів виробництва. 

КФН спільно з керівниками струк-
турних підрозділів, профспілковим 
комітетом мають відпрацювати питан-
ня збільшення задля забезпечення 
справедливої оплати праці за досягнуті 
результати.

Адміністрація і профком АТ «ЗФЗ»

� ВАЖЛИВО

На розширеній нараді, яку 
Голова Правління АТ «ЗФЗ» 
Павло Кравченко провів із 
керівниками структурних 
підрозділів заводу, підбили 
підсумки роботи підприємства 
у серпні, обговорили пла-
ни на поточний період і пер-
спективу, а також визначили 
проблемні питання і завдання, 
вирішення яких потребує від 

виконавців бути ініціативними  
і  відповідальними, проявляти 
господарську зацікавленість,  
інженерну кмітливість і 
організаторські здібності. 

Традиційно нарада розпочала-
ся з привітання переможців тру-
дового змагання. За результатами 
виробничої діяльності серед основ-
них цехів першість виборов цех №2 
(начальник цеху – Вадим Литвяк). 
Друге місце посів цех №1 (начальник 
– Олександр Птуха). А на третьому – 
цех №3 (начальник – Валерій Зубов), 
на четвертому – цех №4 (начальник 
Роман Дорофєєв). Серед допоміжних 
цехів першість здобув залізничний  
цех (начальник – Сергій Болдиш), 
на другому місці – електротехнічний 
(начальник – Віктор Коваль), а на 
третьому – ремонтно-механічний 
(начальник – Андрій Качан).

Належно відзначивши внесок 
трудових колективів цих підрозділів 
у скарбницю виконання виробни-
чих завдань усього заводу, Пав-
ло Олександрович, разом із тим, 
вказав на негативну тенденцію 
відсутності належних ініціатив та 
ентузіазму у керівників середньої 
ланки цих підрозділів щодо подаль-
шого технічного і технологічного 
розвитку підпорядкованих їм вироб-
ничих ділянок, а також їх фокусу-
вання суто на виконанні планових 
завдань без належного прагнення 
подальшого удосконалення, у тому 
числі, організаційних процесів з ме-
тою суттєвого перевищення визна-

чених економічних показників. Та-
кож очільник заводу наголосив, що 
в сучасних умовах жорсткої економії 
ресурсів і сировини вкрай важливого 
значення набуває необхідність ре-
тельно їх обліковувати і дбайливіше 
збирати металічні сплави із розли-
вочних машин, щоби мінімізувати 
потрап ляння цінних металів у бідні 
фракції, які відправляють у цех пере-
робки шлаків (ЦПШ).

Аналізуючи результати виробничої 
діяльності заводу, заступник тех-
ніч но го директора з виробництва 
Дмит ро Малієнко підтвердив, що 
планове завдання з виплавлен-
ня феросплавів перевиконане на 
2,54%, з виробниц тва товарних фе-
росплавів – на 0,57%. А економія 
електроенергії склала 1,26%. На 
тлі того, що час гарячих простоїв 
печей вдалося суттєво зменшити 
(цілком по заводу – на 43%), все ж 
мали місце факти, коли печі зупи-
нялися невдовзі після завершення 
ремонтів. Наймасовіші причини га-
рячих простоїв, зокрема, у цеху №4: 
усунення течі води - 12 випадків, 
що склали 18,75 годин; відновлення 
циркуляції води - 17 випадків (15,75 
годин). Також через зниження обсягів 
надходження матеріалів ЦПШ та зни-
ження вмісту марганцю у сировині, 
що надходить на виробництво, були 
зафіксовані випадки її перевитрати. 
Також мали місце випадки перевит-
рат вугілля, що використовувалось  
на заміну коксової продукції.

Продовження на стор. 2
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Лимар Денис 
Анатолійович, плавильник

Цех №2, бригада №1, піч №12

Товстокор Олексій
Миколайович, горновий

Шибаєв Валерій 
Євгенович, плавильник



 На черзі денній – профілактика нештатних ситуацій  
і запобігання нещасним випадкам на виробництві

Виробництво 2 Вересень

Системна робота з охорони 
праці на нашому заводі спрямова-
на на профілактику нештатних 
ситуацій та запобігання нещас-
ним випадкам на виробництві. У  
зв’язку з цим, у серпні поточно-
го року фахівці служби охорони 
праці провели 37 перевірок робо-
чих місць. За виявленими пору-
шеннями зроблено 128 зауважень 
і складено один акт обстеження, 
видано 15 розпоряджень та п’ять 
приписів, повідомив заступник 
Голови Правління з охорони праці 
Володимир Дружко на виробничій 
нараді, яку провів керівник заводу 
Павло Кравченко.

Переважна більшість порушень 
стосувалася  роботи без засобів 
індивідуального захисту, дотримання 
правил пожежної безпеки, биркової си-
стеми, правил безпеки на залізничному 
транспорті.

Особливу увагу було приділено стану 
газового господарства. За експерт ною 

оцінкою, його визнано задовільним, окрім 
цеху №4. Окремо цьому структурному 
підрозділу заводу вказано на пробле-
му, повязану з відсутністю автоматичної 
системи розпалу скидних свічок феро-
сплавного газу.

Щодо пожежної безпеки, за звітний 
період пожеж і загорянь з вини 
співробітників і у процесі експлуатації 
технологічного й іншого обладнання не 
виникло. Проведені сім перевірок струк-
турних підрозділів щодо дотримання 
вимог законодавства у сфері  пожежної 
безпеки та інших розпорядчих документів 
(ГРС, ЕТЦ, ЛЗВПБ, РМЦ, складське го-
сподарство, УКБ, ЦЗЛАММ). Складені 
приписи із заходами щодо усунення 
недоліків з пожежної безпеки вручені 
керівникам підрозділів. Серед  значних та 
критичних порушень вимог пожежної без-
пеки, що були виявлені під час перевірок, 
є підтікання мастила з трансформаторів, 
що перебувають на дільниці ремонту 
трансформаторів ЕТЦ. Там черговий 
персонал не вживає достатні заходи 
для запобігання підтікань. Також було 

зафіксовано, що пересувна пожежно-
рятувальна техніка (пожежна мотопом-
па) утримується на відкритому майдан-
чику і знаходиться у несправному стані 
(відсутня АКБ, неможливо перевірити 
працездатність, відсутнє необхідне по-
жежне обладнання: рукави, всмокту-
вальна сітка, розгалуження).

Разом із тим, не вдалося уникнути 
прикрого травматичного випадку на 
виробництві, що стався 23 серпня з уч-
нем машиніста розливної машини Ко-
стянтином  Сорокіним, який на момент 
події  відпрацював на підприємстві 
два тижні. Внаслідок того, що сталося, 
потерпілий отримав відкритий перелом 
лівої стегнової кістки, і автомобілем 
«Швидкої допомоги» доставлений у 
лікарню. Оскільки така травма, згідно з 
класифікатором, є важкою, Управлінням 
Держпраці призначена спеціальна 
комісія з розслідування цього нещас-
ного випадку, матеріали знаходяться 
на розгляді в Управлінні Держпраці. 
За результатами розслідування будуть 
розроблені і впроваджені Наказом по 

підприємству відповідні заходи для не-
допущення подібних випадків.

Також Володимир Дружко звернув ува-
гу і на статистику захворюваності персо-
налу на нашому підприємстві. У цілому, 
відмічається зростання випадків у серпні, 
порівняно з липнем захворюваність вище 
на 47 випадків, здебільшого, за раху-
нок  ГРВІ. Втім, ситуація з поширенням 
коронавірусу набирає обертів. У країні 
епідемія розвивається за минулорічним 
сценарієм, це ми можемо спостерігати 
і по нашому заводу: у липні 2020 року 
зафіксований один випадок, у 2021-му - 
три, у вересні 2020 року хворіли п’ятеро 
працівників, на сьогодні - також  вияв-
лено п’ять випадків. За оцінкою МОЗ, 
сплеск заражень можливий приблиз-
но у жовтні-листопаді. Не дивлячись 
на те, що країна перейшла з 23 верес-
ня у «жовту» зону, вже є перевищення 
рівня захворюваності, зокрема зростає 
захворюваність штамом «Дельта». Тож 
заступник Голови Правління з охорони 
праці закликав керівників цехів і струк-
турних підрозділів заводу не зволікати 
із профілактичними діями, а всебічно 
заохочувати підлеглих вакцинуватися. 
Його підтримав і очільник заводу Павло 
Кравченко, наголосивши, що спонукати  
феросплавників до вакцинації керівники 
цехів і структурних підрозділів мають 
власним прикладом. Павло Олексан-
дрович зауважив, що й сам особисто до-
лучиться до вакцинації, щойно отримає 
припис лікаря.

 З огляду на песимістичний сценарій 
подальшого перебігу  подій, якщо країна  
або наш окремо взятий Запорізький 
регіон перейдуть у «червону» каран-
тинну зону, вимоги до вакцинації по-
силяться: або пов на вакцинація пер-
соналу і відвідувачів, або постійне 
ПЛР-тестування колективу за свій раху-
нок, або закриття.

- Загальна вакцинація - це надзвичайно 
важливе завдання, - наголосив  Голова 
Правління Павло Кравченко, підбиваючи 
риску розмові. –  Я беру його під свій 
контроль і відзначатиму матеріально  
керівників тих підрозділів, де процес іде 
належними темпами.

� ОХОРОНА ПРАЦІ

Павло Кравченко: «Інженерно-технічні 
працівники  заводу мають фахово 

розвиватися та ініціювати системні 
вдосконалення технологічних процесів 

і виробничого обладнання»

� НА ЧАСІ

Початок на стор. 1

 Виконуючий обов’язки го-
ловного інженера Олександр 
Просвєтов поінформував про 
стан справ щодо проведення по-
точних ремонтів на виробничих 
потужностях заводу. Зокрема, 
він детально розібрав причи-
ни зупинки печей через пориви 
на шламовідводах. Фахівці, які 
дослідили ситуацію, з’ясували: 
пориви відбуваються через те, 
що трубопроводи забивають-
ся домішками, наявними у воді 
для охолодження виробничих 
агрегатів. Вирішити проблему 
намагаються з травня, але й 
натепер конкретних пропозицій 
ефективного запобігання таким 
процесам не винайдено.
– Невже інженерно-тех-

ніч ні працівники нашого заво-
ду не здатні знайти ефективне 
рішення цієї проблеми? – по-
ставив питання Павло Кравчен-
ко. – Вважаю, що ця ситуація 
– зона прямої  відповідальності  

начальника енергосилового це-
ху Віталія Нестеренка. З огля-
ду на те, що якість ремонтів 
знижується, вважаю за потрібне 
де преміювати керівників, які 
нездатні організувати роботу 
належним чином.
Ще однією болючою пробле-

мою Павло Олександрович виз-
начив ситуацію з відновленням 
роботи конвеєрів цеху №4.  
Мова про суттєве зниження 
запорошеності у виробничому 
приміщенні, де вони розміщені.
- Маємо вирішити це 

завдан ня належним чином, 
щоб, у першу чергу, забезпе-
чити людям, які там працюють,  
прийнятні умови праці, - наго-
лосив Голова Правління.
Також Павло Олександрович 

звернув увагу учасників наради 
на необхідність удосконалити 
культуру виробництва – приве-
сти у належний стан виробничі 
площі цехів і підрозділів, а та-
кож прилеглої території, забез-
печити належне прибирання, у 

тому числі, вторсировини, і ме-
талобрухту, який складують у 
несанкціонованих місцях.
 Щодо металобрухту Голова 

Правління зауважив, що ціна 
на нього поступово знижується, 
тому окрім суто належного  
впорядкування територій, його 
слід негайно реалізувати.
Окремо Павло Олексан-

дрович підняв питання про 
підвищення заробітної плати 
працівникам нашого заводу, 
анонсоване з вересня поточ-
ного року. З огляду на те, що 
цей процес відбувається на 
тлі суттєвого зниження попи-
ту на нашу продукцію і змен-
шення обсягів її реалізації, а 
відтак - суттєвого зменшен-
ня обсягів її виробництва, 
керівник заводу   вважає за 
потрібне зберегти чисельність 
працівників  у повному обсязі  
і не передбачає скорочення 
штату. Тимчасово вивільнених 
працівників планують залучи-
ти до проведення ремонтних 

робіт. Тому суттєве підвищення 
заробітної плати - на 25-30% 
- відчують працівники основ-
них виробничих підрозділів, 
зайнятих безпосередньо на 
виробництві. Працівники  до-
поміжних підрозділів отрима-
ють підвищення на 5-10% в 
залежності від власного внеску 
у спільну справу.
-  Прагну спонукати інженерно-

технічних працівників за-
воду фахово розвиватися, 
ініціювати системні вдоскона-
лення технологічних процесів і 
виробничого обладнання, - за-
значив Павло Кравченко. – І 
мотивувати до цього їх має 
рівень зарплати. Певен, що 
розмір заробітної плати має 
визначатися тим внеском, яких 
фахівець робить у наше вироб-
ництво. Вважаю за потрібне 
збільшувати винагороду  тим, 
хто збільшує цей внесок за ра-
хунок тих, хто ухиляється від 
роботи.
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Вадим Литвяк: «Розвиток технологій та удосконалення 
обладнання – важливий фактор оптимізації праці

та покращення виробничих показників»

� ПОЗИЦІЯ

У переддень свята винахідників і 
раціоналізаторів начальник цеху 
№2 Вадим Литвяк розповів про 
ефективні  технологічні рішення 
складних виробничих завдань, за-
пропоновані працівниками цеху, та 
поділився міркуваннями, як саме 
варто мотивувати технічну думку 
на нашому заводі.

- У підпорядкованому мені цеху робота 
у напрямі розвитку виробничих технологій 
та удосконалення обладнання за ініціативи 
і підтримки Голови Правління Павла Олек-
сандровича Кравченка є системною, – за-
значив Вадим Валерійович. – Адже від 
того, наскільки вдало ми зможемо, зокре-
ма, автоматизувати ручну працю, усунути, 
так би мовити, людський фактор, пере-
клавши трудомісткий та енергоємний про-
цес ручної праці на машини, залежать, у 
кінцевому результаті, обсяги і якість нашої 
продукції.

За останні півроку інженерно-технічні 
працівники тут освоїли нову технологію ро-
боти з бідними скрапами. Йдеться про удо-
сконалення процесу переплавки шлакової 
фази із залишками металу після розливки 
вже виплавленого феросплаву. Раніше 
цей конгломерат цілком відправляли у піч 
на повторну переплавку. Але через низь-
кий вміст металевої фракції у ній (частка 
шлаку сягає 85% і вище), затратна части-
на з видобутку цього металу видавалася 
зависокою. Голова Правління поставив 
інженерам задачу - розробити ефективну 
технологію з видобутку металевої фракції 
із шлакової фази. На поточний момент 
ця технологія вже працює. Розробле-
ний спеціальний пристрій з мінімізацією 
ручної праці для збирання скрапу в окрему 
ємність. Потім його подрібнюють у ших-
ту і промивають водою у цеху переробки 
шлаків. Таким чином вдається отримати 
збагачений субстрат для подальшої пере-
плавки. У цеху вже провели кілька таких 
кампаній, промиваємо до 15 тонн за одну 
подачу. На піч повертаємо 2-3 тонни зба-
гаченого матеріалу, тим самим економимо 
чимало вартісних мегават електроенергії.

Також тут результативно працює дільниця 
грудкування викидів на газоочисних спо-
рудах. У переплавку повертають 15 тонн 
окатишів на добу, цей пил не вивозиться 
до цеху переробки шлаків.

- А ще фахівці цеху працюють над пи-
танням утилізації пилу з шихтової дільниці 
цеху №4. Дрібну фракцію пилу, збагаче-

ну феросплавами, марганцем не можна 
просто так засипати у піч, оскільки вона 
відразу вивітриться. Тож майстер дільниці 
Артем Косяк запропонував  технологічне 
рішення для цієї задачі, - хвалить свого ко-
легу Вадим Литвяк.

Щодо зменшення частки ручної праці у 
цеху, про що наголошує Павло Кравчен-

ко, варто згадати і опрацювання завдання 
із розробки ємностей для завантаження 
електродної маси. Раніше понад 2,5 тонни 
цієї маси за зміну феросплавники мали за-
кидати вручну лопатами. Фахівці цеху №2 
спільно з колегами з ремонтно-механічного 
цеху та проєктно-конструкторського відділу  
розробили і виготовили експериментальні 
ємності, які нині проходять обкатку. 

- У цеху маємо своїх раціоналізаторів 
та винахідників.  Так, чимало пропозицій 
з удосконалення технологічного процесу 
та обладнання подає виробничий май-
стер  Сергій Повстяний, - пишається ко-
легою Вадим Валерійович. - А нещодав-
но цінну пропозицію щодо удосконалення 
стенду вибивки металу, щоби зменшити 
обсяги просипу, подав  машиніст кра-
на Олег Ремізов. З огляду на те, що цей 
співробітник не має вищої технічної освіти, 
він виклав свою ідею зручним для нього 
способом – намалював застосування. За-
раз ми думаємо над тим, як втілити його 
у життя. Звичайно, добре було б, якби ж 
то він зміг відразу оформити свою ідею як 
відповідне техзавдання. Але, сподіваюсь, 
якщо Олег зацікавиться такою роботою, 
то, напевне, ми допоможемо йому всту-
пити до вишу, здобути відповідну освіту, і 
надалі він вже свої ідеї викладатиме більш 
технічно.

На тлі реальних здобутків раціоналізаторів 
та винахідників цеху №2 все ж відчувається 
певний дефіцит технічних і технологічних 
ініціатив на нашому заводі. На останній 
виробничій нараді про це зауважив  Голо-
ва Правління АТ «ЗФЗ» Павло Кравченко. 
Конкретно йшлося про потребу вирішити 
проблему із замуленням шламовідводів 
на печах, через що печі регулярно опиня-
ються у простої. Очільник заводу закликав 
інженерів включитися у роботу. Вочевидь, 
досвід колег із сусідніх металургійних 
підприємств щодо розвитку технічної дум-
ки на виробництві став би нам у пригоді. 
Мова про створення відповідного фон-
ду мотивації руху раціоналізаторів і 
винахідників, проведення конкурсу на зван-
ня «Кращий раціоналізатор» та «Кращий 
винахідник року».
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Сплав фахового професіоналізму, спорту,
активної життєвої позиції – надійний і витривалий

� ЛЮДИ І ДОЛІ

Ветеран заводу Анна Василівна 
Ужва вже у поважному віці – нещо-
давно їй виповнилося 90 років. Ра-
зом із тим, ця приємна жінка із за-
доволенням розповідає про факти 
зі своєї біографії: а сказати дійсно 
є про що, адже вона брала актив-
ну участь як у виробничому, так і 
в громадському житті. Анна Ужва 
не тільки подавала приклад іншим 
робітникам своєю працею, а й була 
спортсменкою, солісткою, редак-
тором, організатором громадської 
діяльності… Ми зустрілися з цією 
дивовижною пенсіонеркою, і наш 
діалог виявився дуже цікавим.

Анна Василівна розповіла нам, що росла 
у селі, але дуже хотіла працювати у місті. 
Бажала максимально застосувати свої 
здібності, стати висококласним фахівцем. 
Для цього вона подолала 30-кілометровий 
шлях до Запоріжжя і вступила до 
ремісничого училища №8, де опанувала 
фах хіміка-лаборанта. Після закінчення 
цього навчального закладу долучилася 
до колективу феросплавників, почавши 
працювати у експрес-лабораторії. Завдя-
ки своїй досвідченій наставниці Валентині 
Фащенко вона освоїла усі тонкощі професії 
експрес-лаборанта. Відразу після випуску 
плавки Анні приносили пробу, яку потрібно 
було піддати аналітичному контролю і пе-
редати результати аналізу на піч, звідки 
відбирався зразок. Робота цікава, бо ти 
першою, ще до свого керівництва, бачиш, 
чи не перевищують хімічні показники нор-
му, і можеш робити висновки - наскільки 
плідно працює колектив конкретної печі. Як 
показували аналізи, каже Анна Ужва, бра-
ку майже не траплялося: це свідчить про 
те, що відповідальність металургів була на 
високому рівні, і нестандартних ситуацій у 
роботі обладнання, загалом, не було.

Здавалося б – працюєш за фахом, 
своєчасно отримуєш зарплату, колеги ша-
нують. Що ще потрібно? Анні Василівні 
насамперед - гармонійний розвиток 
особистості, бо, як-то кажуть, не хлібом 
єдиним. Тому вона почала брати участь 
у заводській і районній спартакіадах, за-
хищаючи честь цеху й заводу у різних ви-
дах спорту: за Анну Ужву вболівали колеги 
на змаганнях з бігу, волейболу, стрільби, 
стрибках у довжину тощо. (Забігаючи на-
перед, скажемо, що у 1985 році, вже коли 
Анна Василівна буде працювати у основно-
му виробничому цеху, вона візьме участь у 
міжміських змаганнях з легкої атлетики як 
представниця Запоріжжя.) Заводське життя 
вирувало – не лінуйся лише брати участь 
у ньому! І Анна Ужва бажала сповна ско-
ристатися цією можливістю: реалізовувати 
себе максимально, не пасувати перед 
труднощами, дивитися тільки уперед… Са-
мовдосконалення у виробничій сфері було 
замало для неї, хотілося більшого. Але тут 
виникли певні перепони: не могла вона 
сповна реалізувати себе у цьому колективі. 
Не побачила Анна Василівна у лабораторії 
жвавого громадського життя, а хотілося б 
активно брати у ньому участь, спрямову-
вати на користь заводу свою невгамовну 
енергію. Чула вона, що у цеху №2 можна 
більше займатися суспільно значущою ро-
ботою і її здібності будуть корисні там. На 
жаль, професії лаборанта там у наявності 
не було, тому вирішила перейти у колектив 
чоловіків – металургів шихтувальником. І 
коли про це стало відомо, керівництво за-
воду відреагувало моментально – адже 
фахівцем вона була непоганим. Сам ди-
ректор Микола Матюшенко відмовляв 
Анну Ужву – мовляв, на кого ти залишиш 
новоприйнятих хіміків-лаборантів? На 
недосвідчену молодь? Хто їм допоможе, 
чому навчить? А як же аналітичний кон-
троль, точність і достовірність аналізів?.. 
Але Анна була впевнена у собі: ця жінка 
відмовилася від пропозицій керівника 
підприємства, і він не став далі її вмов-
ляти. Що ж, як вирішила, так нехай і буде 
- можливо, вже скоро прохатиме взяти її 
назад, працювати з реактивами і скляним 
посудом... Тож через деякий час після цієї 
розмови вона перейшла на інше робоче 
місце, змінивши чистоту лабораторії на 
чорноту шихтового відділення. Зазначимо, 
що праця шихтувальника доволі складна, 
особливо для жінки: Анні Ужві доводилося 
лопатою кидати сировину для плавки у печі 
на стрічку, повсякчас захищатися від пилу, 
який був скрізь… Але вона справлялася з 
цими задачами, насамперед завдяки своїй 
фізичній підготовці і цілеспрямованості. 
Назад не дивилася, за колишнім не суму-
вала – впевнено дивилася уперед, адже 
знала, що її очікує.

Анна Василівна не корилася труднощам 
і самостійно йшла своїм шляхом. У цеху 
№2 її обрали на високу громадську поса-
ду, тож роботи додалося чимало. Важкість 
була і у тому, що працювати доводилося 
з чоловіками - і не лише на заводі. Кінець 
зміни ще не був закінченням роботи для 
Анни Василівни: виробнича діяльність у 
цей день, звісно, завершувалася, але про-
довжувалася громадська. Вона відвідувала 
за місцем проживання чоловіків - п’яниць, 
тунеядців, дебоширів за проханням їх 
дружин, де проводила з нерозважливи-
ми виховну роботу. Потім отримувала ба-
гато подяк від колег – жінок, адже подібні 
бесіди діяли: їх чоловіки почали замис-
люватися над своєю поведінкою, робити 
правильні висновки. Мабуть, соромно їм 
ставало перед Анною Ужвою, яка була 
справжнім лідером колективу, постійно 
дисциплінувала себе, прагнула мети і до-
сягала її.

Анна Василівна як громадський діяч 
добре знаходила спільну мову з тодішнім 
начальником цеху №2 Юрієм Михайло-
вичем Чупахіним. Він підтримував сувору 
дисципліну у колективі, був дуже вимог-
ливим до виробництва, зокрема приділяв 
велику увагу виконанню плану, техніко-
економічних показників і якості продукції. 
Недарма, каже Анна Ужва, цей структурний 
підрозділ заводу залишався серед кращих.

Також героїня нашої розповіді займа-
лася організацією суботників, недільників, 
брала далі участь у спортивному і культур-
но-масовому житті рідного підприємства. 
Та й випускати стінгазету продовжила, 
до того ж, розповідає, що у цеху №2 було 
більше тем для висвітлення. Стіннівка 
Анни Василівни виходила щомісяця: у ній 
містилася інформація про бригади, які 
лідирували у трудових змаганнях, розповіді 
про кращих працівників до їх ювілеїв. За 
свою плідну працю на творчій ниві її ре-
дактор кілька разів завойовувала перше 
місце і нагороджувалася безкоштовними 
путівками на базу відпочинку «Феросплав-
ник» й у санаторій-профілакторій заво-
ду. Крім нагород за кращу стінгазету, Анні 

Ужві неодноразово оголошували подяки 
до Міжнародного жіночого дня і до ювілею 
заводу, преміювали за високі досягнен-
ня у праці, оборонно-спортивній роботі, 
за сумлінне ставлення до виконання гро-
мадського обов’язку. У Анни Василівни 
багато Почесних грамот до Дня металурга 
і свята 8 Березня, у 1974 році їй присвоєно 
почесне звання «Ветеран праці».

На заслужений відпочинок Анна Ужва 
пішла у 1994 році. Їй гірко було зали-
шати рідний завод, де вона трудилася 
майже півстоліття - 45 років. За нашим 
підприємством вона сумує і, певно, коли 
б була молодше, знову б повернулася 
сюди, у колектив феросплавників, який 
став їй таким рідним і дорогим, який дав 
їй змогу сповна реалізувати себе – як у 
роботі, так і у дозвіллі... Але роки беруть 
своє, і життєва осінь, на жаль, не дає їй 

змоги бути активною, як раніше. Разом 
із тим, Анна Василівна не змиряється з 
тим, що сивина покриває голову, вона 
цікавиться теперішнім життям заводчан, 
новинами про ЗФЗ: радіє його успіхам, 
переживає разом з іншими феросплавни-
ками їхні тимчасові негаразди. Дивлячись 
публікації у пресі та програми новин з 
екрана телевізора про наше підприємство, 
вона знову і знову, хоч зовсім трохи - але 
занурюється у те життя, яке колись ви-
рувало біля неї. І від цього на душі стає 
якось легше, світліше.

Наприкінці нашої розмови Анна Ужва 
побажала теперішнім працівникам ЗФЗ, 
щоби вони дбали про завод так, нібито 
про рідний дім, активно брали участь у 
його розвитку, любили колектив, у якому 
працюють і цінували своїх товаришів по 
роботі. Дослухаймось до її слів!

Справи небайдужих



Вересень 5

Саме такі слова можна сказати про ли-
варника Сергія Горпинича, який трохи 
більше п’яти років працює у ремонтно-
механічному цеху. Не дивлячись на та-
кий скромний стаж, він – один із кра-
щих у ливарному відділенні: трудиться 
добросовісно, відповідально ставить-
ся до виконання завдань, забезпечує 
якість продукції. Характер Сергія Васи-
льовича, який міцніше сталі, дає змогу 
підкорювати своїй волі рідкий гарячий 
метал, змушує його працювати на благо 
запорізьких феросплавників. Та й твор-
чий дар у нього є.

Долю Сергія не назвеш легкою: він виховував-
ся без батька і матері. І хоча хлопчина не був 
зігрітий сімейним теплом, залишився гідною лю-
диною, жив за загальнолюдськими правилами і 
бажав стати частиною цивілізованого суспільства: 
вже у дитячому будинку почав освоювати ази 
робітничих професій: навчався на зварювальни-
ка, теслю, токаря тощо, за деякими професіями 
згодом отримав дипломи. Навички, здобуті у цей 
період, знадобилися Сергію Горпиничу під час до-
рослого життя, і його тепер впевнено можна на-
звати майстром на всі руки. Він розширював свої 
фахові вміння і завдяки своєму широкому круго-
зору, універсальності став цінною знахідкою для 
будь-якого керівника.

Сергій продовжив свій професійний розвиток на 
нашому заводі: він досконало освоїв технологію 
ливарного виробництва. Разом зі своєю бригадою 
він готує суміші для виготовлення форм і стрижнів, 
складні форми зі стрижнями або холодильниками, 
а також стрижні для відливки заготовок, плавить і 
розливає метал. Справа ця важка, адже на робочо-
му місці, особливо влітку, дуже спекотно, до того ж, 
використовується багато ручної праці. Кран-балка 
та піч – ось і все обладнання, а скільки виробів 
зроблено Сергієм Васильовичем за його допомо-
гою! Серед нього – контактні щоки (причому для 
кожного цеху свої), башмаки, підвіски, хрестовини 
тощо. Цілісність і працездатність електросистем 
печей основного виробництва забезпечується, в 
тому числі, зав дяки цим виробам. Але вони мають 
обмежений строк експлуатації, оскільки зазнають 
впливу різноманітних фізичних факторів, насам-
перед – надвисоких температур. Виробництво 
сплавів у плавильних цехах у нас безперервне, 
тому й ливарне відділення постійно завантаже-

не замовленнями. І цей робітник разом зі своїми 
товаришами активно бере участь у виконанні 
плану з виготовлення виробів номенклатури 
цеху. Його можна назвати справжнім приборку-
вачем розплавів, цілеспрямованою людиною, яка 
постійно вдосконалюється і враховує інтереси 
інших:

- Краще, ніж ти сам, ніхто за тебе не зробить, 
- упевнений Сергій Горпинич. – якщо бажаєш по-
бачити результат своєї праці так само, як задумав, 
покладатися потрібно лише на свої зусилля.

Литво Сергій Васильович виконує згідно 
стандартів та інших нормативних документів, 
прислухається до думки товаришів по цеху, 
допомагає колегам у роботі. Вироби, які 
він виготовляє, відрізняються надійністю й 
довговічністю, можуть експлуатуватися під за-
даними температурами й іншими навантаження-
ми. Секретів власного успіху цей професіонал не 
має; свої знання залюбки передає колегам, до-
помагаючи бригадиру у навчанні молодих кадрів. 
Сергій підказує їм, показує на власному прикладі, 
як потрібно виконувати роботу. Цей фахівець 
працює злагоджено і продуктивно, оскільки поряд 
із високою вимогливістю до виконання поставле-
них завдань у бригаді підтримуються товариські 
відносини, атмосфера взаємодопомоги. І подібні 
слова не порожні, адже колектив працівників 
ливарного відділення був визнаний кращим за 
підсумками 2020 року: про це свідчить нагородна 
статуетка, яку нам продемонстрували робітники.

До того ж, Сергій Горпинич бере активну участь у 
створенні сприятливих умов для праці своїх колег, 
турбуючись про культуру виробництва: він офор-

мив у цеху стенд для зберігання інструментів, 
знімних вантажозахоплювальних пристроїв (вони 
зображені на верхніх фотографіях). Тепер ці речі 
упорядковані і завжди під рукою, їх не потрібно 
шукати – таке рішення дуже економить робочий 
час. Крім того, подібне налаштовує працівників на 
дисциплінованість, адже іншим соромно зводити 
нанівець те, що зроблене руками свого ж товари-
ша - навпаки, хочеться підтримувати і розвивати 
надбання. Та й ливарне відділення таким чином 
наближується до світових стандартів системи 
організації та раціоналізації робочого просто-
ру 5S, яка є однією з інструментів ощадливого 
виробництва. Вона звична для підприємств, де 
порядок і чистота на робочому місці є основою 
всіх покращень, підвищення продуктивності та 
якості у промисловості. Добре, що цей підхід 
поширюється і на нашому заводі. Продовжуючи 
тему упорядкування, не можна оминути увагою й 
акуратні написи, виконані Сергієм під трафарет 
на сталевих шафах, табличках тощо. Їх видно 
здалеку, вони допомагають відразу, ще на підході, 
зорієнтуватися, де зберігаються речі, сировина, 
необхідні для роботи.

Крім того, що Сергій Васильович досягає успіхів 
у праці, він ще непоганий художник (деякі з його 

робіт ви можете побачити на світлинах до цієї 
статті). Недарма колись цей робітник був членом 
творчого об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя», 
спеціалізувався на мистецьких роботах з дере-
вини. Та й не тільки різцем - художнім пензлем 
теж уміє працювати. Наприклад, Сергій при-
думав емблему цеху й реалізував свій творчий 
задум: її можна бачити на воротах цього струк-
турного підрозділу заводу. Емблеми на вхо-
дах до ливарного, зварювального, токарного 
відділень, інформаційний стенд ливарні, герб 
України біля таблички з назвою цеху – теж спра-
ва його рук. Сергій Горпинич також виготовляє з 
підручних матеріалів вироби садово-паркового 
мистецтва, наприклад, зробив лебедя з вживаної 
автомобільної шини, пофарбував його і вста-
новив на клумбі біля РМЦ. А ще він займається 
бісероплетінням, пише картини. Ці вироби при-
крашають кабінет начальника цеху, кімнату вжи-
вання їжі тощо. Ідеї наш художник зазвичай бере 
з Інтернету, компонує їх, а потім реалізовує свої 
творчі проєкти.

- Для мне кожна робота – безцінна, бо я вкла-
даю у неї частинку своєї душі, а виконуючи її, на-
магаюся досягнути ідеалу, - каже Сергій. –  Коли 
працюю над задумом, я орієнтуюся на інтереси, 
смаки публіки, тому моїми малюнками і виробами 
цікавляться, а у подарунок приймають з подякою. 
Завжди приємно відчувати, що твій талант сприй-
мають і високо оцінюють.

Ось така цікава людина працює поруч з нами. 
Бажаємо вам, Сергію, подальших успіхів у роботі 
і творчій діяльності!

Підкорювач розплавів, який 
турбується про своїх товаришів

� ТВОРЧА ОСОБІСТЬ

Приборкав метал знаннями і стійким духом
� ПОСТАТЬ

Приймав вітання з днем народження 
ветеран заводу Олександр Северинов.

Олександр Васильович був най дос від-
че нішим співробітником цеху №2. Трудив-
ся у цьому структурному підрозділі заво-
ду помічником горнового, бригадиром, 
виробничим майстром, начальником зміни. 
За роки праці на нашому підприємстві за-
рекомендував себе грамотним наставником 
феросплавників, який виховував молодих 
металургів у дусі високої компетентності і 
відповідальності.

Олександр Северинов справедливо переко-
наний, що для того, аби підкорити собі метал, 
навчитися з ним працювати, відчувати роботу 
печі, потрібні знання й уміння, професійна ви-
тримка. Він упевнений: необхідно мати уявлен-
ня про процеси, які відбуваються у обладнанні, 
планувати й аналізувати свої дії, працюва-
ти продуктивно і, разом із тим, - без поспіху. 

Щодо теоретичної підготовки, Олександр Ва-
сильович подавав у цьому гарний приклад 
колегам; він і зараз може розповісти ново-
прийнятим працівникам про тонкощі вироб-
ництва сплавів, які випускає цех №2. Молоде 
покоління феросплавників може дізнатися 
від цього висококласного фахівця, який не 
старіє душею, про процеси виплавки фе-
рохрому, високовуглецевого феромарганцю, 
силікомарганцю, малофосфористих шлаків 
тощо. Але, разом із тим, ветеран наголошує, 
що тільки на практиці можливо засвоїти і 
закріпити знання. Вміння персоналу, його 
компетентність розвиваються здебільшого 
біля льоток, на пультах управління печей - 
коли очі бачать плавку металу, а руки впли-
вають на неї.

Олександр Северинов визнає, що професія 
людей вогняних професій важка, далеко не 
кожен її витримує. Але коли пристосовуєшся, 

починаєш по-іншому дивитися на речі, деякі 
працівники навіть відчувають потребу у 
внутрішньому розвитку. Саме з числа таких 
небайдужих людей був і Олександр Васи-
льович - він досяг успіху у роботі завдяки 
зацікавленості обраною справою: багато чи-
тав технічної літератури зі свого фаху, також 
обмінювався досвідом з нікопольськими фе-
росплавниками і металургами Чехословаччи-
ни. Нові ідеї, які наш ветеран почерпнув після 
цих зустрічей, мотивували його до подальшо-
го особистісного здобуття нових висот і вдо-
сконалення виробництва. Недарма він наго-
роджений орденом Трудової Слави третього 
ступеня.

І хоча Олександр Северинов уже на за-
служеному відпочинку, він підготував собі 
гідну зміну. Справу свого батька на заводі 
успішно продовжує його син Антон – інженер 
виробничо-технологічного відділу.

Справи небайдужих



6 Соціальний ракурсВересень

На нашому заводі  збереження жит-
тя і здоров’я працівників є однією 
з найголовніших засад організації 
виробничої діяльності. Голова 
Правління АТ «ЗФЗ» Павло Крав-
ченко особливу увагу приділяє пи-
танням дотримання правил охо-
рони праці та належного надання 
першої медичної допомоги. 

Перша медична допомога – комплекс 
екстрених медичних заходів, проведе-
них раптово захворілому або постраж-
далому на місці події й у період транс-
портування його в медичну установу.  
Павло Олександрович наполягає, що 
кожен працівник заводу мусить бути 
обізнаним щодо засобів і прийомів на-
дання такої допомоги, здобути певні 
практичні навички і, за необхідності,  
вміти застосувати свої знання на 
практиці. Саме тому кожен феросплав-
ник, який проходить курси навчання 
професії або підвищення кваліфікації 
за фахом у навчальному центрі заводу, 
обов’язково отримує відповідні знання 
із надання першої медичної допомоги. 
Курс веде  завідувач здравпунктом АТ 
«ЗФЗ» Ганна Копотієнко.
Щороку другої суботи вересня 

відзначають Всесвітній день на-
дання першої медичної допомоги. І 
це стало інформаційним приводом 
поспіл куватися з Ганною Вікторівною 
щодо підготовки працівників заводу у 
зазначеній царині.
- Основне завдання при наданні першої 

медичної допомоги полягає в тому, 

щоби шляхом проведення необхідних 
найпростіших медичних заходів вря-
тувати життя потерпілому, зменшити 
його страждання і попередити розвиток 
можливих ускладнень, - пояснює Ганна 
Вікторівна. - Ситуації, що вимагають 
надання екстреної медичної допомоги, 
виникають, як правило, несподівано. В 
основному, це відбувається в умовах 
дефіциту часу і за відсутності людей 
зі спеціальною медичною освітою. У 
цих випадках важливо не піддаватися 
паніці, діяти швидко й рішуче, тому що 
в такі моменти важлива кожна секунда.
Людина, яка надає першу допомогу, 

має вміти:

- оцінити стан потерпілого і визна-
чити, якої допомоги насамперед він 
потребує;
- забезпечити прохідність верхніх ди-

хальних шляхів;
- зробити штучне дихання «із рота в 

рот» або «із рота в ніс» та зовнішній 
масаж серця й оцінити їх ефективність;
- зупинити кровотечу накладанням 

джгута, стисної пов’язки або пальце-
вим притискуванням судин, накласти 
пов’язку при пошкодженні (пораненні, 
опіку, кровотечі, відмороженні, травмі);
- іммобілізувати пошкоджену частину 

тіла при переломі кісток, важкій травмі, 
термічному ураженні;

- надати допомогу при тепловому і со-
нячному ударах, утопленні, отруєнні, 
блюванні, втраті свідомості;
- використати підручні засоби при 

перенесенні, завантаженні і транспорту–
ванні потерпілого;
- визначити необхідність транспортування 

потерпілого машиною «Швидкої допомоги» 
або попутним транспортом.
Знання і відповідні навички феросплав-

ники набувають на курсах у нашому нав-
чальному центрі.
Разом з тим, необхідну допомогу у повному 

обсязі працівники заводу завжди знайдуть 
у нашому здравпункті. Як це відбувається, 
дивіться у нашому фоторепортажі.

� ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ

НА УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ – ЗА НОВИМИ 
ЗНАННЯМИ, ІДЕЯМИ І ЯСКРАВИМИ ЕМОЦІЯМИ!

Запорізька облрада ПМГУ організувала фо-
рум «Сузір’я молоді» для молодіжного ак-
тиву металургійних та гірничодобувних 
підприємств Запорізького регіону, 
у якому взяли участь, у тому числі, 
співробітники нашого підприємства.

Три дні хлопці й дівчата провели на одній з ком-
фортабельних баз відпочинку, розташованій у 
Кирилівці. Впродовж п’ятниці і двох вихідних молоді 
працівники не тільки мали змогу взяти участь у 
інтерактивному навчанні молодіжних активістів, 
обмінятися досвідом і контактами, а й відпочити 
від трудових буднів, поспілкуватися й здружитися, 
перевірити себе у різноманітних конкурсах. Серед 
учасників форуму були і перспективні феросплав-
ники – горновий цеху №3 Олександр Красний, елек-
тромонтери електротехнічного цеху Дмитро Сука-
чов та Алла Гаврилкович. Разом із ними у заході 
взяла участь молодь комбінату «Запоріжсталь», 
Запорізького титано-магнієвого й залізорудного 
комбінатів, заводів «Дніпроспецсталь», «Укр гра-
фіт», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив», а також 
Запорізької аварійно-рятувальної служби «КОБРА».

Представників підприємств гірничо-металур-
гійного комплексу вітали заступник голови 
Центральної ради Профспілки Богдан Овер-
ковський і заступник голови Запорізької облради 
ПМГУ Юрій Шапчіц. На відкритті форуму вони ак-
центували увагу на визначній ролі молоді у житті 
Профспілки, говорили про законодавчі ініціативи 
влади, що загрожують трудовим правам громадян 
і спрямовуються на нівелювання ролі профспілок 
у захисті прав та законних інтересів працівників. 
Молоді співробітники – активісти підтримали 
спікерів і підготували невеликий фотофлешмоб 
протесту щодо законопроєктів, які отримали нега-
тивну оцінку трудящих.

Далі учасників заходу чекала насичена програ-
ма, тому сумувати було ніколи. Вже невдовзі після 
відкриття форуму відбулося інтерактивне навчан-
ня з конфліктології, яке провела бізнес-тренер 
Олена Набокова. Учасники заняття розглянули, 
що являє собою конфлікт, як його уникати і управ-
ляти ним, щоби зменшити негатив й не допустити 
агресію опонентів, а також дізналися про методи, 
які дають змогу знайти оптимальне для всіх сторін 
рішення. Під час навчання вони повели соціальний 
експеримент, у результаті чого молодь переко-
налася, як мимоволі поступово спотворюється 
інформація при передачі від однієї до іншої лю-
дини по ланцюжку. А у діловій грі її учасники на-
вчилися працювати під керівництвом капітана у 
команді, яку, за сценарієм, складали люди різних 
типів характеру і рівня відповідальності.

До речі, однією з цілей форуму було об’єднати 
робітничу молодь, тому кожна з шести команд 
була збірною з представників різних підприємств. 
У такому складі учасники заходу виступили у всіх 
конкурсах.

Наступного дня заняття продовжилися. Провідний 
фахівець відділу внутрішньопрофспілкової робо-
ти Центральної ради ПМГУ Роман Тарасенко у 
рамках заняття «Що таке профспілка?» розповів 
слухачам про історію світового й вітчизняного 
профспілкового руху, функції профспілок, а та-
кож окремо поділився цінними порадами щодо 
мотивації профчленства, яка, до речі, на сьогодні 
є однією з актуальних. Ці теми дуже зацікавили 
молодь і викликали у групі жваве обговорення, мо-
тивували на спілкування з лектором, під час якого 
слухачі отримали відповіді на усі питання. А далі 
освітню естафету перейняв головний технічний 
інспектор праці Запорізької облради ПМГУ Ігор 
Скороходов, який доповів про стан охорони праці 
на підприємствах галузі нашого регіону і навів 
прикру статистику нещасних випадків. Під час за-
няття він разом зі слухачами розібрав конкретні 
факти порушень правил охорони праці, які при-
звели до травматизму співробітників на робочих 
місцях. Люди мають вчитися, у тому числі, на по-
милках інших, і завдяки прикладам, які навів Ігор 
Скороходов, кожен мав змогу зіставити моделі 
окремих ситуацій з умовами свого виробництва, 
проаналізувати, зробити висновки. Таким чином 
ми можемо запобігти повторенню подібного на 
інших підприємствах.

Щоби молодь могла відпочити від занять і прове-
сти з користю вільний час, між навчальними блока-
ми організатори передбачили різноманітні конкурси 
та ігри. Хлопці й дівчата змагалися у креативності 
і синхронності на танцювальному майданчику, 
показали свою дотепність у пародіях конкурсу 
КВК, під час якого молодіжний актив намагався у 
жартівливій формі відтворити профспілкове жит-
тя у таких державах як Німеччина, Ізраїль, Індія, 

Японія, а також у африканських країнах. Крім того, 
молоді люди перевірили власну ерудованість, 
відповідаючи на загальні питання інтелектуальної 
гри «Quiz», випробували свою витривалість та 
вправність під час водного поло у басейні бази. До 
речі, прохолодна погода, яка була у той день, не 
зломила ентузіазму профспілкової молоді і не ста-
ла на заваді матчам – їх провели зі скороченням 
ігрового часу. До речі, підтримувати себе у тонусі 
можна було з самого ранку: наприклад, зарядка 
на пляжі допомогла молодим людям зустріти на-
сичений подіями другий день форуму. Її провела 
голова комісії по роботі з молоддю Запорізької 
обл ради ПМГУ Олена Рочева.

На пам’ять про теплу дружню зустріч на 
азовському узбережжі всі отримали статуетки, а 
переможці, крім того, - сувеніри з емблемою ПМГУ. 
Однак зауважимо, що головною у ці дні була не 
перемога, а активність й ініціативність. Учасни-
ки дякують Запорізькій облраді Профспілки за 
те, що вона відгукнулася на пропозицію молоді і 
організувала такий важливий для всіх захід. Ак-
тив підприємств, які були представлені на форумі, 
побажав (у тому числі за допомогою публікацій у 
соцмережах) проводити подібні зустрічі щорічно.

Запорізькі феросплавники поділилися з 
редакцією своїми враженнями від форуму.

Олександр Красний:
- На такому заході я вперше. 

Сподобалося усе: програма, 
організація, планування часу, фор-
мат зустрічі. До того ж, місце ви-
брали просто чудове – біля моря! 
Тут можна відпочити, дихати по-
справжньому свіжим повітрям, 
чого не скажеш про наше 

Запоріжжя. На форумі дуже зацікавили виступи 
Романа Тарасенка і Олени Набокової. Я ознай-
омився з історією профспілкового руху, більше 
дізнався про досягнення нашої Профспілки. 
А заняття з конфліктології розширило мої 
можливості долати складні життєві ситуації, які 
час від часу трапляються, дало змогу дізнатися 
про методи примирення сторін. Вважаю, що ці 
знання важливі для усіх нас. А головне, я по-
знайомився з колегами – однодумцями, які 
працюють на підприємствах нашого регіону. 
Після закінчення форуму ми не попрощалися: 
підтримуємо контакти, домовляємося про нові 
зустрічі.

Алла Гаврил-
кович та Дми-
тро Сукачов:

- Ми також 
вперше долучи-
лися до заходу 
такого формату. 
Щодо форуму, він 

пройшов дуже продуктивно і повчально, нас 
зацікавили методи управління конфліктами, ми 
дізналися цікаві факти з профспілкового ми-
нулого. П’ятниця, а також вихідні промайнули 
дуже швидко, оскільки ці дні були просто чу-
довими! Ми багато у чому проявили себе, тож 
вважаємо, що наша команда сповна розкрила 
свої можливості у різних конкурсах. Взагалі ця 
зустріч – гарна можливість поширювати корис-
ну інформацію серед молоді. Позитивних вра-
жень залишилося багато, а зараз новиною про 
форум із задоволенням діляться у Інтернеті, 
що дає змогу зацікавити інших людей новими 
ідеями і дозвіллям трудової молоді.

КОЖЕН ПРАЦІВНИК ЗАВОДУ МУСИТЬ БУТИ ОБІЗНАНИМ ЩОДО 
ЗАСОБІВ І ПРИЙОМІВ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ

� ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ!
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7Спорт Вересень

ІГРИ ФУТЗАЛУ: РОЗСТАНОВКА СИЛ ЗАПОРІЗЬКИХ 
ФЕРОСПЛАВНИКІВ НЕ ЗМІНИЛАСЯ

� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Спартакіаду заводу продовжили зма-
гання з міні-футболу. Під час двох 
десятихвилинних таймів команди по-
казували свої здібності у володінні 
м’ячем: його контролі, точності пере-
дач, умінні команди зберегти цей спор-
тивний снаряд у грі, швидко просуну-
тися з ним до воріт суперника і забити 
яскравий гол! У цьому виді спорту 
емоції б’ють через край, недарма фут-
бол будь-яких масштабів називають 
грою №1 у всьому світі.

Матчі проводилися за круговою системою, у 
них між собою зустрілися команди плавильних 
цехів №2 і №3, цеху з ремонту металургійного 
устаткування і збірна допоміжних цехів. На 
паркетному майданчику спортсмени цих 
структурних підрозділів заводу до останнього 
боролися за перемогу: вправно розігрували 
м’яч, пресингували суперників, реалізовували 
штрафні й кутові удари, фінтили, несподівано 
пробивали по воротам з центру ігрового поля. 
Незважаючи ні на що, хлопці йшли уперед, до 
перемоги! Інтрига у зустрічах трималася до 
фінального свистка, і у результаті напружених 
поєдинків місця розподілилися так: спортивна 
бронза – у працівників ЦРМУ (фізорг – майстер 
Володимир Клімов), срібні нагороди здобула 
команда допоміжних цехів, а золоті медалі 
виборола команда цеху №3 у складі горнових 
Олександра Кропивницького, Олексія Тре-
бунських, Михайла Макеєва і Віталія Голова, 
плавильників Владислава Дячка, Сергія Сачко-
ва та Данила Синиці, а також машиніста кра-
на Євгенія Акімова (фізорг – старший майстер 
Віктор Ніхаєнко).

Таким чином, розстановка сил у кращій трійці 
команд з міні-футболу порівняно з минулим 
роком не змінилася. Стабільність – це добре, 
але, мабуть, лише для тих, хто має лаври 
абсолютної першості, бо рівня майстерності, 
вищого за цей, просто немає. Тож комітет 
фізичної культури вітає колектив цеху №3 з 
новою заслуженою перемогою, а також бажає 
спортсменам інших цехів відточувати свої 

ігрові навички, частіше тренуватися і прагнути 
піднятися на вершину рейтингу.

Дякуємо всім за участь у змаганнях!

� БУДЬ У КУРСІ!

УРЯД ВСТАНОВИВ НОВІ 
КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ

На Урядовому порталі оприлюднені 
зміни до постанов Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 року №1236 і від 
29 червня 2021 року №677, що встанов-
люють нові карантинні обмеження для 
запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби COVID-19. Відповідні зміни набра-
ли чинності з 20 вересня 2021 року.

Під час «жовтого» рівня епідемічної небезпе-
ки відвідування закладів освіти її здобувачами 
дозволено - за умови наявності не менше як у 
80% працівників закладу освіти документа, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації 
чи міжнародного, внутрішнього або іноземного 
сертифіката. Сертифікат може підтверджувати:

• вакцинацію від COVID-19 однією дозою 
дводозної вакцини («жовті» сертифікати);

• вакцинацію від COVID-19 повним курсом 
однодозної або дводозної вакцини («зелені» 
сертифікати);

• негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції;

• одужання особи від зазначеної хвороби.
У разі введення «червоного» рівня епідемічної не-

безпеки відвідування закладів освіти її здобувача-
ми буде дозволено, якщо 100% працівників закладу 
освіти матимуть документ, що підтверджує отри-
мання повного курсу вакцинації чи міжнародний, 
внутрішній або іноземний сертифікат. Сертифікат 
може підтверджувати:

• вакцинацію від COVID-19 повним курсом 
однодозної або дводозної вакцини («зелені» 
сертифікати);

• негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції;

• одужання особи від зазначеної хвороби.
Строк чинності COVID-сертифікатів, що 

підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією 
дозою вакцини («жовті» сертифікати) від дати 
введення дози становитиме 120 днів, двома до-
зами («зелений» сертифікат) – 365 днів. COVID-
сертифікат, що підтверджує негативний результат 
тестування методом полімеразної ланцюгової 
реакції, діятиме 72 години. Строк дії сертифіката 
про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки 
виключно у цифровому форматі, друкувати їх на 
папері відповідного кольору не потрібно. Чинність 
сертифіката має бути підтверджена за допомогою 
Єдиного державного веб-порталу електронних по-
слуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
«ДіЯ».

Більше про вакцинацію від COVID-19 в Україні мож-
на дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua. 

Оновлені правила карантину в Україні
Згідно з новими правилами, у «жовтій» зоні, крім 

маскового режиму й необхідності дотримуватися 
дистанції, заборонені масові заходи за участі понад 
однієї людини на чотири квадратних метри площі 
приміщення або території. Завантаженість кінозалів 
та інших закладів культури має бути не більшою, ніж 
на 50 відсотків місць, а завантаженість спортзалів і 
фітнес-центрів - не більше однієї особи на 10 квад-
ратних метрів. Також заборонена робота навчаль-
них закладів в очному режимі, крім тих, де щонай-
менше 80 відсотків працівників мають «жовтий» або 
«зелений» COVID-сертифікат.

МОЗ України дозволив комбінувати мРНК-вакцини Moderna і Comirnaty 
/ Pfizer-BioNTech. Тому якщо людина зробила перше щеплення «Пфай-
зером», друге вона може зробити «Модерною» і навпаки. Інтервал між 
щеп леннями - 28 днів.

Відзначимо: так можна робити не зі всіма вакцинами. Наприклад, вакцина 
CoronaVac / Sinovac Biotech з іншими препаратами несумісна. Що стосується вак-
цини AstraZeneca, її поки комбінувати з іншими теж не дозволили.

КУРС ВАКЦИНАЦІЇ РІЗНИМИ ПРЕПАРАТАМИ: ДОЗВОЛЕНО
� ДО ВІДОМА� КОРИСНЕ

НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ



8 Вересень

� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1973 рік – силами  працівників  ремонтно-

будівельного цеху в підшефній школі №48 
проведений внутрішній ремонт, побілка і фар-
бування всіх класних кімнат, пофарбування 
фасаду, ремонт огорожі і спортивного облад-
нання, теплиці, впорядкований хімкабінет. За 
внесок у розвиток народної освіти і надання до-
помоги у ремонті підшефної школи, зміцнення 
її матеріально-технічної бази, виконком  
заводської районної ради відзначив колектив 
ЗФЗ Почесною грамотою.

1980 рік – у міських змаганнях з риболовлі 
наша команда  у складі  Валерія і Євгенія 
Кирток,  Юрія Женжери і Фелікса Бучацького 
посіла перше місце, а також була нагороджена  
перехідним кубком і грамотою.

1991 рік – проведено інформаційно-
просвітницький захід «Дні єдиних профспілкових 
дій за права й інтереси трудящих суверенної 
України». Мова про посилення соціальних 
гарантій з боку держави при переході до рин-
кових відносин і, у першу чергу, про реформу  
заробітної плати,  встановлення в законодавчо-
му порядку відпусток тривалістю 24 робочих дні 
та 40-годинного робочого тижня.

ЯКОСЬ У ВЕРЕСНІ

Дозвілля

� ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО

У ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУВСЯ  ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ “ZIFF”

V Міжнародний кінофестиваль 
«ZIFF» зібрав у Запорізькому 
кіноконцертному залі імені Довжен-
ка широку глядацьку аудиторію. 
Феросплавники також із задоволен-
ням відвідали цей захід.

У триденній конкурсній програмі - понад 
трьох тисяч короткометражних фільмів зі 
116-ти країн світу. З них журі обрало кращі 
і сформувало два блоки - український та 
міжнародний. Окрім цього, глядачі побачили 
і прем’єри українського кіно. Вхід для них 
був  безкоштовний.

- Будь-який фільм - це історія. Якщо 
цікава історія і подавати її можна по-
різному, але все одно вона має бути 
цікавою. Головне - це історія і вона має 
торкати, чи не торкати глядача, - сказав 
член журі кінофестивалю «ZIFF» Віктор 
Андрієнко, найвідоміший «довгоносик» 
країни.

Окрім триденного показу фільмів відбулися 
шість майстер-класів для дорослих та дітей. 

Три фестивальні дні були наповнені 
цікавими фільмами конкурсної та 
позаконкурсної програми - короткометраж-
ними, повнометражними і анімаційними, 
майстер-класами, творчими зустрічами з 
режисерами і акторами. Фестиваль почався 
показом фільму «Я працюю на кладовищі» 
режисера Олексія Тараненка. Широкий про-
кат цього фільму в кінотеатрах запланова-
ний на кінець року. Так що запорожці змогли 
побачити комедійну драму, засновану на ре-
альних подіях, описаних блогером Павлом 
«Паштетом» Белянським, одними з перших 
в країні. Павло десять років пропрацював 
на київських кладовищах і надивився там 
багато чого. Презентували фільм на «ZIFF» 
режисер Олексій Тараненко і виконавець 
однієї з головних ролей Олексій Тритенко.

У Запорізькій обласній філармонії 
свято - з великим успіхом  відкрили 
82-й концертний сезон! Дякуємо  
чудовому творчому колективу 
та художньому відділу за яскра-
ву гранд-програму, артистично-
му складу - за професіоналізм та 
мистецьку насолоду, технічному 
персоналу - за неймовірну відео-
інсталяцію, прекрасний звук та 
художне світлове супроводжен-
ня, адміністрації - за шикарний 
зал, слухачам - за аншлаг та гучні 
оплески! 

Щастя, натхнення, пристрасть, вели-
чезна позитивна енергетика – саме такі 
емоції панували цього дня  у концерт-
ному залі імені М.І. Глінки. Кожен кон-
цертний сезон – це визначна подія у 
мистецькому просторі нашого регіону. 
Кожна програма – це плоди майстерності 
й старанної праці артистів та всього твор-
чого колективу філармонії, які ретельно 
готуються до зустрічі з улюбленими гля-

дачами.Він завжди дивує своїх слухачів 
непересічністю ідей та майстерністю му-
зичного втілення, щоб іти у фарватері зі 
світовими музичними майданчиками.

Відрадно, що на відкриття концерт-
ного сезону завітали почесні гості – го-
лова Запорізької обласної ради Оле-
на Жук і заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації Рус-
лан Шиханов. Очільники нашого регіону 
привітали присутніх і творчий колектив 
зі святом та вручили почесні нагороди: 
за багаторічну сумлінну працю, високу 
професійну майстерність, активну гро-
мадську позицію, вагомий внесок у роз-
виток української культури і примножен-
ня духовних цінностей Запорізького краю 
та з нагоди Дня незалежності України 
відзначені колектив Запорізької обласної 
філармонії, артистка хору академічного 
козацького ансамблю пісні і танцю 
«Запорожці» Ольга Пацернюк та артист 
академічного симфонічного оркестру Та-
рас Пацернюк. У свою чергу, генераль-
ний директор, заслужений працівник 
культури Ірина Конарева висловила сло-
ва вдячності за визнання рушійної ролі 
культури, підтримку філармонійного ми-
стецтва та колективу філармонії.

Цього вечора поруч із улюбленими тво-
рами зі сцени лунали нові композиції, 
які ще не звучали у виконанні наших 
артистів. У програмі концерту поєдналися 

різні стилі, жанри та епохи. Кожен міг об-
рати собі композицію «для душі».

Щирими оплесками слухачі зустрічали 
джаз-квартет під керуванням Юрія Крю-
кова та диксиленд артистів академічного 
симфонічного оркестру під управлінням 
Дмитра Мітніка, які подарували гостям 
концерту справжній «соковитий» джаз.

Бандурне мистецтво представляв ан-
самбль бандуристів «ЛюбоGRAY», який 
відкрив друге відділення, виконавши 
глибокозмістовну композицію українських 
авторів «Коріння».

Виключний талант, блискучу хорео-
графію та професійний хоровий спів 
по дарував академічний козацький ан-

самбль пісні і танцю «Запорожці», 
художній керівник - головний хормей-
стер – заслужений артист України Сергій 
Черногор. Колектив радував гостей на-
родною музикою та продемонстрував 
яскравий світ фольклору й національних 
традицій.

Підкорив серця гостей яскравий 
інструментальний номер «Астурія» 
іспанського композитора і піаніста Ісаака 
Альбеніса - у виконанні заслуженого ар-
тиста України Олега Кугаєвського (акор-
деон) та Вікторії Терещенко (бандура).

Наповнювали присутніх позитивними 
емоціями провідні солісти філармонії 
– лауреат премії імені Івана Патор-
жинського Українського фонду культу-
ри Юлія Якса, Микола Квєтков (тенор), 
Вікторія Шестакова (сопрано), Поліна 
Гонтарь (сопрано). Виступали молоді 
й талановиті – лауреат міжнародних 
конкурсів Анастасія Литвин (сопрано), 
Богдан Хижняк і Денис Аврамець. Показа-
ли свою майстерність концертмейстери – 
лау реати міжнародних конкурсів Іоланта 
Дамаскіна (фортепіано), Світлана Зе-
ленська (фортепіано) та струнний квартет 
у складі: лауреат міжнародних конкурсів 

Володимир Галіченко (скрипка), Олег 
Попруженко (альт), Анатолій Калитенко 
(скрипка), Оксана Олійник (віолончель). 
Вишуканими ведучими концерту стали 
Анна Миронова та Юлій Гаврилов.

Важко виділити, який номер програми 
був кращим, адже кожен неповторний у 
своєму стилі й виконанні. Публіка дов-
го нагороджувала артистів бурхливими 
оваціями та вигуками «браво».

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛАРМОНІЇ  
ВІДКРИЛИ 82-Й КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН

� СІМЕЙНІ РОЗВАГИ

Концерт, конкурси з призами, 
козацькі забави, майстер-кла-
си, квести і, звичайно, крафтові 
смаколики – на вихідних кількох 
тижнів поспіль у нашому місті  
тривав  фестиваль «Щед-
ра осінь: Свято врожаю в 
Запоріжжі».

Теплий сімейний фестиваль проходив на 
майдані Маяковського. На фестивалі мож-
на було поспілкуватися з українськими фер-
мерами, скуштувати і придбати натуральну 
продукцію. Для найменших відвідувачів фес-
тивалю працювали дитячі зони - весело було 
всім.

ТРАДИЦІЙНИЙ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДОМАШНЬОЇ 
КОНСЕРВАЦІЇ  ВІДБУВСЯ  

У НОВОМУ ФОРМАТІ

� СТАЛОСЯ!


