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� ВІТАЄМО!

Шановні
феросплавники! 

Історія Запорізького заводу феросплавів нерозривно 
пов’язана з історією розвитку міста Запоріжжя. Сучасне 
покоління запорізьких феросплавників – гідні наслідувачі 
історичних традицій. 88 років – знакова цифра для 
підприємства, яка символізує не тільки нескінченність, а й 
молодість  та невичерпану  силу  прагнення до сплаву досвіду, 
надійності та удосконалення.

На сьогодні підприємство працює в складних економічних умовах 
значного зростання  цін на електроенергію, сировину та  коксо-вугільну 
продукцію при поступовому падінні попиту на нашу продукцію. 

Всупереч проблемам адміністрація докладає максимальних зусиль 
для того, щоби завод працював у звичному режимі зі збереженням 
технологічних та фінансових показників. Ми ведемо відновлювальні 
роботи у цеху №1. Проводиться робота з підвищення ефективності 
роботи газоочисток, розглядається питання капітального ремонту та 
модернізації печі №37.

Оцінюючи працю кожного цеху, я хочу сказати, що основою та за-
порукою успіху є люди, самовіддані співробітники. Все, чого досягли 
ми за ці роки - це результат роботи команди професіоналів своєї 
справи! 

Складові успіху - це і професіоналізм, і гнучкий підхід, і пошук, всу-
переч проблемам, нових рішень, втілення інновацій. 

Головною метою залишається рух уперед, вдосконалення 
технічного оснащення і процесів для відповідності сучасним стан-
дартам якості. Ми активно освоюємо нові сплави, вдосконалюємо 
нашу технологію,  робимо впевнені кроки у зменшенні фізичної праці 
людей.

 Вітаю трудовий колектив АТ «ЗФЗ» з визначною датою – 88-ою річницею з дня створення нашо-
го підприємства! У цей святковий день бажаю заводу збільшення виробничих потужностей, нових 
клієнтів і надійних партнерів, а всьому колективу – втілення професійних планів, невичерпної енергії 
та необхідних можливостей для їх реалізації. 

Нехай у наших сім’ях панує лад, а у справах супроводжує удача! Будьте здорові і щасливі!
 

Павло Кравченко, Голова Правління АТ «ЗФЗ»

?????????

Шановні
заводчани 
і ветерани!

День народження рідного 
заводу святкуймо разом!

Вітаю  всіх нас із знаковою 
річницею нашого заводу. 
Це - великий успіх – 88 (!) 
років високоякісної, славної 
і бездоганної діяльності. І 
сьогодні я від щирого серця 
бажаю нашому колективу  
процвітання,  успіху у нашій 
виробничій діяльності, 
здорової конкуренції на рин-
ку  феросплавної продукції, 
а також нових здобутків 
і  перемог. Всі ці роки про-
фком заводу надає всебічну 
підтримку заводчанам і 
сприяє подальшому ефек-
тивному розвитку нашого 
підприємства.

Нехай до ваших талантів і 
професійних навичок, до ваших 
конструктивних ідей і потужно-
го прагнення нових виробничих  
звершень неодмінно додасться 
удача, нехай жодне з наших ви-
соких прагнень не буде марним, 
нехай кожен день буде результа-
тивним і прибутковим.

Бажаю  всім нам міцного 
здоров’я, добробуту нашим роди-
нам, процвітання рідному заводу!

Юрій Спиридонов,
голова профкому АТ «ЗФЗ»

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ ЗБІЛЬШИВ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ НА 0,7%
� ПІДСУМКИ РОБОТИ

Запорізький завод феросплавів у січні 
- серпні поточного року збільшив ви-
пуск продукції на 0,7% у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року - до 
139,81 тис. тонн. Як повідомили агент-
ству «Інтерфакс-Україна» в Українській 
асоціації виробників феросплавів (УкрФА), 
за вісім місяців року ЗФЗ знизив випуск 

силікомарганцю на 29,4% - до 46,31 тис. 
тонн, але наростив феросиліцію - на 
34,4% (до 53,84 тис. тонн), феромар-
ганцю - на 11% (до 34,84 тис. тонн). 
Підприємство також збільшило ви-
пуск марганцю металевого - в 2,7 рази, 
до 4,82 тис. тонн. У серпні вироблено 
21 тис. тонн феросплавів. 

Як повідомлялося, ЗФЗ у 2020 році 
зменшив випуск продукції на 20,7% 
у порівнянні з попереднім роком - до 
199,03  тис. тонн. У тому числі за-
вод за минулий рік знизив випуск 
силікомарганцю на 37,7% - до 90,45 тис. 
тонн, феросиліцію - на 2,8%, до 60,80 тис. 
тонн, але наростив феромарганцю - на 

21,6%, до 44,98 тис. тонн. Підприємство 
також знизило випуск марганцю метале-
вого - на 54,4%, до 2,8 тис. тонн.
ЗФЗ - один з трьох українських виробників 

цієї продукції. Частка внутрішнього рин-
ку в його поставках складає 30-35%. 
Продукція експортується в країни СНД, 
Євросоюзу, Азії, Африки.



Виробництво 2 Жовтень

Керівник групи метрологів Тетяна Ковальова: 
«Наша мета - забезпечити єдність і точність»

� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Вимірювання - один з найважливіших 
шляхів пізнання природи людиною. Без 
їх допомоги ми б ніколи не розібралися 
у властивостях корисних копалин, не 
приручили стихійну енергію електри-
ки, води, тепла тощо. Можна сміливо 
сказати, що про жодний технічний 
прог рес тоді не йшлося б. У наш же 
час практично немає жодної сфери 
діяльності, де не використовують 
результати вимірювань, випробувань 
і контролю. І у цьому питанні дуже 
потрібна допомога представників 
метрологічних професій, оскільки ці 
фахівці знають все про вимірювання, 
методи, засоби забезпечення їх 
єдності та способи досягнення 
необхідної точності.

Оскільки у 
в и р о б н и ц т в і 
феросплавів до-
водиться щодня 
стикатися відразу 
з декількома 
фізичними факто-
рами, на нашому 
заводі існує своя 
служба метрології. 
Результати праці 
її фахівців ба-
чать працівники 
практично всіх 
підрозділів заводу, 
оскільки у вироб-
ничому процесі 
всюди використо-

вуються засоби вимірювальної техніки.
З нагоди професійного свята - Дня працівників 

стандартизації та метрології України, редакція 
газети зустрілася з керівником групи обліку та 
метрологічного забезпечення заводу Тетяною 
Ковальовою. Вона розповіла нам про те, які 
функції виконує метрологічна служба заводу, 
про її структуру, цілі і завдання, поділилася 
своїм баченням образу ідеального колеги по 
професії.

- Поясніть, чому професія метролога 
важлива для підприємства.

- Тому що ми дбаємо про забезпечення 
єдності і точності вимірювань на заводі. Не-
дарма вимірювальні прилади та інструменти 
називають своєрідними «очима» і «вухами» ви-
робництва, оскільки вони бачать і чують те, що 
недоступно для точної оцінки нашим органам 
чуття. Без цих, здавалося б, дрібниць неможли-
ве нормальне проведення будь-яких процесів. 
Засоби вимірювальної техніки або, скорочено, 
ЗВТ - це справжні помічники фахівців заводу 
в прийнятті рішень: завдяки їм працівники ма-
ють оперативну інформацію про стан речовин 
і середовищ, у яких проводяться вимірювання. 
Орієнтуючись, наприклад, на фізико-хімічні по-
казники, ми, можемо оцінити стан сировини, 
що ввозиться на наше підприємство, а також 
якість феросплавів, вапна - словом, усього того, 
що ми виробляємо. Якість продукції та безпека 
персоналу безпосередньо залежать від чіткості 
оцінки електричних показників, температури, 
тиску. Без правильного визначення маси не вий-
де побудувати ділові відносини з партнерами, 
відвантажити продукцію повністю відповідно до 
заявки або договору, без точної оцінки розмірів 
неможливо виготовити деталі для обладнання 
за параметрами, вказаними у кресленні, і це 
далеко не всі приклади. Таким чином, наша ро-
бота є всеосяжною, оскільки охоплює всі сфери 
життєдіяльності підприємства; вона допомагає 
керівництву цехів і заводу володіти повною, 
достовірною інформацією про технологічні про-
цеси, погоджувати їх. І інші трудівники ЗФЗ, 
у свою чергу, завдяки повіреним приладам і 
інструментам не будуть покладатися на те, що 
якось воно буде: робота в контрольованих умо-
вах набагато підвищує впевненість. Де б не 
знаходилося робоче місце - у плавильному або 
допоміжному цеху, їх співробітники зможуть пра-
вильно приймати рішення і планувати свої дії.

- Які цілі і завдання стоять перед мет-
рологами заводу?

- Ми покликані забезпечити якісне метрологічне 
управління інструментами і технологічними про-
цесами. Для цього організовуємо метрологічне 
забезпечення виробництва, контролюємо 
повірку засобів вимірювальної техніки заво-
ду згідно з річним графіком. Також проводимо 
метрологічну експертизу внутрішньої технічної 
документації підприємства, здійснюємо відомчий 
метрологічний нагляд. У роботі керуємося Зако-
ном України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність», Положенням про метрологічну 
службу АТ «ЗФЗ», стандартом підприємства 
«Метрологічне управління інструментальними 
засобами і технологічними процесами», а також 
ГОСТами, ДСТУ, документами метрологічних 
органів.

- Скільки ЗВТ перебуває на заводсько-
му обліку, які вимірювання вони вико-
нують і хто повіряє ці засоби?

- Засобів вимірювальної техніки на нашому 

заводі більше шести тисяч, з них близько 5850 
ЗВТ підлягають повірці. Всі ці засоби відносяться 
до так званої законодавчо регульованої 
метрології за такими сферами діяльності як за-
безпечення захисту життя та охорона здоров’я; 
контроль стану навколишнього природного 
середовища, безпеки умов праці, дорожнього 
руху і технічного стану транспорту; топографо-
геодезичні роботи; торгово-комерційні операції і 
розрахунки між учасниками угод, а також поста-
чання і споживання енергетичних, матеріальних 
ресурсів. 

У число засобів вимірювальної техніки, які 
наша служба приймає і здає на повірку, вхо-
дять також ЗВТ структурних підрозділів, роз-
ташованих поза основною територією заводу. 
У житлово-комунальному відділі, наприклад, 
- це лічильники питної води, на підставі 
показників яких виставляються рахунки меш-
канцям будинків, закріплених за ЗФЗ. На базі 
відпочинку «Феросплавник» у Приморську є 
ваговимірювальні застосування, ведеться облік 
спожитої електроенергії. Котельня санаторію-
профілакторію нашого підприємства обладнана 
манометрами. Усе це обладнання працює: десь 
- постійно, десь - сезонно, і правильність його 
експлуатації вимагає до себе уваги.

Наші ЗВТ експлуатуються за такими видами 
вимірювань як електрика і магнетизм, довжи-
на, маса та пов’язані з нею величини, фото- і 
термометрія, іонізуючі випромінювання, час і 
частота, хімія, акустика, ультразвук, вібрація. 
Комерційний облік енергоносіїв для потреб за-
воду, а саме: електроенергії, природного газу, 
води пожежно-питної і свіжотехнічної (взятої 
з річки Дніпро) здійснюється через автомати-
зовану систему, що включає в себе 34 вузла 
обліку, 74 вимірювальних канали і повірені вуз-
ли комерційного обліку газу, води. Також у нас 
повністю автоматизований облік паливно-ма-
стильних матеріалів. Цей проєкт реалізований 
на заправних станціях автотранспортного, 
залізничного цехів і цеху переробки шлаків. За 
допомогою ультразвукових рівнемірів показни-
ки через бухгалтерію заводу передаються до 
Державної фіскальної служби.

Що стосується повірки ЗВТ, вона прово-
диться як на нашому заводі, так і в Центрах 
стандартизації та метрології України. Усього в 
сторонніх організаціях повірці підлягає 1151 оди-
ниця засобів вимірювальної техніки.

- Так, фронт робіт досить вели-
кий. Скільки ж людей трудяться в 
метрологічній службі? Чи зручно їм об-
слуговувати такий обсяг ЗВТ?

- Якщо брати централізовано - то нас всього 
п’ятеро осіб. Очолює службу головний метро-
лог заводу - начальник цеху Роман Панченко. 
Я керую групою обліку та метрологічного за-
безпечення, до якої, крім мене, входять ще три 
колеги: технік-метролог Олена Бакум, лабо-
рант-метролог Олена Клименко, технік з обліку 

Ірина Петрик. Також у складі служби - працівники 
дільниць ЦЗЛАММ: інженери  загальноцехово-
го персоналу, ТАіАСУТП, ТАіСЗД, КВПтаА, ВВТ. 
Це мої вірні помічники, ми вже не перший рік 
працюємо разом. Але нас все одно мало для 
вирішення поточних завдань, тому підтримуємо 
постійний зв’язок з особами, відповідальними 
за метрологічне забезпечення у структурних 
підрозділах заводу. Начальники цехів признача-
ють їх з числа інженерно-технічних працівників; 
ці люди виконують метрологічні обов’язки без 
відриву від своєї основної діяльності. Наші 
«позаштатні» співробітники контролюють до-
тримання метрологічної дисципліни у своїх 
підрозділах, координують роботу відповідальних 
по дільницям, службам і видам вимірювань, за-
безпечують належні умови експлуатації, стежать 
за збереженням і контролюють стан ЗВТ, а також 
виконують інші функції.

Незважаючи на деяку неоднорідність, делегу-
вання повноважень працівникам інших професій, 
метрологи ЦЗЛАММ працюють злагоджено і ко-
ректно з усіма службами заводу, розуміючи, що 
наше виробництво - єдина система, і помилки у 
ній неминуче тягнуть за собою складні, часом 
непоправні наслідки.

- Яке вимірювальне обладнання було 
закуплено впродовж 2020-2021 років на 
завод і для яких цехів?

- Поступово ми замінюємо вимірювальні 
пристрої, оскільки кожний з них має свій строк 
експлуатації. Прилади застарівають морально і 
фізично, до того ж, закони і стандарти змінюються. 
Те, що було вчора, не завжди актуально сьогодні, 
тому на заводі ми поступово відмовляємося 
від використання механічного вимірювального 
обладнання. Наприклад, усі лабораторії, які 
взаємодіють із зовнішніми організаціями, на по-
точний момент укомплектовані електронними при-
ладами обліку, оскільки вони, у тому числі, дають 
змогу передавати показання за межі підприємства 
без втручання людини. Для лабораторії захисту 
водно-повітряного басейну придбані високоточні 
електронні ваги, із заміною трансформаторів 
в автоматизованій системі контролю та обліку 
електроенергії будуть встановлені дублюючі 
лічильники на лініях Л-341, Л-344, Л-345, Л-346, 
Л-348. У міру необхідності оновлюється парк ЗВТ 
і в інших структурних підрозділах заводу. Таким 
чином, у відділ технічного контролю і центральну 
заводську лабораторію закуплено спектрометр, 
«арсенал» газорятівників попов нився портатив-
ними газоаналізаторами.

- Наскільки жорсткі вимоги 
пред’являються до організації роботи у 
вашій сфері?

- На всю виконувану нами роботу необхідні 
дозвільні документи. Зокрема, лабораторія за-
хисту водно-повітряного басейну, центральна 
заводська лабораторія, лабораторія діагностики 
транспортних засобів автотранспортного 
цеху, дільниця електротехнічного обладнання 

електротехнічного цеху - це підрозділи, які ма-
ють свідоцтва визнання технічної компетентності 
на право проведення робіт і випробувань. Але 
такі документи видають з обмеженим строком 
дії, тому що кваліфікацію періодично потрібно 
підтверджувати: технічний розвиток поряд 
з підвищенням продуктивності обладнання 
підсилює світові вимоги до якості й безпеки. При 
цьому, щоби вижити у єдиній системі, потрібно 
підкорятися загальноприйнятим стандартам. 
Лабораторії - не виняток, оскільки, нагадаю, 
лише шляхом вимірювань можна упевнитися в 
якості сировини, матеріалів і продукції, врахува-
ти споживання ресурсів. Виконання вимірювань 
є однією з основних функцій лабораторій, і 
саме свідоцтва техкомпетентності покликані 
підтвердити їх достовірність, а також рівень 
підготовки персоналу. Без подібних документів 
подальша робота цих структурних підрозділів 
неможлива: непідтверджені дані, отримані у 
результаті аналізу, довіри споживачів не викли-
кають.

- Чи комп’ютеризований на заводі 
облік вимірювальної техніки, що 
підлягає повірці?

- Так, ми разом   ведемо електронну базу даних 
АСУП «Облік ЗВТ». Програма формує графіки 
проведення повірки, перевірки і калібрування 
наших засобів вимірювальної техніки окремо по 
кожному виду вимірювань. Доступ до програми 
відкритий, у тому числі, і для інших структурних 
підрозділів заводу, які використовують засоби 
вимірювальної техніки, але тільки для читан-
ня. Це дуже зручно, оскільки в цехах можуть 
ознайомитися зі списком, освіжити у пам’яті 
перелік ЗВТ, які потребують періодичної повірки, 
і спланувати свої дії. Благо, комп’ютери з 
підключенням до заводської мережі є у кожного 
керівника, і вся необхідна інформація за нашим 
напрямом у них під рукою.

- Якими якостями, на ваш погляд, має 
володіти ідеальний метролог?

- Глибокими професійними знаннями, навичка-
ми роботи з комп’ютерними програмами обліку, 
старанністю, вмінням знаходити вихід з нестан-
дартних ситуацій, неконфліктністю і, звичайно, 
працьовитістю, вмілими руками. У нашій роботі 
важливі знання метрологічного законодавства, 
уважність до дрібниць, аналіз і прагнення до са-
мовдосконалення.

- Що допомагає метрологам нашого 
заводу не відставати від колег, які пра-
цюють на інших підприємствах?

- Підтримка професійних компетентностей, 
впевненість у своїх силах і любов до обраної 
професії. Ми завжди відкриті до нового: хочу 
зазначити, що у розвитку служби велику роль 
відіграють внутрішні і зовнішні планові аудити. 
За результатами їх проведення ми отримуємо 
оцінку своєї діяльності та рекомендації, в яко-
му напрямку розвиватися. Застосовуючи на 
практиці ці поради, удосконалюємо власну си-
стему менеджменту якості.

Служба активно бере участь у роботі та роз-
витку метрологічного забезпечення виробницт-
ва. Від нашої праці залежить, у тому числі, 
якість продукції, тому ми завжди готові взяти 
активну участь у модернізації, вдосконаленні 
технологій. Бути причетними до підвищення 
конкурентоспроможності, зміцнення іміджу заво-
ду як надійного партнера не тільки почесно, але 
й цікаво. Вважаю, що такою можливістю потрібно 
користуватися максимально ефективно.

Мабуть, символічно, що працівники 
групи обліку й метрологічного за-
безпечення зустрічають своє 
професійне свято водночас із днем 
народження заводу – 10 жовтня. Тож 
редакція газети приєднується до 
привітань колег цього невеликого ко-
лективу ЦЗЛАММ з Днем працівників 
стандартизації та метрології і на-
шим спільним святом. Метроло-
гам лабораторії і всім іншим, хто 
пов’язаний з цією відповідальною 
сферою на нашому підприємстві, 
бажаємо міцного здоров’я, достатку, 
професійних успіхів, впевненості у 
завтрашньому дні.



Виробництво

Точність і достовірність вимірювання
маси на заводі - під постійним контролем

3Жовтень

Перші знайдені археолога-
ми зразки ваг відносяться 
до V тисячоліття до нашої 
ери, застосовувалися вони 
в Месопотамії. Незважаючи 
на свою старовину, подібний 
винахід дуже добре себе за-
рекомендував і прийшов до 
нас крізь століття: ваги 
почали використовувати 
перші торговці і хіміки, а 
згодом цей механізм став 
невід’ємною частиною ви-
робництва.

Зараз ваги є основним еле-
ментом автоматизованої системи 
обліку і контролю матеріальних 
потоків, що забезпечує оперативне 
управління технологією, дає змогу 
підвищити якість і рентабельність 
продукції, знижуючи при цьому 
витрати. На нашому заводі, зо-
крема, експлуатується близько 
300 одиниць ваговимірювальних 
пристроїв, і вони різняться своїми 
розмірами залежно від поставле-
них перед ними задач. Є зовсім 
маленькі ваги, які використову-
ють, наприклад, у центральній 
заводській лабораторії - на них 
зважують проби. Складські ваги 
більші, оскільки на їх платформі 
розміщують фасовані товарно-
матеріальні цінності у тарі. А на 
ваги залізничного цеху заїжджають 
цілим вагоном, що майже доверху 
завантажений сировиною або гото-
вою продукцією.

Незважаючи на всі переваги ваг 
(особливо електронних), їх точність 
- далеко не константа, і з часом у їх 
показання без навмисного втручан-
ня людини починають проникати 
похибки. І, знаєте, це як струни у 

музичних інструментах - чим їх на-
тяг слабкіше, тим гірше вони зву-
чать. Такі ж неприємні відчуття ви-
никають у людей, яким «брешуть» 
ваги. Щоб усунути «фальшиві 
ноти» в аналітичній і комерційній 
«симфонії», на допомогу своїм ко-
легам - виробничникам поспішають 
метрологи, у тому числі і нашо-
го підприємства. На ЗФЗ основну 
частину роботи з метрологічного 
контролю вагового господарства 
беруть на себе заступник началь-
ника цеху Олександр Юрченко, а 
також дільниця ваговимірювальної 
техніки Центральної заводської 
лабораторії автоматизації, 
механізації й метрології під 
керівництвом начальника дільниці 
Сергія Череватенка.

Персонал цього структурного 
підрозділу ЦЗЛАММ піклується 
про розвиток вагового господар-
ства на ЗФЗ, а також про те, щоб 
аналітичні ваги, використовувані 
у лабораторіях, і технічні ваги, 
якими зважують сировину і гото-
ву продукцію, видавали достовірні 
показання. Завдання це дуже важ-
ливе, оскільки чим більша похибка 
ваг - тим менше ми обізнані про 
свої внутрішні, виробничі проце-
си, а про довіру споживача тоді 
і зовсім говорити не доводиться. 
Ми не можемо працювати у збиток 
собі і іншим: конкуренція нині дуже 
жорстка. Помилок у цих питаннях 
допускати не можна, від цього за-
лежить, у тому числі, репутація 
компанії на ринку. Тому до точності 
ваг на нашому підприємстві став-
ляться дуже уважно, і як все це 
працює, нам розповів Олександр 
Юрченко:

- Повірки допомагають нам 
бути впевненими у достовірності 
вимірювань, і у разі необхідності 
ми можемо провести своєчасне на-
лаштування пристроїв, - стверджує 
Олександр Олегович. - Тим не 
менш, терміни між повірками 
досить довгі, а з сировиною і 
продукцією ми працюємо безпе-
рервно. Ніхто не застрахований 
від того, що техніка може дати 
збій. Щоби менше турбуватися 
про точність і стабільність ваг в 
міжповірочний період, додатково 
до них ми здійснюємо перевірки 
ваговимірювального обладнання. 
Одна перевірка включає в себе 
відразу три зважування з кон-
трольним вантажем: у плавиль-
них цехах відповідальні особи 
проводять їх на початку кожної 
зміни. Таку саму процедуру один 
раз на тиждень повторює май-
стер групи дільниці технологічної 
автоматики і автоматичних си-
стем управління технологічними 
процесами. Начальник дільниці 
ваговимірювальної техніки 
спільно з відповідальною особою 
управління сировини і постачання 
один раз на місяць перевіряють 
автомобільні ваги, тричі зважую-
чи контрольний вантаж. Крім того, 
за допомогою контрольної вагової 
платформи №373 (унікальної 
для місцевого проммайданчика) 
ми перевіряємо один - два рази 
на тиждень вагонні ваги складів 
готової продукції цехів №№ 1, 4 і 
залізничного цеху. Ваги цеху пере-
робки шлаків перевіряємо двічі 
на місяць. Таким чином, точність 
зважування та обліку продуктів ви-
плавки у рамках показань, які вида-

ються вагами, у нас на постійному 
контролі.

До речі, про вагонні ваги - з 
усіх об’єктів вагового господар-
ства нашого підприємства саме 
вони удостоюються особливої 
уваги. Цікаво, що питаннями цьо-
го ваговимірювального обладнан-
ня займаються не тільки феро-
сплавники і метрологи з зовнішніх 
організацій, а й працівники 
Придніпровської залізниці. Такі 
ваги мають два види паспортизації: 
крім метрологічних властивостей, 
перевіряється їх технічний стан, 
оскільки від нього залежить безпека 
на залізничному транспорті. Один 
раз у п’ять років на заводі проводять 
незалежну атестацію таких ваг із 
запрошенням фахівців зовнішньої 
лабораторії. Вони оглядають бе-
тонну основу, металоконструкції, 
колію, а після видають висновок, 
у якому викладають експертну 
оцінку. Крім цього, виконуючи вимо-
ги інструкції «Про порядок застосу-
вання засобів ваговимірювальної 
техніки на залізничному транспорті 
України», разом з представниками 
«Укрзалізниці» проводиться огляд-
перевірка вагонних ваг з застосу-
ванням вагоповірочного вагона, 
який спеціально для цієї мети до-
ставляють на наше підприємство.

Крім безпосередньо ваг, повірці 
підлягають гирі. Це завдання 
виконують працівники дільниці 
ваговимірювальної техніки. У ро-
боту беруть гирі масою від 0,01 
міліграмів до 0,5 тонн.

Детальніше про вагове го-
сподарство читайте у наступ-
ному випуску «Феросплавни-
ка».

� РОБОТА ПРОФЕСІОНАЛІВ
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На захисті законних прав 
та інтересів заводу

� ВІТАЄМО!

День юриста в Україні щороку 
відзначають 8 жовтня. Така дата 
була вибрана не випадково: саме 
цього дня у 1016 році київський князь 
Ярослав Мудрий видав звід законів 
«Руська правда».

Вибір професії, пов’язаної з право-
вою сферою – це завжди вибір шля-
ху відповідальності, справедливості, 
відданості, цілеспрямованості, а професія 
юрисконсульта завжди користується пова-
гою. І правда: хто як не він, може розібратися 
у правових тонкощах законів, указів, поста-
нов, інструкцій та інших офіційних актів? У 
наші часи юрвідділ є невід’ємним структур-
ним підрозділом усіх великих підприємств, 
і ЗФЗ – не виняток. На нашому заводі, на-
приклад, жоден функціональний напрям не 
може обійтися без допомоги юристів; для 
стабільності життєдіяльності запорізьким 
феросплавникам надзвичайно важли-
ва підтримка у правовій сфері. Юридична 
обізнаність дає змогу слідувати букві і духу 
Закону, уникнути помилок, якими можуть 
скористатися опоненти. До цього варто до-
дати ще уміння мислити логічно, тактовність 
і виваженість. Усі подібні компетенції 
характерні для правників - професіоналів, 
і саме такі люди працюють у юридичному 
відділі нашого підприємства під керівництвом 
начальника ЮрВ Сергія Вініченка.

Цей структурний підрозділ заводо-
управління стоїть на сторожі прав і закон-
них інтересів ЗФЗ у державних, судових та 
інших органах. Його працівники система-
тично відслідковують зміни законодавства 
та підтримують безпечні умови для заводу 
у правовій сфері. Кожен день у керівника 
відділу, а також його заступника Олексія 
Маньчина, юрисконсультів Наталії Пельо, 
Владлена Верби, Марини Швець, Юлії 
Гаранич багато роботи: вони контролю-
ють розгляд справ, стороною яких є наше 
підприємство, забезпечують представництво 
заводу у судах. Фахівці юридичного відділу 
організовують ведення претензійної та 
позовної роботи, уважно готують відповіді на 
офіційні запити і звернення, відповідально 
ставляться до перевірки правильності 
складання документів, що регламентують 
господарчу діяльність заводу. Також на 
представників відділу покладений обов’язок 

взаємодії з контролюючими органами, адже 
з юридичною підтримкою почуваєшся на-
багато впевненіше: деякі питання можливо 
вирішити відразу після їх виникнення, корек-
тно і уникнути небажаних несподіванок. Крім 
того, без правової допомоги юристів важко 
уявити правильність укладання угод заво-
дом, завдяки цьому зменшуються ризики у 
правовій площині.

Але найкраще про роботу працівників 
юридичного напряму говорять цифри. Зо-
крема, за поточний рік завдяки успішно 
проведеній юрвідділом претензійно-позовній 
роботі з недобросовісних контрагентів заво-
ду стягнуто більше трьох мільйонів гривень. 
Також фахівці ЮрВ регулярно проводять ро-
боту з захисту інтересів підприємства з пи-
тань кредиторської заборгованості шляхом 
домовленостей і ухвалення мирових угод, 

що дало змогу зекономити більше 800 тисяч 
гривень.

Завдяки систематичному вивченню змін 
в українському законодавстві, постійному 
самовдосконаленню у правовій площині, 
практичному застосуванню навичок 
компетентність юристів нашого підприємства 
залишається на належному рівні. І це вкрай 
важливо, адже у обраній ними професії 
потрібно бути не тільки обізнаним, а й прин-
циповим і цілеспрямованим, працелюбним і 
зосередженим.

У День юриста працівникам юридичного 
відділу побажали, щоби знання, досвід та 
вміння завжди допомагали під час розгляду 
справ, у роботі супроводжував успіх, а також 
щоби їх не полишали такі основоположні 
людські чесноти як справедливість і 
порядність.

Цех №1
Алексєєнко В.Ф. – дробильник;
Купрiянова Н.В. – машиніст крана.

Цех №2
Гречаний В.П. – заступник начальника цеху.

Цех №3
Тимошенко В.В. – горновий;
Красний О.О. – горновий.

Цех №4
Прокопенко О.А. – горновий;
Фалеєв В.А. – машиніст розливної машини;
Луньов Ю.В. – газівник;
Кашинський Ю.М. – горновий.

Ремонтно-механічний цех
Онiщук В.З. – фрезерувальник;
Науменко В.А. – коваль.

Відділ технічного контролю
Насонова Н.В. – старший майстер;
Чалик А.А. – контролер.

Залізничний цех
Бенза Д.А. – слюсар;
Щербаков Ю.В. – помічник машиніста 

тепловозу.
Автотранспортний цех

Савеленко С.А. – водій;
Iщенко М.М. – водій;
Грицаєнко С.О. – водій.

Центральна заводська 
лабораторія

Анiсiмова Л.I. – лаборант;
Бондаренко Н.Л. – дробильник.

Склад управління сировини та 
постачання

Нагорних Г.Ю. – ватажник.
Відділ збуту

Зубова Г.В. – начальник сектору.
Бухгалтерія

Семенова Г.А. – бухгалтер.
Відділ кадрів та навчання

Бикова О.О. – заступник начальника відділу.
Відділ збуту

Плетньов Д.А. – інженер.
Господарча дільниця

Вiслогузова Н.В. – підсобний робітник.
Цех з ремонту металургійного 

устаткування
Мутовкiн В.В. – електрогазозварник;
Скрипнiченко Л.О. – слюсар-ремонтник;
Чумак А.А. – слюсар-ремонтник;
Горбатюк В.В. – слюсар-ремонтник.

Воєнізована охорона
Опiшняк Р.О. – охоронник;
Ковтун К.Г. – охоронник;
Клименко О.В. – охоронник;
Потапов О.В. – начальник караулу.

Оформлення електронних
лікарняних у перехідний період

� ДО УВАГИ!

З 1 жовтня починають діяти 
електронні лікарняні в Україні. Основ-
на проблема переходу від паперових до 
електронних лікарняних у Запорізькій 
області - це людський фактор.

Про це розповіли начальник відділу стра-
хових виплат та матеріального забезпечення 
Костянтин Назаренко та начальниця відділу 
перевірки обґрунтованості й видачі листків 
непрацездатності Управління виконавчої ди-
рекції фонду соціального страхування України 
в Запорізькій області Ірина Новак.

Як зазначив Костянтин Назаренко, 
електронні лікарняні мали запрацювати ще з 
1 вересня, проте перехідний період їх впро-
вадження подовжили. Відповідний наказ Мі-
ністерства охорони здоров’я України №18-36 
підписаний 28 серпня 2021 року.

Власне за цей період пацієнти могли 
отримувати як паперові, так і електронні 
лікарняні. Начальник відділу страхових виплат 
повідомив, що найбільша проблема у переході 
на електронні лікарняні - у самих людях. Адже 
відбувається перехід від паперового варіанту, 
яким українці користувалися 85 років.

Експерт зазначив, що попри труднощі ро-
бота з прийманням листків непрацездатності 
наразі триває: «У Запорізькій області вже прий-
няті 4500 листків непрацездатності, це понад 
1400 заяв розрахунків від страхувальників, на 
суму більш як 9 млн грн».

Основним елементом в оплаті електронних 
лікарняних, за словами Костянтина Назарен-
ка, є персональні кабінети на сайті Пенсійного 
фонду України.

Ірина Новак пояснила: пацієнти можуть 
не хвилюватися з приводу розголошення 
особистої інформації:

«Крім лікаря діагноз ніхто не бачить: 
не бачить ні роботодавець, ні Пенсійний 
фонд. У Фонді є два лікарі, які допущені 
до цього реєстру, вони можуть побачити 
прізвище та посаду лікаря, який видав листок 
непрацездатності. Більше ніякої особистої 
вразливої інформації ми мати не можемо», — 
наголосила експертка.

Експерти розповіли про алгоритм дій від 
початку непрацездатності людини до страхо-
вих виплат:

1. Пацієнт звертається до свого сімейного 
лікаря, який активує лікарняний.

2. Медичний висновок «підтягується» до 
реєстру електронних листів непрацездатності, 
там вже автоматично створюється листок 
непрацездатності. Особі потрібно попередити 
свого роботодавця про те, що їй сформований 
листок непрацездатності. З цього моменту 
він буде доступний в кабінетах страхуваль-
ника та застрахованої особи на веб-порталі 
Пенсійного фонду.

3. Після того, коли страхувальник, робото-
давець побачить цей листок непрацездатності, 
у нього буде статус «Готовий до сплати».

4. Після п’яти днів закінчення 
непрацездатності цей листок є підставою для 
отримання матеріального забезпечення (якщо 
немає підстав для відмови в оплаті).

5. Відділ кадрів визначає, скільки днів фак-
тично особа хворіла, була непрацездатна з 
інших причин, її страховий стаж та направляє 
до комісії соціального страхування на 
підприємстві (саме цей орган або призначає, 
або відмовляє в наданні матеріального забез-
печення).

6. Комісія виносить свій вердикт впродовж 
десяти днів та складає протокол про призна-
чення або про відмову в призначенні. Якщо 

допомога призначена, бухгалтерія має п’ять 
робочих днів для того, щоби надати розраху-
нок до Фонду соціального страхування.

7. Тепер застрахована особа може зверну-
тися до свого страхувальника аби дізнатися 
дату подачі заявки.

8. Знаючи дату, можна відстежувати свій 
листок непрацездатності в телеграм-каналі 
Фонду соціального страхування, де щодня 
оновлюється інформація.

Ірина Новак зазначає: заходити до свого 
персонального кабінету на сайті Пенсійного 
фонду важливо, адже можуть допускатися 
помилки, які, вірогідно, затягнуть процес. 
Наприклад, каже експертка, лікар може не-
правильно внести дані, тому потрібно персо-
нально звіряти їх. Зміна паспорту, прізвища 
також мають бути відображені в особистому 
кабінеті.

- Дані людей, які влаштовуються на пер-
шу роботу, можуть вноситися роботодавцем 
до Пенсійного фонду протягом трьох місяців, 
кварталу. Тому, якщо працівник влашту-
вався на роботу та захворів через тиждень 
- два, цих даних може не бути у кабінеті. 
Тому потрібно потурбуватися, щоби ці дані 
надійшли до Пенсійного фонду, — додає 
Ірина Новак.

Костянтин Назаренко розповідає: у випад-
ку, якщо ваш листок непрацездатності подо-
вжують, роботодавець це також бачить на 
сайті Пенсійного фонду: «На сайті Пенсійного 
фонду є номер про випадок непрацездатності. 
Це не номер лікарняного, це номер випадку 
непрацездатності, переважно шестизначне 
число. Якщо це число збігається — це один 
страховий випадок, оплачувати його має ро-
ботодавець впродовж п’яти днів, з шостого — 
коштом Фонду».

Справи небайдужих
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Людина з багатою життєвою історією
� ПОСТАТЬ

З Пантелієм Лук’яненком редакція 
газети цього року зустрічалася не-
одноразово. Разом із представни-
ками профкому і Ради ветеранів на-
шого підприємства ми вітали його 
з Днем Перемоги, а потім – на його 
95-річному ювілеї.

Представників заводу гостинно зустріли у 
оселі Пантелія Івановича. Ми переступили 
поріг його дому після довгої дороги, адже наш 
герой живе у селі Кушугум Запорізької області. 
Ювіляр запропонував нам чай, і за чашкою 
цього гарячого напою розповів нам історію сво-
го життя: як пережив окупацію, як брав участь 
у війні з нацистами, як і коли прийшов працю-
вати на завод.

Пантелій Лук’яненко згадує події свого ди-
тинства, що було опалене війною. Напри-
клад, він детально описав нам події, які роз-
горталися восени 1941 року біля його рідного 
села Чубарівки, яке у 40-ві роки називалося 
Федорівкою. З жалем розповідає про те, як 
відступала наші бійці під натиском ворожої 
армії, як відбувався жорстокий бій поблизу 
села:

- На краю села був двір служби матеріально-
технічного забезпечення. Туди зайшли на 
відпочинок наші бійці з військовою технікою, 
лише на пагорбі біля цвинтаря зенітна бата-
рея залишилася. Німці певно, побачили це і 
розвідку свою вислали, тож напали зненаць-
ка, без стрілянини. Там страшний бій був: 
стріляли, різали один одного... Протитанко-
ва траншея ще була там викопана, у неї за-
вели техніку, а вихід залишився тільки один... 
Виїхати з неї вже не вдалося. Танки, машини 
з пальним, боєприпасами - все горіло і вибу-
хало...

Не тільки очевидцем боїв і важких втрат до-
велося бути Пантелію Івановичу. Він також ба-
чив ставлення нацистів до мирного населення, 

свідчив про бездумну жорстокість ворога по 
відношенню до євреїв. Антисемітські ідеї, які 
вклали у мізки німців, виливалися кров’ю на-
ших співвітчизників:

- У сусідньому селищі гестапівці знищили 
майже сотню єврейських сімей. Це бачили 
на свої очі ми з товаришами. Невинних жертв 
обманом загнали в контору – нібито, вивози-
ти кудись збираються, а потім – розстріляли 
і забрали цінні речі, які вони взяли у доро-
гу з собою. На малих дітей, каже Пантелій 
Лук’яненко, навіть не витрачали кулі – били 
ногами і, напівживих, кидали у яму.

Та й до іншого населення ставлення було 
не менш лютим. На нацистів довелося тяж-
ко працювати у полі і на подвір’ї служби 
матеріально-технічного забезпечення, адже 
німці планували поповнювати продовольчі 
запаси місцевими урожаями. Умови були 
рабськими, роботу контролювали патрулі 
комендатури і поліцаї. Та й до Німеччини 
насильно вивозили, двох старших сестер 

Пантелія так із сім’ї забрали. Подібна доля 
могла очікувати і його самого, але усі чоти-
ри рази йому вдавалося тікати, потім дово-
дилося ховатися куди подалі, бо трагічний 
кінець тоді був би неминучим. Тож нади-
вився багацько на свій вік – автоматників і 
кулеметників на дахах вагонів для худоби, 
сльози матерів, знервованість молоді, яку 
гнали у страшну невідомість - нацистське 
рабство.

Пам’ятає Пантелій Іванович і останні свої 
дні перебування у окупації. Він ледь-ледь не 
зіткнувся з німецькими мотоциклістами, які 
прямували до селища Чкалова.  Рятувати 
Пантелія кинулася матір – вона своєчасно 
побачила біду й намагалася сховати свого 
сина у хаті. Але нацисти все одно побачили 
хлопця, проте, дякувати Богу, не чіпали його.  
Через деякий час вони залишили домівку 
Пантелія і попрямували у селище; згодом ста-
ло відомо, що озвірілі німці розстріляли там 
єврейські родини. А вже через 4-5 днів во-

рога вигнали з села наші війська. Мешканців 
відразу мобілізували рити окопи.

А далі чоловіків очікувала медична комісія. 
Не оминула вона і Лук’яненків – батька з 
сином. З них двох лише 17-річний Пантелій 
пішов воювати, бо його батько у Першу 
світову був поранений і за станом здоров’я 
не підлягав мобілізації. На вік у ті тяжкі часи 
не звертали уваги, формальностями не зай-
малися – забирали до армії усіх, хто міг три-
мати у руках зброю.

- Між собою у новобранців стосунки були 
дружними, - каже Пантелій Іванович. - На 
жаль, цього не скажеш про деяких офіцерів. 
Вони ставилися до нас підозріло, мовляв, ми 
«насичені духом німецьким», бо пережили 
окупацію. Прикро було чути такі слова від своїх 
співвітчизників.

Спочатку новобранці ешелоном приїхали 
у Ростов-на-Дону. Жили у степу, у 
напівзруйнованій хатинці, і з огляду на пору 
року було зовсім некомфортно. Стояла осінь, 

і ночами відчувалися заморозки, до того ж, 
спати доводилося на соломі. Через кілька днів 
Пантелій з товаришами їдуть до Махачкали:

- Там нас нарешті в їдальні погодували, і - 
знову в дорогу. Коли дісталися місця призна-
чення, всіх відправили в баню, а наше ганчір’я 
акуратно  склали. Проіронізували: мовляв, як 
війна закінчиться - заберете свої речі. А ми тим 
часом отримали обмундирування... Я носив 
взуття 39-го розміру, але такого не знайшлося - 
видали 45-го, тож онуч побільше на ногу намо-
тав. Пілотка теж була завеликою, я її перерізав 
навпіл, отримав таким чином дві пілотки… 
Потім усі ми, одягнені по формі, пішли у місто 
Гурії. Там солдат багацько було, тож житло 
знайти виявилося майже неможливим. Ми ви-

копали собі землянку і батальйон розмістився 
там. У цих умовах жили і навчалися військовій 
справі у мінометному полку.

Згодом приїхали військові з Харкова, щоби 
набрати людей на навчання, у їх числі опинив-
ся і Пантелей. Він вивчав зенітне знаряддя, 
був третім номером у гарматному розрахунку. 
Далі - знову дорога… Пантелей Миколайович 
пішки спочатку прямував до Одеси, потім че-
рез Молдову - до Бухареста, потім - в румунсь-
ке місто Плоєшті, де на нацистську Німеччину 
працювали нафтовидобувні підприємства. 
У серпні 1944 року місто зайняли радянські 
війська, і Пантелей Іванович став одним із 
зенітників - охоронників нафтових свердловин. 
З посуванням лінії фронту довелося передис-
локуватися у чехословацьке місто Кошице. 
Там прожекторна частина ловила повітряні 
цілі, а зенітники обстрілювали ворожі літаки, 
які здійснювали свої нальоти до останнього 
дня війни.

Після переможного травня 1945 року нас 
посадили в ешелон і повезли на схід. Було 
приємно, що повернулися на Батьківщину - 
у Дніпропетровськ. А вже через деякий час 
Пантелій вже у складі піхотної частини повер-
тався на захід. Спочатку їх везли у Люб лен, 
а потім - у Німеччину, де він і проходив служ-
бу до 1952 року. Згодом повернувся додому, 
у село, але недовго відпочивав: поїхав до 
міста, працевлаштувався на «Запоріжсталь» 
у чавунно-ливарний цех. Відпрацював там 
близько року, а потім почав працювати на 
заводі феросплавів. Сюди він прийшов після 
курсів машиністів паровозів і їх помічників, які 
закінчив без відриву від виробництва. Тоді, 
згадує Пантелій Іванович, залізничний цех 
мав лише шість паровозів і жодного вільного 
для нього не знайшли. Звичайно, засумував 
хлопець... Довелося нашому герою близько 
одного року працювати у плавильному цеху 
№1 завальником шихти. Весь цей період 
він очікував, коли настане його час, бо ду-
шею жив залізницею. І коли робоче місце 
помічника машиніста звільнилося, Пантелій 
не зволікав - перейшов працювати на паро-
воз. Також на нашому підприємстві він освоїв 
фах вантажника. На заслужений відпочинок 
Пантелій Лук’яненко пішов у 1981 році.

Під час зустрічі ми дізналися ще 
один цікавий факт з біографії Пантелія 
Лук’яненка. Нагадаємо, що наш герой живе 
у селі Кушугум Запорізької області. Завдя-
ки залізничному графіку він мав можливість 
не винаймати житло у місті, а їздити на ро-
боту зі своєї домівки. Пантелій Лук’яненко 
так і робив, хоча це й було доволі незручно: 
електричкою їхав до Запоріжжя, а потім – 
трамваєм на завод. Можливо, саме завдяки 
цій активності йому вдалося залишитися у 
строю і по сьогодні.

Зараз наш ювіляр проводить увесь свій час 
вдома, відпочиває на своїй земельній ділянці. 
На жаль, уже не може, як колись, самостійно 
дістатися Запоріжжя – ноги підводять, пере-
суватися доводиться на візку. Але Пантелій 
Іванович не падає духом, цікавиться новина-
ми нашого підприємства і бере задоволення 
з кожної хвилини свого життя.



6 Соціальний ракурсЖовтень

На заводі продовжується масо-
ва імунізація працівників вакциною 
«Pfizer». Зокрема 29 вересня щепилися 
69 працівників, а також 15 членів їхніх 
сімей.

За інформацією відділу охорони праці, всьо-
го станом на вищезазначену дату вакцинува-
лися 808 працівників (у тому числі вакциною 
«Moderna»), що складає 29% трудового колек-
тиву ЗФЗ. Високий рівень явки зафіксований у 
таких структурних підрозділах як служба зв’язку 
(84,62%, або 11 працівників з 13-ти), ЦПШ 
(67,44%, або 29 з 43-х співробітників), ЦЗЛАММ 
(58,82%, або 30 з 51-го працівника). Серед пла-
вильних цехів на першому місці по вакцинації – 
цех №2 (32,97% від 182-х працюючих), на дру-
гому - цех №1 (26,69% з 266-ти співробітників), 
на третьому – цех №3 (16,90% від 284-х пра-
цюючих – це дуже мало!). Серед підрозділів 
заводоуправління вакциновані всі троє спів-
робітників бюро по роботі з акціонерами, за 
кількістю щеплених також лідирують служ-
ба економічної безпеки (86,67% з 15-ти 
працівників), юридичний відділ (83,33% з шести 
співробітників) і апарат управління (76,47% з 
17-ти працівників). Разом із тим, дуже низькі по-
казники з вакцинації маємо у таких підрозділах 
як склад відділу матеріально-технічного забез-
печення (з 20-ти працюючих вакцинувалася одна 
людина), профілакторій (з 13-ти співробітників 

щеплено двох), газорятувальна станція (з 11-ти 
працівників імунізовані двоє).

Тим, хто не бажає вакцинуватися, нагадуємо, 
що зараз Україна знаходиться на початку 

третьої хвилі захворюваності на коронавірусну 
інфекцію. На тлі її стрімкого зростання тема 
захисту здоров’я як ніколи актуальна. Разом із 
тим, не дивлячись на застереження медиків, 
наявні дані у відкритих джерелах про зростан-
ня рівня захворюваності в Україні та Запорізькій 
області зокрема, пропаганду вакцинації, 
роз’яснювальну роботу у трудових колекти-
вах цехів, ми, на жаль, ще не можемо говори-
ти про повну імунізацію співробітників нашого 
підприємства. Вакцинації продовжують уникати; 
дуже низькі показники з імунізації серед основ-
них цехів має цех №4: щеплені лише 48 його 
співробітників (тобто 13,60%), при тому, що цех 
нараховує 353 працівника. Серед допоміжних 
– одне з останніх місць по вакцинації посідає 
ЦРМУ (з 364 співробітників вакцинувалися лише 
56 працівників, це складає 15,38% колективу 
цеху). До того ж, серед деяких феросплавників 
почало поширюватися твердження, начебто 
сімейний лікар комусь не дозволяє робити щеп-
лення від COVID-19. Звісно, вводити вакцину 
можна далеко не кожному через особливості її 
сприйняття організмом, але, разом із тим, факт 
заборони має бути підтверджений відповідною 
довідкою з медзакладу. У іншому випадку – 
подібне розцінюється як введення в оману. 
Втратити довіру, звісно, погано, але ще гірше те, 
що людина у цьому випадку обманює саму себе, 
надіється на власний непідготовлений імунітет, 

вірить у те, що біда не завітає на поріг її дому. 
А у дійсності вона вже стукає у двері, притому 
давно. Підтвердити це можуть ваші колеги й 
знайомі, які перехворіли на COVID-19. Упевнені, 
що дехто з них після перенесеного захворюван-
ня змінив своє ставлення до вакцинації, давши 
однозначну відповідь «так» на питання: навіщо 
грати у лотерею з власним здоров’ям, а у деяких 
випадках – і життям?

Звісно, що жоден фахівець не буде гаран-
тувати, що ви не занедужаєте. А ось якщо 
вакцинуєтеся – у гіршому випадку перехворієте 
у дуже легкій формі.

Адміністрація заводу закликає усіх 
феросплавників свідомо ставитися до ризиків, 
які ще не зняті з порядку денного цілого світу. 
І якщо є можливість захиститися – треба 
обов’язково нею користуватися. Тим більш, що 
це робиться безкоштовно, організовано і у при-
стосованих для цього умовах.
Тим, хто виявив бажання і ще не 

вакцинувався, нагадуємо, що ро-
бота з імунізації працівників ЗФЗ 
продовжується. Відділом охорони 
праці, у цехах заводу і структурних 
підрозділах заводоуправління прово-
дяться анкетування, роз’яснювальна 
робота про важливість імунізації, готу-
ються списки на щеплення наступної 
групи співробітників.

УБЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ВІД COVID-19 – ВАКЦИНУЙТЕСЯ!
� ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ!

Тихі серцеві напади: жінки під загрозою
� ДЕНЬ СЕРЦЯ

Як визначити і запобігти сер-
цевому нападу?

У рік близько дев’яти мільйонів лю-
дей у світі помирають від ішемічної 
хвороби серця. Це 16% від загально-
го числа смертей. В Україні щорічно 
реєструють 50 тисяч випадків 
інфаркту міокарда, при статистиці 
смертності близько 30% (в Європі - 
7%).
 Як визначити та про фі-

лактувати серцевий напад, 
розповідає завідувач здрав-
пункту АТ «ЗФЗ» Ганна 
Копотієнко.

- Ішемічна хвороба серця (ІХС) 
є основною причиною серцевих 
нападів. При цьому захворюванні 
артерії звужуються і тверднуть че-
рез накопичення жирової речовини, 
званої бляшками. Іноді серцеві на-
пади можуть бути викликані спазмом 
або стисненням коронарної артерії. 
Спазми пов’язані найчастіше з 
курінням, високим кров’яним тис ком, 
впливом сильного холоду, стресом 
тощо, - констатує Ганна Вікторівна.
- Які фактори підвищують  

ризик серцевих захворювань, 
а відтак - і серцевого нападу?

- Високий кровяний тиск, 
підвищений рівень холестерину в 
крові або тригліцеридів, куріння.

До решти чинників відносяться: 
вік старше 45-ти років у чоловіків 
і вік старше 55-ти років у жінок, 
ожиріння, діабет, сімейний анамнез 
серцевих захворювань, відсутність 
фізичної активності, вживання 
стимуляторів, аутоімунні захворю-
вання: наприклад, ревматоїдний 
артрит або вов чак.
- Як визначити серцевий на-

пад?
- Симптоми серцевого напа-

ду можуть сильно відрізнятися у 
різних людей. Але загальні сим-
птоми включають: біль у грудях 
(стенокардія), біль або дискомфорт 
у щелепі або шиї, біль або диском-
форт у руках, плечах або спині, не-
травлення шлунка або відчуття за-
духи.

Плутане дихання, пітливість 
(особливо холодний піт), нудо-
та або блювота, запаморочення, 
слабкість, Занепокоєння, швид-
ке або нерегулярне серцебиття 
- все це також має насторожити. 
Найпоширеніший симптом - рап-
товий біль в грудях. Але не всі 
люди це відчувають, у деяких 
спостерігаються лише легкі сим-
птоми, які з’являються поступово. 
Оскільки серцевий напад вимагає 
невідкладної медичної допомо-
ги, важливо якомога швидше за-
телефонувати «103» і викликати 
«Швидку допомогу».
- Як діагностується серце-

вий напад?
- Після прибуття до лікарні вас за-

питають про ваші симптоми і історії 
хвороби серця. Вам можуть призна-
чити первинні тести для уточнен-
ня діагнозу: електрокардіограму 
та аналізи крові. Якщо результати 
тестів підтвердять напад, подальші 
дії можуть включати: рентген 
грудної клітини, ехокардіограму, 
ангіограму, комп’ютерну 
томографію серця або магнітно-
резонансну томографію.
- Чи може серцевий напад 

проходити безсимптомно?
- У деяких людей серцевий напад 

може проходити з легкими корот-
кочасними симптомами або навіть 
без будь-яких помітних симптомів. 
Такий напад називають «тихим» 
серцевим нападом. Незважаючи на 
те, що він не проявляється серйоз-
ними симптомами, його наслідки 
теж завдають шкоди здоров’ю і мо-
жуть призвести до повного пошкод-
ження серцевого м’яза. За дани-
ми Гарвардської медичної школи, 
на тихі серцеві напади припадає 
близько 45% всіх серцевих нападів. 

Вони частіше спостерігаються у 
жінок.
- Яка тривалість серцевого 

нападу?
- Якщо ви відчуваєте симптоми, 

які можуть вказувати на серце-
вий напад більше п’яти хвилин, 
важливо негайно звернутися за 
невідкладною медичною допо-
могою. Не відкладайте лікування, 
чекаючи, поки зникнуть симптоми. 
Навіть якщо вони стихнуть або 
зміняться, ваше серце може зазна-
ти пошкодження. Якщо лікування 
почнеться протягом години після 
появи симптомів, ймовірність сер-
цевого нападу буде набагато мен-
шою. На жаль, багато хто відкладає 
лікування, а це збільшує ризик 
довгостроковій інвалідності або ле-
тального результату. 
- Як діяти, якщо помітили 

симптоми інфаркту у людини?
- Рекомендую шість основних 

кроків, які потрібно зробити, якщо 
ви виявили, що поруч  людина з 
ознаками інфаркту: заспокойте 
хворого, обмежте його рух, зніміть 
або розстебніть одяг, який може 
здавлювати тіло, контролюйте його 
стан. Потім допоможіть прийняти 
лікарські препарати, які прописані 
йому лікарем, викличте екстрену 
медичну допомогу.
Чого робити не можна?
- Самостійно йти до лікарні, при-

значати і давати препарати, що не 
прописані лікарем, залишати хво-
рого без нагляду.
- Як займатися профі лак ти-

кою серцевого нападу?
- Ви можете допомогти запобігти 

серцевому нападу, керуючи пев-
ними факторами ризику і роблячи 
вибір на користь здорового спо-
собу життя. Важливо стежити за 
своїм кров’яним тиском, рівнем 
холестерину, масою тіла і вжива-
ти заходів, коли будь-який з цих 
показників перевищує норму. Якщо 
у вас діабет, також важливо кон-
тролювати рівень цукру в крові. 
Здоровий для серця спосіб життя 
передбачає відмову від куріння, 
достатню фізичну активність і до-
тримання здорової дієти, багатої 
фруктами, овочами, клітковиною, 
здоровими жирами і пісними дже-
релами білка. Необхідно обмежи-
ти споживання алкоголю і намага-
тися зменшити вплив стресових 
факторів. Деякі дослідження по-
казують, що виконання достатньої 
кількості фізичних вправ може не 
тільки допомогти запобігти серце-
вому нападу, але й підвищити ваші 

шанси на виживання під час кризо-
вого стану.
- Які ускладнення можуть 

бути після серцевого нападу?
- Ускладнення виникають досить 

часто, але їх інтенсивність зале-
жить від місця і ступеню пошкод-
ження серця. Загальні ускладнення 
включають у себе:

• аритмію. Вона виникає, коли 
електричні сигнали, які контро-
люють серцебиття, стають ненор-
мальними або дезорганізованими. 
Аритмія може викликати приско-
рене серцебиття або нерегулярне 
серцебиття, що може привести до 
серйозних медичних проблем;

• раптову зупинку серця. Че-
рез електричний збій серце може 
взагалі перестати битися. Цей стан 
може бути фатальним без негайно-
го лікування;

• серцеву недостатність. Пош-
кодження серця в результаті сер-
цевого нападу або ішемічної хво-
роби серця може послабити м’яз, 
що вплине на її здатність перека-
чувати достатню кількість крові. Це 
може бути тимчасова або постійна 
проблема;

• проблеми з клапаном. Серце-
вий напад може пошкодити один з 
чотирьох клапанів, що підтримують 
кровотік у правильному напрямку 
через серце.
- Чи є зв’язок між хворобою 

серця і депресією?
- Серцевий напад може бути 

страшною, стресовою і такою, що 
змінює життя, подією. За дани-
ми Американської кардіологічної 
асоціації, депресія є звичайним 
явищем після серцевого нападу, 
поряд зі страхом і гнівом. Якщо 
депресія заважає вам спати або 
якщо ви відчуваєте себе нікчемним,  
або у вас виникають думки про са-
могубство, зверніться до лікаря і 
близьких вам людей.
- Як змінюється життя після 

серцевого нападу?
- Серцевий напад часто є 

руйнівною подією, яка серйозно 
порушує ваше життя, однак, бага-
то людей знаходять способи жити 
повноцінно. Деякі сприймають сер-
цевий напад як тривожний сигнал 
про те, що їм необхідно змінити 
свій спосіб життя. Після серцевого 
нападу може знадобитися змінити 
харчові звички, а також факто-
ри способу життя, такі як стрес і 
фізична активність. Пам’ятайте, що 
якщо у вас виникають проблеми у 
процесі відновлення, обов’язково 
звертайтеся по медичну допомогу. 
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7Спорт Жовтень

СТРІЛЬЦІ НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОКАЗАЛИ СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ
� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

У рамках заводської спартакіади 
відбулися змагання з кульової 
стрільби. За першість на вогнево-
му рубежі боролися дев’ять команд, 
у кожній з них свої навички влучності 
показали чотири чоловіки та одна 
жінка. Для підготовки учасник мав три 
постріли, а сім інших йшли у залік.

Постріл, перезарядка, відключення запо біж-
ника, прицілювання, знову постріл… І так кілька 
разів підряд. Зі сторони здається, нібито нічого 
складного у тому немає: наводиш перехрещені 
лінії прицілу у центр мішені й стріляєш… Але у 
дійсності не так-то просто було влучити у ста-
тичну ціль, як здається. За правилами змагань, 
вона знаходиться далеко від стрільця, а оптич-
ний приціл не дає змоги «скоротити» відстань 
до очей так, щоби було чітко видно «яблуч-
ко». До того ж, існує певна техніка якісної 
стрільби: наприклад, на курок слід натискати 
на видиху, щоби викликати менші перешкоди 
при прицілюванні, адже через дальність най-
менший рух провокує великий резонанс. Но-
вачкам ускладнювало завдання також те, що 
мішені суперників знаходилися близько одна 
до одної: бували випадки, коли недосвідчений 
спортсмен зачіпав кулею папірець свого конку-
рента. Тим не менше, деякі працівники нашого 
заводу вдало впоралися з поставленою зада-
чею: проявили не тільки кучність, а й влучність 

стрільби, у тому числі в центр мішені. Усе це 
– завдяки чудовій витримці, зосередженості, 
деякій холоднокровності, а також - умінню 
міцно тримати гвинтівку у руках.

Після серії пострілів феросплавники уваж-
но роздивлялися свої мішені, підраховували, 
аналізували, пишалися своїми досягнення-
ми перед товаришами. Кожен зміг оцінити, 

наскільки майстерний у володінні зброєю, і ро-
бив висновки.

Працівники заводу гарно провели час: пере ві-
рили свою влучність, оцінили майстерність інших, 
поспілкувалися у неформальній об ста новці. Усім 
було цікаво, до того ж, стрільба не забрала бага-
то часу у кожного: відстріляв свої десять куль – і 
вільний. Тому прикро, що ми бачили у тирі не усі 

команди. Певно, у наших цехах є вправні стрільці, 
які чомусь не показали свої здібності. Та й новач-
ки могли б спробувати себе, адже можливість 
безкоштовно позмагатися з друзями у облаштова-
ному тирі надається дуже рідко. Тож задумайтеся 
- чекаємо вас на змаганнях у наступному році.

Про підбиття підсумків змагання зі стрільби читай-
те у наступному випуску газети «Феросплавник».

� ДО ВІДОМА

До травня цього року українці мали 
можливість отримувати субсидію 
як у грошовій готівковій формі 
(“живими грошима” на банківську 
картку або через пошту), так і в 
грошовій безготівковій формі (коли 
Ощадбанк перераховував суми на-
давачам житлово-комунальних по-
слуг). 92% тих, кому були призначені 
субсидії, отримували їх у грошовій 
готівковій формі. З травня, згідно 
з постановою Уряду «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України” від 14 квітня 
2021 року, субсидію “живими гро-
шима” отримуватимуть уже всі. І 
якраз ця зміна викликає у громадян 
чимало запитань. Міністерство 
соціальної політики відібрало 
найтиповіші з них і дає роз’яснення.

- Якщо документи на субсидію по-
давалися на початку минулого опа-
лювального сезону, а кошти пере-
раховувалися в «Ощадбанк», який 
оплачував комунальні платежі, то 
чи треба заново все оформлювати?

- Так, потрібно. Тому що громадянин 
має вказати, куди саме слід перерахову-
вати кошти: на банківський рахунок або 
на відділення пошти. У таких випадках не 
передбачено автоматичного призначен-
ня житлової субсидії на наступний період. 
Нагадаємо, 19 травня 2021 року Уряд прий-
няв рішення, згідно з яким розгляд питань 
щодо призначень житлових субсидій на на-
ступний рік домогосподарствам, що отриму-
вали житлову субсидію в опалювальному 
сезоні 2020-2021 років, буде проводитися 
без звернень громадян, окрім:

- домогосподарств, яким грошова субсидія 
надавалася у грошовій безготівковій формі;

- була призначена за фактичним місцем 
проживання осіб (орендарі житлових 
приміщень, внутрішньо переміщені особи);

- була призначена без урахування окре-
мих осіб з числа зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні, які не проживають за 
місцем реєстрації.

- До квітня отримувала без го тів-
ко ву субсидію. У червні подала за-
яву в «Ощадбанк» для переведен-
ня залишку субсидії за квітень на 
картковий рахунок. Коли можна 
буде отримати ці кошти?

- Для одержувачів безготівкової субсидії 
передбачено, що «Ощадбанк» перераховує 
суми субсидії за минулий опалювальний 
період, які зекономлені станом на 1 червня 
поточного року. Наразі таке перерахуван-
ня здійснюється для одержувачів, які ма-
ють відкриті рахунки у «Ощадбанку», тому 
відповідні кошти найближчим часом мають 
бути відображені на банківському рахунку. 
Якщо ж одержувач не має відкритого ра-
хунку «Ощадбанку», то у такому випадку 
для отримання зекономлених сум субсидії 
рахунок слід відкрити до грудня поточного 
року.

- Раніше субсидія надходила на 
карту «ПриватБанку», з якої ми 
самостійно оплачували комунальні 
послуги. Чи треба зараз поновлюва-
ти документи?

- Питання про перепризначення субсидії 
на наступний період буде розглядатися ав-
томатично без вашого звернення, оскільки 
ви отримували її до цього “живими гроши-
ма”. У таких випадках, як зазначається у 
рішенні Уряду від 19 травня цього року, 
питання розглядається без звернення гро-
мадян, які отримували житлову субсидію в 
опалювальному сезоні 2020–2021 років.

- Чи буде нарахована пеня за 
місяць через невчасну сплату кому-
нальних послуг, якщо виною тому 
затримка субсидії?

- Як зазначено у статті 26 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”, пеня 
не нараховується за умови наявності 
заборгованості держави за надані населен-
ню пільги та житлові субсидії.

- Чи може онук на свій банківський 
рахунок отримувати субсидію, 
оформлену на бабусю?

- Ні, виплати йдуть тільки на рахунок за-
явника.

- Коли запрацює сайт отримувачів 
субсидій?

- Реєстр отримувачів субсидії, до якого 
є доступ за посиланням https://subsidii.
ioc.gov.ua, працює у штатному режимі. 
Інформація у ньому оновлюється щомісяця. 
Найближчим часом до нього будуть 
завантажені дані про призначені органами 
соціального захисту населення у червні по-
точного року житлові субсидії (на неопалю-
вальний сезон з травня по вересень включ-
но).

Міністерство соціальної політики України

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: «ЖИВІ ГРОШІ» ДЛЯ ВСІХ

У жовтні  поточного року 
фахівці Головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області проведуть 
тематичні «прямі» телефонні 
лінії з наступних питань:

13 жовтня з 13:00 до 
16:00 – за телефоном 702-
32-30 – щодо автоматичного 
призначення пенсій, порядку 
подання документів;

22 жовтня з 13:00 до 16:00 
– за телефоном 702-32-35 – 
щодо добровільної участі у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування;

28 жовтня  з 8:00 до 12:00 – 
за телефоном 213-23-61 – щодо 
запобігання та виявлення корупції.

� УВАГА! ПРЯМІ ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ

ДІЗНАЙТЕСЬ ВСЕ 
ПРО ПЕНСІЇ



Жовтень

� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1973 рік – у плавильному цеху №2  

удосконалений  процес дозування ших-
ти. Групу з  автоматизації та  механізації  
дозувального вузла марганцевої лінії 
очолив Б.Л.Зільбербейл. Велику робо-
ту зі втілення цього проєкту, зокрема 
по монтажу і наладці електроприладів, 
встановлення шафи дистанційного ке-
рування провели електромонтажники 
Олексій Сунітко та Микола Коваленко.
1980 рік – відбулася поїздка мо-

лодих передовиків виробництва по 
місцях бойової слави, присвячена 
37-річчю визволення міста Запоріжжя і 
області від нацистів. У цій поїздці бра-
ли участь ветерани армії, які визволя-
ли наш край, та бійці  партизанського 
загону, що діяв на цій території у роки 
війни під командуванням О.І. Яценка.
1991 рік – враховуючи значне по-

дорожчання кооперативного житла, 
до колективного договору внесений 
пункт про 50% знижку від суми вступ-
ного внеску до житлово-будівельних 
кооперативів, в які вступають пра ців-
ни ки заводу в разі укладання договору 
з адміністрацією.

ЯКОСЬ У ЖОВТНІ
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� ЦИРК

 65-й ювілейний симфонічний сезон 
Запорізької обласної філармонії 
відкрито феєрично!

Високі почуття буквально воскрес-
ли на новій високій ноті у кожному, хто 
став учасником надзвичайного по своїй 
глибині і таланту дійства – відкриття но-
вого сезону Запорізького академічного 
симфонічного оркестру. У тому і диво-
вижна сила нашої обласної філармонії, 
що глядачі тут давно вже перестали 
бути просто гостями. Талант, натхнен-
ня і душевний зліт її артистів щоразу 
викристалізовують мистецтво такого 
ґатунку, в орбіту якого потрапляють всі, 
хто опинився у глядацькій залі.

Кілька хвилин тиші перед початком, 
вишукано елегантні ведучі, високочо-
лий Маестро - Народний артист України 
В’ячеслав Редя зі срібною диригентською 
паличкою… Всі ці звичні моменти слухачі 
відзначають майже автоматично, вбира-
ють перші акорди музики і відзначають, 
що такого Сен-Санса ще не чули раніше, 
а далі починається щось неймовірне. 
Туга стискає серце, сльози готові проли-
тися гарячою хвилею, стає важко дихати, 
наростають нові акорди, подих майже 
зривається… Життя, розчарування, біль, 
віра… Ще мить – і саме в цю хвилину 
світла мелодія свіжим повітрям з пахо-
щами весняного саду наповнює груди, 
легкі хмаринки маленькими човниками 
пливуть у небесній блакиті… І знову – 
акорди – широкі і сильні, і ніжна пісня 
скрипок…

Після останніх звуків в оркестрі і у залі 
ще мить панує тиша, глибоко вдихає 
повітря і легким порухом руки торкається 
чола Маестро, а далі – шквал і грім 
овацій, глядачі стоять, не відпускаючи 
артистів.

Антракт пройшов незвично швидко, так 
завжди буває, коли чекаєш чогось не-
звичайного. А норвезький композитор 
Едвард Гріг з його фортепіанним концер-
том – саме з цього розряду. Багато хто 
перше знайомство з цією надзвичайною 
країною, сувора краса якої зачаровує 
своєю незрівнянністю, починав саме з 
музики Гріга… І ось вона постає перед 
мисленим поглядом – дивовижна краса 
унікальної природи Скандинавії: сині 
фьорди, шхери, соснові ліси на порос-
лих зеленим мохом скелях, кришталеві 
водоспади… 

Маестро, оркестр і французька 
піаністка Кім Барб’є стали одним цілим, 
однією дивною мелодією. Солістка – 

струнка і тоненька, мов гілочка, а руки…
Боже, вони творять диво, розсипають 
каскад звуків то дрібними дзвіночками, 
то дивної сили акордами… І музика, му-
зика, і відчуття безмежного щастя, і лю-
бов…

Концерт залишив по собі  відчуття 
захоп лення академічним симфонічним 
оркестром під управлінням геніального 
диригента В’ячеслава Реді! Оркестр був 
неперевершений, солістка - Заслужена 
артистка України Ілона Турчанінова вкот-
ре зачарувала всіх своєю майстерністю, 
а мистецтво Кім Барб‘є не залишило 
нікого байдужим!

І ЖИТТЯ, І СЛЬОЗИ, І ЛЮБОВ…
� НА ВИСОКІЙ НОТІ

 «ЛЬОДОВЕ КОРОЛІВСТВО»: 
МЕЛІФІСЕНТА ВРАЖАЄ 

НЕЙМОВІРНИМИ 
ТРЮКАМИ НА КОВЗАНАХ

Яскравим шоу «Льодове королівство» відкрили 
сезон у Запорізькому державному цирку. 

Циркову арену перетворили на справжній каток. 
Артисти на ковзанах виконували неймовірні трюки, а 
однією з найяскравіших частин вистави стало вогняне 
шоу. За сюжетом казки, жителі Льодового королівства 
разом борються з впливом Генератора Зла на добру 
королеву чарівного лісу Маліфісенту. Завдяки спец-
ефектам, лазерному і світловому шоу, від вистави  
у захваті не тільки діти, а й дорослі. Шоу-програму 
цирку на льоду «Льодове королівство» дивіться у 
Запорізькому державному цирку по суботах і неділях.


