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ПАВЛО КРАВЧЕНКО: «ВКЛЮЧАЙТЕ ІНЖЕНЕРНЕ МИСЛЕННЯ 
ТА ЕФЕКТИВНО ВИРІШУЙТЕ ВИРОБНИЧІ ЗАВДАННЯ»

� ІЗ ПЕРШИХ УСТ

НАЙКРАЩІ ЗА ПІДСУМКАМИ ВЕРЕСНЯ
� ЗНАЙ НАШИХ!

?????????

Цех №1, бригада №3, піч №7

Підбиваючи риску об-
говоренню ситуації на 
виробництві на черговій 
нараді із керівниками цехів 
і структурних підрозділів 
заводу, Голова Правління  
АТ «ЗФЗ» Павло Кравченко 
наголосив на необхідності 
застосовувати науко-
вий підхід та інженерну 
кмітливість для вирішення 
складних поточних зав
дань на виробництві.
Відкриваючи нараду, очіль ник 

заводу звернув увагу її учасників 
на проблему поширення за-
хворювання на коронавірус в 
Україні в цілому і у Запорізькому 

регіоні зокрема, та  підкреслив 
важливість застосування про
філактичних заходів – у першу 
чергу, вакцинації. 

– Звертаюсь до всіх керівників: 
треба у підпорядкованих колек-
тивах проводити роз’яснювальну 
роботу і навертати людей вак-
цинуватися. Також слід вжива-
ти всіх традиційних запобіжних 
заходів – носити захисні маски, 
дотримуватися дистанції, регу-
лярно мити руки.  Ковід  вельми 
підступна хвороба, що дає висо-
кий ступінь летальності. Мусимо 
вберегти своїх  працівників, – за-
значив Голова Правління. 

Він також закликав колег 
подавати власний приклад 
прихильності до щеплення і 
повідомив, що найближчим ча-
сом і сам вакцинується згідно 
медичних рекомендацій.

Традиційно за підсумками 
роботи трудового колективу на-
шого заводу у вересні поточно-
го року були визначені  лідери 
виробництва серед основних і 
допоміжних цехів. 

Так, перше місце серед ос-
новних цехів виборов цех №1 
(начальник цеху – Олександр 
Птуха). Друге місце посів цех 
№2 (начальник – Вадим Литвяк). 
Вперше впродовж доволі дов
гого періоду на призове третє 
місце вийшов цех №4 (началь-
ник – Роман Дорофєєв).

– Радий нарешті бачити вас, 
Романе Михайловичу, серед 
призерів, – звернувся Павло 

Кравченко до керівника цеху 
№4. – Напевне, ви вже переко-
налися,  що варто  розібратися  
з системою нарахування балів у 
нашому трудовому змаганні та 
ретельно і системно слідкувати 
за показниками роботи ввіреного 
вам виробництва, щоби вчасно 
реагувати на ситуацію і виправ-
ляти недоліки. Тоді й результат 
буде відповідний. До слова, кож-
ний  керівник  має розібратися, 
як формуються показники, і, 
наголошую, всі цифри мають 
відповідати дійсності.

Щодо результатів роботи 
цеху №3 (начальник  Валерій 
Зубов), очільник заводу заува-
жив: трудовий колектив добре 
спрацював, повністю виконавши 
план  з  виробництва металевих 
сплавів. Але його загальний рей-
тинг у змаганні суттєво знизив  
невідповідний до планового зав
дання показник залишків ТМЦ. 

– Чекаю від вас, щоби ви ви-
правились і знову вибороли при-
зове місце, – такими словами 
очільник заводу надихнув на ви-
конання нових виробничих зав
дань трудовий колектив цеху.

Серед допоміжних цехів пер-
ше місце посів ремонтномеха
нічний цех (в.о. начальника 
– Андрій Качан), на другому – 
електротехнічний цех (началь-
ник – Віктор Коваль), на третьому 
– цех з ремонту металургійного 
устаткування (начальник – Во-
лодимир Богузов). 

Продовження на стор. 2

Феросплавники 
разом 

відсвяткували 
88-річчя рідного 

підприємства
10 жовтня є знаковим для кож-
ного співробітника і ветерана 
нашого заводу. Саме у цей день 
1933 року була видана перша про-
мислова плавка ферохрому у цеху 
№2. До початку Другої світової 
війни на заводі у двох плавиль-
них цехах працювали 11 електро
печей, в яких виплавляли по-
над 50% феросиліцію і близько 
45% рафінованого ферохрому 
вітчизняного виробництва. У 
післявоєнні 1955й і 1964 роки ста-
ли у стрій нові плавильні цехи №3 
і №4, зокрема цех №3 на той час 
був першим у світі виробником 
металевого марганцю.

Наше підприємство багато бачило під 
час свого життя: зростання і скорочення ви-
робництва, реконструкції, що підвищували 
продуктивність обладнання, і вимушені зу-
пинки печей через війну й непомірно високі 
тарифи на електроенергію. Але ми пройшли 
шлях довжиною у 88 років і продовжуємо кро-
кувати далі — дорогою розвитку, укріплення 
партнерських відносин, праці на благо 
вітчизняній металургійній промисловості і на-
роду України.

Напередодні важливого для всіх нас свя-
та в заводоуправлінні, а також у основних та 
допоміжних цехах відбулися урочисті збори, 
де вшанували феросплавників, які зробили 
внесок у розвиток нашого підприємства — 
своєю наполегливою працею, ініціативністю, 
вдалими технічними рішеннями, ефективною 
організаторською роботою.

Кращих керівників і фахівців структурних 
підрозділів заводу вітав особисто Голова 
Правління Павло Кравченко. Він наголо-
сив, що всі здобутки ЗФЗ є нашою спільною 
справою і завод цінує кожного співробітника, 
який вносить раціоналізаторські пропозиції, 
покращує процеси, генерує перспективні ідеї. 
Працювати з професіоналами своєї справи — 
це не тільки вигідно, а ще й цікаво і почесно. З 
такими людьми можна впевнено крокувати об-
раним шляхом — шляхом розвитку, інновацій, 
підвищення конкурентоспроможності і здо-
лати будьякі перешкоди, кризові явища. 
Ми разом шукаємо шляхи удосконалення 
виробництва і розвиваємо підприємство, 
робимо все для того, щоби Запорізьким за-
водом феросплавів пишалися не тільки у на-
шому регіоні, а й у всій Україні. І чим більше 
пропозицій не тільки внесено, а й реалізовано 
окремою людиною, тим більше вона вболіває 
за свій колектив, бо турбується не тільки 
про повсякденні питання якості продукції, 
виконання і перевиконання плану її вироб-
ництва, а й про те, щоби завдяки використан-
ню механізмів та автоматизації зменшити 
фізичне навантаження на своїх товаришів, 
створити для них кращі умови для виконання 
змінних завдань. І тим самим підвищується 
продуктивність, зростає повага до колег і ав-
торитет заводу в цілому.

 Наш колектив  це велика родина. 
Ми прагнемо досконалості і працюємо на 
спільний результат,  каже Голова Правління. 
 Тож дуже радує, що тут, на нашому заводі, 
народжуються нові сім’ї, продовжують-
ся трудові династії. Діти феросплавників, 
щойно закінчивши навчання металургійним 
спеціальностям, обирають своє перше ро-
боче місце на нашому підприємстві, а потім 
удосконалюють свій фах у вищих навчальних 
закладах. Це говорить про певну стабільність 
колективу, про те, що заводу довіряють, що у 
нас є майбутнє. Тому всі ми не маємо забува-
ти про відповідальність за стан заводу, адже 
на ньому працюють або працюватимуть наші 
нащадки.

Продовження на стор. 4-5

� ВІТАЄМО!



Павло Кравченко: «Включайте 
інженерне мислення та ефективно 
вирішуйте виробничі завдання»

Виробництво 2 Жовтень
� ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Початок на стор. 1
 Нагадаю, у серпні цеху з ре-

монту металургійного устатку-
вання вдалося посісти лише 
шосте місце. Бачу динаміку 
зростання. Втім, ще є куди ру-
хатись далі, розвиватися, – за-
значив Павло Олександрович.
Разом із тим, Голова 

Правління звернув увагу на 
недоліки у роботі енергосило-
вого цеху (начальник  Віталій 
Нестеренко), який посів у тру-
довому змаганні останнє місце. 
Керівник заводу рекомендував 
начальнику цього структур-
ного підрозділу розібратися, 
чому так сталося, і виправити 
ситуацію.

 Заслухавши доповіді  своїх 
заступників з питань виробниц
тва, економічної діяльності під
приємства та охорони праці,  
Пав ло Кравченко підбив риску, за-
значивши, що у цілому трудовий 
колектив впорався із поставлени-
ми завданнями. Втім, керівник за-
воду відмітив і низку недоліків. В 
їх числі – перевищення показника 
утворення відсівів у цеху №3:

 –  Якщо раніше нам вдалося 
досягти показника з утворення 
відсіву на рівні 12 відсотків, то  за-
раз він сягнув вже 19 (!) відсотків. 
А це шалені втрати. Вочевидь, 
таке відбувається внаслідок не-
дотримання технологічних пра-
вил розливу металу, – визначив 
причину Голова Правління. – 

Напевне, якщо завдання щодо 
зменшення обсягів відсіву не 
буде вирішено належним чином, 
цех не зможе розраховувати на 
преміальний фонд.

Окремо Павло Олександрович 
зосередив увагу учасників нара-
ди на тому, що керівникам  цехів 
і структурних підрозділів заво-
ду, його ІТПскладу слід засто-
совувати інженерну думку для 
вирішення нагальних  виробни-
чих завдань.

 Це стосується  підтримання на-
лежного робочого стану розливної 
машини та подрібнювального 
комплексу  шихтового відділення, 
очищення газоходів у цеху №4, 
– навів перелік провалених у 
вересні задач очільник заводу. 

–  Вирішення цих питань – сфе-
ра компетенції  керівника цеху та 
його інженерів.

Голова Правління зазначив, 
що наразі на заводі існує прак-
тика аврального реагування на 
аварійні ситуації. Треба її нарешті 
припинити, а натомість працюва-
ти на випередження. Позитивний 
приклад у цьому сенсі подав цех 
№2, де застосували грамотне 
інженерне рішення для зменшен-
ня навантаження ручної праці на 
ще одному бункері.

– Нам, врешті, потрібно від но
вити реноме керівника, інженера – 
фахівця, – зазначив Павло Крав-
ченко. – У виконанні поточних 
виробничих завдань жовтня роз-
раховую на вас.

Дільниця ваговимірювальної техніки: 
впевнений курс на автоматизацію

� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Продовжуємо знайомити вас 
з ваговим господарством на-
шого підприємства. У поперед-
ньому випуску газети до Дня 
працівників стандартизації та 
метрології ми писали про те, 
як повіряють ці пристрої, а 
сьогодні розповімо, в яких цехах 
заводу застосовуються ваги, по-
яснимо, в чому переваги сучасних 
ваговимірювальних пристроїв 
і висвітлимо перспективи роз-
витку вагового господарства 
ЗФЗ.

Відзначимо, що комерційні ваги на-
шого підприємства комп’ютеризовані і 
включені в АСУП. Це дуже зручно для 
обробки даних: їх не потрібно вносити 
вручну, постійно звіряти з записами в 
журналах, таким чином, виключається 
людський фактор. Відомості про зважу-
вання і їх результати надходять у єдину 
систему і доступні для аналізу. Таким 
чином, для інженерного персоналу 
з’являється можливість ефективніше ви-
користовувати ресурси, для ремонтного 
 своєчасно реагувати на несправності 
ваг, а для керівників  точніше планува-
ти роботу співробітників. 15тонні ваги 
на складах готової продукції плавиль-
них цехів, ваги управління сировини і 
постачання, автомобільні і вагонні ваги 
 серед обладнання комерційного спря-
мування. Програмне забезпечення для 
нього забезпечують провідні інженери
програмісти центральної заводської 
лабораторії автоматизації, механізації й 
метрології (ЦЗЛАММ).

Зараз на підприємстві  дві одиниці 
автомобільних ваг. Перші з них 
встановлені на північній прохідній заво-
ду, термін їх служби в наступному році 
перетне десятирічну позначку. Незва-
жаючи на те, що на початку експлуатації 
ваги показали себе добре, через деякий 
час у процесі їх роботи почали вини-
кати збої. Відповідальні особи вчасно 
відреагували на цю ситуацію: проведе-
ний аналіз недоліків, вони були усунені, 
а запорізькі феросплавники дійшли вис-
новку, що одних ваг явно недостатньо. 
Тому у 2018 році керівництво нашого 
підприємства прийняло рішення встано-
вити за газоочисткою цеху №4 ще одні 
автоваги, щоб ефективніше розподілити 
транспортні потоки і зменшити наванта-
ження на устаткування. Перед введен-
ням других ваг у стрій, фахівці заводу 
взяли до уваги досвід попередніх поми-
лок і проблем. Результат не змусив себе 

довго чекати: правильна експлуатація 
ваг дала змогу проводити безперебійні 
зважування автотранспорту. На поточ-
ний момент вони вже пройшли першу 
держповірку, яка підтвердила точність 
роботи цього обладнання.

Вагонні ваги розташовані на скла-
дах готової продукції цехів №1 і №4, у 
цеху переробки шлаків і на станції «За-
водська» залізничного цеху. Ваги ЗЦ 
розраховані на максимальне наванта-
ження у 200 тонн, решта можуть «взяти 
на себе» трохи меншу вагу  до 150 тонн. 
П’ять років тому силами ЦЗЛАММ, 
ЦРМУ, РМЦ станційні ваги капітально 
відремонтували: їх залізобетонна ос-
нова підсилена, металоконструкції  
замінені. Примітно, що на виконання 
завдання працівникам цехів знадобило-
ся всього 14 днів, за цей час оновлені 
більше 80% складових цих ваг.

На дозувальних пристроях також 
передбачені ваги. У цеху №1 на печах 
№1 і №7 вони розроблені на базі кон-
тролера Siemens, там автоматизований 
процес вимірювань і обліку. На печах 
№№26 поки використовуються вагові 
блоки. У цеху №2 дозувальні вузли 
повністю автоматизовані, у тому числі на 
печах №12 і №15 використовується нова 
автоматизована система управління. 
У цеху №3 працюють з чотирма ваго-
вими візками: три з них – механічні 
важельні, а один  електронний. За-
раз ЦЗЛАММ разом з виробничо
технологічним відділом працює у 
напрямі автоматизації пересування всіх 
чотирьох візків по дозувальному вузлу, 
щоби виключити втручання людини у 
процес управління транспортуванням. 
А в цеху №4 роботою дозувальних 
пристроїв управляє АСУТП. При цьому 
процес модернізації не зупиняється: 
проєктноконструкторський відділ 
розробляє новий дозатор, ведуться ро-
боти з підвищення точності зважуван-
ня.

Ергономічність вагового господар-
ства та його пристосованість до умов, 
що змінюються, проглядається навіть у 
дрібницях. Так, наприклад, після пере-
ходу до пакування продукції заводу в 
бігбеги виникла потреба у спеціальних 
вагах, на яких можна було б закріпити 
ці мішки і зсипати туди продукцію з 
одночасним зважуванням. Такі ваги є 
в господарстві цехів №2 і №3 (у тому 
числі на дільниці виробництва вапна), 
на складах готової продукції цехів №1 
і №4. Відзначимо, що з усього цього 

переліку тільки ваги цехів №2 і №3 
 механічні ручні, все інше вагозважу-
вальне обладнання  електронне.

А ще на нашому підприємстві викори-
стовують кранові ваги  їх можна поба-
чити на складах готової продукції цехів 
№1 і №4, в розливному прольоті цеху 
№3. Паралельно при піднятті вантажу 
краном відбувається зважування, що 
дає змогу не тільки дізнатися його масу 
для наступних операцій, але і упевни-
тися в правильності навантаження на 
механізм.

Незважаючи на те, що вагове го-
сподарство у нас укомплектова-
но необхідною кількістю засобів 
вимірювальної техніки, в.о. заступни-
ка начальника ЦЗЛАММ Олександр 
Юрченко визнає, що працювати є 
ще над чим. З оглядкою на технічний 
розвиток виробництва, співробітники 
пропонують ідеї щодо впровадження 
нового обладнання. Так, наприклад, 
планується придбання кантерних (пе-
реносних) ваг у плавильні цехи, по-
ступове переведення «15тонників» 
складів готової продукції з аналогових 
датчиків на цифрові. Подібні пристрої 
вже є на заводі: двоє з них зважують 
автомобілі (про ці ваги ми говорили 
раніше), а треті  обслуговують контей-
нерний майданчик. У ЦЗЛАММ пози-
тивно відгукуються про можливості цих 
ваг, зазначаючи, що «цифровізація» 
датчиків дуже важлива для відстеження 
їх технічного стану: на ваговому 
терміналі тоді можна буде побачити 
характеристики кожного конкретно-
го датчика і оцінити їх працездатність 
окремо. Крім того, для фахівців ста-
не доступнішою інформація про стан 
металоконструкцій ваг, отже, це дасть 
змогу відремонтувати цифрові ваги у 
три рази швидше, ніж аналогові.

 Зараз хотілося б повністю піти від 
використання механічних ваг,  каже 
Олександр Юрченко.  Крім того, що 
працювати з ними в наш цифровий вік 
незручно, оскільки вони не взаємодіють 
з комп’ютером і більш схильні до 
погрішностей, так їх ще й складно 
відремонтувати. Це стосується навіть 
деяких електронних ваг Центральної 
заводської лабораторії. Справа в тому, 
що вони були випущені в 80х, 90х 
роках минулого століття і комплекту-
ючих для них вже не виготовляють. 
Тому плануємо поступово змінювати 
такі ваги на сучасні, що випускаються 
зарубіжними виробниками.

Енерговитратні 
операції вночі 

відбуватимуться  
по максимуму

� НОВИЙ ПІДХІД

 Нічний графік роботи забез-
печить суттєву економію ви-
трат на енергоресурси  про 
це повідомив Голова Прав
ління АТ «ЗФЗ» Павло Крав-
ченко на черговій розширеній 
нараді із керівниками цехів і  
структурних підрозділів за-
воду.

З 1 липня поточного року відбувся 
запуск другої частини ринку електро
енергії — реформа оптової його ча-
стини. В учасників оптового ринку 
(одним з яких, зокрема, є АТ «ЗФЗ»)   
виникла фінансова відповідальність 
за дотримання обсягів викупленої і  
спожитої електроенергії.

Ціна на новому ринку формується 
з урахуванням обсягів споживан-
ня енергії, графіків розрахунків та 
платіжної дисципліни, споживання 
електроенергії в розрізі доби.

Вночі існує певний профіцит 
електроенергії, тому в нічні години 
вона дешевша. 

Відтепер також доведеться бу-
дувати точні прогнози споживання, 
враховуючи сезонне та добове спо-
живання. Ціни на оптовому ринку 
електроенергії змінюються щогодин-
но, тому вкрай необхідно розуміти, 
скільки підприємство спожило енергії 
в конкретну годину: вночі, коли струм 
найдешевший, або вдень, коли він до-
рогий.

 Енергоринок сьогодні диктує нам 
свої правила. Ми вже переконалися, 
що економічно вигідніше нам працюва-
ти у нічний час,  зазначив очільник за-
воду. – Тому переформатуємо  нашу ви-
робничу діяльність і всі енерговитратні 
операції виконуватимемо у рамках 
нічного графіка роботи. Вдень же на-
магатимемося економити – проводити-
мемо лише підготовчі роботи.

Найбільша невирішена проблема — 
надання коректних погодинних даних 
споживання електроенергії впродовж 
доби, оскільки можуть бути втрати при 
компенсуванні небалансів. Тому слід 
ретельно відстежувати ці показники і 
своєчасно їх фіксувати належним чи-
ном.

Нова модель, на думку її ініціаторів,  
стимулює конкуренцію, тому вона ви
гідна для гнучких та прогресивних 
гравців  споживачів електроенергії. 
Компанії з консервативним підходом 
можуть втратити свої позиції на ринку.

 Закликаю всіх ретельно дотриму-
ватись встановленого графіку, щоби 
підприємству не довелось нести зай
вих витрат,  зауважив Павло Крав-
ченко.
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На завод завітала спільна делегація
� РОБОЧИЙ ВІЗИТ

Феросплавники  постій
но працюють над під три
манням ділових відносин 
з партнерами та шука
ють змоги вигідного збу-
ту своєї продукції, то
му завжди раді бачити 
у себе співробітників 
відомих компаній. Зо-
крема на початку жов-
тня наш завод приймав 
представників ТОВ “Про-
дакшн Інновейшн Трейдінг” 
та ПАТ “АрселорМіттал 
Кривий Ріг”. Метою візиту 
делегації стало прове-
дення спільної наради 
щодо питань ознайом-
лення з виробниц твом 
АТ “Запорізький завод 
феросплавів”.

ТОВ “Продакшн Інновейшн 
Трейдінг” — це компанія, з якою 
співпрацює наше підприємство. 
Вона надає унікальний набір по-
слуг у сфері консалтингу, а та-
кож займається торгівлею і на-
данням ІТсервісів. “Продакшн 
Інновейшн Трейдінг” входить 
до міжнародної торгівельно
консалтингової групи, у сфері 
торгівлі пре зентує себе як 
надійна ком панія, спеціалізацією 

якої є феросплави, марганцева 
та інша металургійна сировина.

ПАТ “АрселорМіттал Кри-
вий Ріг” більш відоме на-
шим співвітчизникам як ком
бінат “Криворіжсталь”. Це 
най біль ше підприємство 
гірничометалургійного ком-
плексу України, його частка на 
ринку металопродукції складає 
20%. Підприємство працює у 
складі міжнародної корпорації 
АрселорМіттал — найбільшого 
іноземного інвестора в нашій 
державі. Діяльність комбінату 
охоплює весь виробничий лан-

цюжок від видобутку залізної 
руди та виробництва кок-
су до виготовлення готової 
металопродукції. Підприємство 
виробляє довгомірний прокат, 
зокрема арматуру й катанку, со-
ртовий прокат, кутики, смуги та 
заготовки.

Під час зустрічі з Головою 
Правління Павлом Кравчен-
ком представники компаній 
озна йомилися з основами ви-
робництва і технологічного 
процесу заводу, а потім виру-
шили на проммайданчик на-
шого підприємства. Вони 

відвідали плавильний кор-
пус та склад готової продукції 
цеху №4, а також контейнерну 
дільницю. Гості цікавилися, як 
відбувається процес плавки у 
печах, питаннями підготовки 
продукції до відправлення спо-
живачу, а також особливостя-
ми застосування феросплавів 
щодо задоволення своїх 
комерційних і виробничих по-
треб.
За підсумками візиту сторони 

обмінялися контактами і обго-
ворили можливості подальшої 
співпраці.

Стан захворюваності на COVID-19: 
ситуація погіршується

� УВАГА!

Через стрімке зростання 
кількості хворих на нову 
коронавірусну інфекцію, по 
всій Україні різко збільшилася 
кількість людей, які бажа-
ють щепитися. Пункти 
вакцинації наразі розгорнуті 
у Центрах первинної ме
дикосанітарної допомоги 
і торгових центрах вели-
ких міст, до яких шикують-
ся величезні черги. На на-
шому підприємстві теж 
продовжується імунізація 
співробітників, прово-
диться роз’яснювальна 
робота. Феросплавникам 
пропонується ознайоми-
тися з щотижневою ста-
тистичною інформацією 
про кількість мешканців 
Запорізького регіону, які за-
недужали (у тому числі на-
ших заводчан), кількість 
вакцинованих працівників 
ЗФЗ, смертельних випадків 
у нашому місті й області за-
галом від цієї хвороби.

На жаль, ситуація у медзакла-
дах, де лікують коронавірусних 
хворих, залишається напруженою, 
кількість пацієнтів, підключених 
до життєво важливого кисню, не 
зменшується. За словами ди-
ректора департаменту охоро-
ни здоров’я Запорізької міської 
ради Вікторії Ушакової, рівень 
захворюваності наразі більший, 
ніж був раніше, коли Запоріжжя 
знаходилося в «червоній зоні», 
а кількість смертей збільшилася 
втричі. За останні два тижні в мед-
закладах міста додали 600 ліжко
місць, забезпечених подачею кис-
ню, але лікарні все одно у деякі 

дні заповнені майже повністю. Тож 
незважаючи на те, що Запорізький 
регіон з 18 жовтня вже знаходить-
ся в «червоній» зоні карантину, 
обмеження посилюються далі. 
Це підтвердив заступник Голови 
Правління з охорони праці Во-
лодимир Дружко, який 27 жов-
тня взяв участь у нараді з питань 
епідемічної ситуації, яка відбулася 
у Запорізькій міській раді. Там 
повідомили, що у Запоріжжі 
планується введення додатко-
вих обмежувальних заходів сто-
совно перевезення пасажирів, а 
саме: перевезення осіб, які не ма-
ють сертифікатів про вакцинацію 
від СOVID19, у громадському 
транспорті з 30.10.2021 року буде 
заборонено. 

Працівники, які користуються гро-
мадським транспортом, можуть 
отримати щеплення в Центрах 
вакцинації (щоденно з 8:00 до 20:00) 
згідно з переліком:

 КНП «Центр первинної медико
санітарної допомоги №2» Запорізької 
міської ради (м. Запоріжжя, вул. Ав-
раменка, 4), тел. (061) 7023403;

 КНП «Центр первинної медико
санітарної допомоги №2 (амбулаторії 
№10, №11)» Запорізької міської ради 
(м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2), тел. 
(061) 7023383;

 ТРК «City Mall» (м. Запоріжжя, 
вул. Запорізька, 1б), тел. 067611
6620;

 ТЦ «Амстор» (м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги, 64), у порядку живої чер-
ги;

 ТЦ «Пальміра Плаза» (м. 
Запоріжжя, пр. Соборний, 92), у 
порядку живої черги;

 ТРЦ «КосмосСіті» (м. 
Запоріжжя, вул. Космічна, 119), у 
порядку живої черги;

 ТЦ «Амстор» (м. Запоріжжя, 
пр.. Преображенського, 13), у 
порядку живої черги;

 ТУ «Континент» (м. Запоріжжя, 
вул.. Товариська, 39), у порядку 
живої черги;

 ТЦ «Епіцентр», (м. Запоріжжя, 
Нікопольське шосе, 1е), у по-
рядку живої черги;

 ТЦ «Епіцентр», (м. Запоріжжя, 
Оріхівське шосе, 27), у порядку 
живої черги;

 ТЦ «Епіцентр», (м. Запоріжжя, 
вул. Запорізька 1в), у порядку 
живої черги.

Відділ охорони праці по
відомляє, що наступна пер-
винна імунізація, проведення 
якої заплановане на нашому 
підприємстві 4 листопада, може 
бути виконана препаратами 
Pfizer або CoronaVaс на вибір 
співробітника. Виходячи з цьо-
го, керівникам структурних 
підрозділів поставлене завдання 
доповнити списки працівників, які 
бажають щепитися, інформацією 
про марку вакцини. Разом із 
тим, у ці списки тимчасово не 
допускається вносити сторонніх 
осіб через те, що у Запоріжжі 
бракує мобільних бригад з 
імунізації  їх зараз лише 24. 
Разом із тим, планується навчи-
ти ще 17 медбригад, відповідні 
заявки подані до Міністерства 
охорони здоров’я. Коли ситуація 
стабілізується, ви знову зможете 
записати на вакцинацію ваших 
родичів і ветеранів.
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Феросплавники разом
� ВІТАЄМО!

Початок на стор. 1
Очільник ЗФЗ побажав трудовому 

колективу, щоби працівники нашого 
підприємства були небайдужими до 
спільних досягнень, примножували їх і 
підвищували культуру у кожному цеху, 
на кожній дільниці. Ощадливе вироб-
ництво, самодисципліна, дотриман-
ня порядку, чітке виконання завдань, 
сумлінне ставлення до вирішення не-
стандартних ситуацій, взаємодопомога 
обов’язково мають стати запорукою 
успіху.

Павла Кравченка підтримав голова 
профкому заводу Юрій Спиридонов. Го-
ворячи про досягнення ЗФЗ у соціальній 
сфері за рік, він повідомив, що пункти 
колективного договору виконуються. 
Зокрема, незважаючи на непросту рин-
кову ситуацію, на нашому підприємстві 
цього року двічі підвищувалася заробіт
на плата, а феросплавники працюють 

повний робочий день і тиждень; хоча в 
Україні і зберігається складна обстанов-
ка щодо епідемії COVID19, заводчани 
цього літа вчасно почали оздоровчий 
сезон з дотриманням протиепідемічних 
рекомендацій, а у середині липня ми 
разом з іншими працівниками гірничо
металургійного комплексу відзначили 
своє професійне свято. На нашому 
підприємстві не призупинялися соціальні 
пільги та гарантії для працівників і їх 
сімей, діє “лікарняна каса” тощо. Разом 
із тим, на державному рівні феросплав-
ники разом з колегами — металургами 
продовжують боротися за свої трудові 
права, про що говорить участь заводчан 
у нещодавно проведеній всеукраїнській 
попереджувальній акції профспілок під 
гаслом «Захистимо свої трудові права 
і свободи на об’єднання в профспілки. 
Здобудемо краще життя». І трудящі 
змусили можновладців почути їх дум-

ку у Кабінеті Міністрів та Парламенті з 
приводу ставлення до законопроєктів, 
які викликали обурення не тільки в 
українському, а й у міжнародному 
суспільстві.

*   *   *
Вшанування кращих працівників 

продовжилося у цехах. Керівники 
функціональних напрямів вітали 
трудові колективи з прийдешнім святом 
88річчя нашого підприємства, говори-
ли про здобутки і плани. А наприкінці 
заходів у заводоуправлінні та інших 
структурних підрозділах ЗФЗ відбулося 
нагородження відзнаками адміністрації 
та профкому заводу тих, хто сумлінно 
і відповідально ставиться до постав-
лених завдань, бере активну участь у 
освоєнні нових технологій, покращує 
технікоекономічні показники вироб-
ництва,  результативно проявляє себе у 
громадському житті тощо.

Подія

Цех №1
Андрієнко Дмитро  – чистильник феросплавів;
Клюба Іван – чистильник феросплавів;
Ляусов Володимир – машиніст крану;
Попов Ігор – горновий;
Агафонов Костянтин  – плавильник.

Цех №2
Ганоцький Роман – плавильник;
Печериця  Олег – горновий;
Дашевський Віталій – горновий;
Жданов Ігор – шихтувальник.

Цех №3
Шальнова  Валентина – машиніст крану;
Євсєєв Сергій – плавильник;
Борінда Дмитро – плавильник;
Думіна Олена – машиніст крану;
Калиновська Ул’яна – машиніст крану.

Цех №4
Дорофєєв Роман – начальник цеху;
Клименко Євгеній – заступник начальника цеху;
Радченко Ольга – вивантажувач;
Бондаренко Євген – плавильник;
Бригеда Андрій – горновий;
Сілюкова Світлана – машиніст крану;
Лисак Сергій – газівник.

Цех з ремонту металургійного устаткування
Карпук Василь – слюсарремонтник;
Качан Віталій – слюсарремонтник.

Цех переробки шлаків
Андрющенко Сергій – електромонтер.

Енергосиловий цех
Кулеба Максим – начальник станції;
Чорноус Дмитро – начальник дільниці.

Електротехнічний цех
Гнедов Євгеній – начальник зміни.

Автотранспортний цех
Василенко Володимир – водій;
Цинявський Василь – водій.

Відділ вхідного контролю
Василець Ольга  – контролер.

Центральна заводська лабораторія
Мороз Лора – інженерлаборант.

Залізничний цех
Хрущак Володимир – майстер з ремонту.
Центральна заводська лабораторія 

автоматизації, механізації й метрології
Ковальова Тетяна – керівник групи.

Ремонтно-механічний цех
Трунов Олександр – ливарник.
Управління капітального будівництва

Цепеняк Олександра – маляр.
Бухгалтерія

Ковальова Наталія – провідний аудитор.
Управління сировини та постачання

Лапіков Андрій – начальник сектору металів.
Склади УСтаП

Якущенко Інна – комірник.
Відділ охорони праці

Кіреєв Василь – інженер. 
Виробничо-технологічний відділ

Антонов Ігор – начальник бюро.
Лабораторія захисту

водно-повітряного басейну
Сидоренко Олена – лаборант.

Відділ збуту
Дячко Олена – начальник відділу збуту.

Служба економічної безпеки
Штепа Володимир – cтарший інспектор.

Воєнізована охорона
Кулик Ігор – старший охоронник.

Господарча дільниця
Перекупенко Максим – вантажник.

Санаторій-профілакторій
Мірошниченко Тетяна – майстер.

Цех громадського харчування
Динькова Наталія – завідувач виробництвом.

Житлово-комунальний відділ
Рогожина Світлана – паспортист.

Нагороджені
Почесним званням 
«Кращий працівник 

заводу»

� ВИЗНАННЯ

Нагороджені  медаллю
«За заслуги»

Цех №1
Рудь Віталій – старший майстер.

Цех №2
Гречаний Віктор – заступник начальника цеху з 

газового господарства;
Ткаченко Дмитро – електрик.

Цех №3
Гонтар Валерій – механік.

Цех №4
Свиридонова Наталія – майстер.

Ремонтно-механічний цех
Денисов Денис – слюсар.

Залізничний цех
Хмара  Павло – слюсар.

Відділ головного механіка
Баранов Олексій – головний механік.

Планово-економічний відділ
Балашова Олена – начальник відділу.

Апарат управління
Ліхобіцька Леонора – заступник технічного  

директора з охорони навколишнього середовища.



Жовтень 5Подія

відсвяткували 88-річчя рідного
підприємства



6 Наші героїЖовтень

Бойове завдання виконав з честю
� ЗГАДАЄМО ВСІХ ПОІМЕННО

Щорічно 28 жовтня від значається 
День виз волення України від нацистів. 
У цьому році ми святкуємо 77
му річницю.

У цей день 
т р а д и ц і й н о 
в ш а н о в у ю т ь 
пам’ять воїнів, 
які загинули в 
боях за визво-
лення України. 
Згадаємо і ми  
героя, який 
віддав своє 
життя  у бою 
за нашу сво-
боду саме на 
з а п о р і з ь к і й 

землі.
Скворцов Іван Васильович  командир 

понтонного взводу 2го гвардійського окре-
мого моторизованого понтонномостового 
батальйону (4та понтонномостова бри-
гада, 12та армія, 3й Український фронт), 
гвардії лейтенант. Народився у 1918 році 
в селі Лучинське нині Собінського райо-
ну Володимирської області у родині се-
лянина. Закінчив вісім класів, працював 
завідувачем чайної.

У Червоній армії служив з травня 1941 
року. У 1942му закінчив Ленінградське 
військовоінженерне училище, дислоко-
ване тоді у Костромі, і був направлений 
у діючу армію. Службу проходив у 4й 
понтонномостовій бригаді на посадах ко-
мандира технічного взводу і командира 
понтонного взводу. Воював на Південно
Західному, а з 20 жовтня 1943 року  на 
3му Українському фронтах.

Під час ІзюмБарвінківської наступальної 
опе ра ції батальйон забезпечував перепра-
ву військ 12ї армії через Сіверський До-

нець. Технічний взвод, яким командував 
Іван Скворцов, був задіяний на будівництві 
підводного моста через річку. З метою 
приховування будівництва від противника 
роботи проводилися вночі. Водолази під 
командуванням Скворцова за вісім нічних 
годин підпиляли 60 паль і забезпечили 
своєчасну укладання настилу моста. Осо-
бисто командир взводу три з половиною 
години провів під водою. Наказом коман-
дира 4ї понтонномостової бригади наго-
роджений орденом Червоної Зірки.

У жовтні 1943 року, забезпечуючи за-
хоплення плацдарму на правому березі 
Дніпра, воїни бригади розгорнули у районі 
Запоріжжя кілька переправ. 25 жовтня 
взвод Івана Скворцова переправляв на 
понтоні групу саперівдесантників. При 
підході до берега понтон був виявлений 
противником і обстріляний. Під сильним 
вогнем понтонери успішно доставили де-
сантну групу на берег і повернулися назад, 
маючи всього одного пораненого. На на-
ступну ніч, командуючи поромом, Скворцов 
виконав сім успішних рейсів з доставки на 
плацдарм військ, озброєння і боєприпасів. 
При обстрілі противника катер був пошкод-
жений. Командир взводу перестрибнув на 
катер і самостійно усунув всі течі, заклав 
пробоїну, зберігши його на плаву. В ході 
восьмого рейсу Іван Скворцов загинув.

Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 22 лютого 1944 року за зразкове вико-
нання бойо вих завдань на фронті боротьби 
з нацистами і проявлені при цьому відвагу 
й геройство гвардії лейтенанту Скворцову 
Івану Васильовичу присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу посмертно.

Похований Герой у братській могилі на 
вулиці його імені в Заводському районі 
Запоріжжя. Вулиця імені гвардії лейтенан-
та Скворцова  одна з найдовших у нашому 
місті.

Феросплавник  Олександр Крученов -
учасник бою, в якому знищили колону Безлера

� 14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

Польовий командир терористів «ДНР» Ігор 
Безлер на прізвисько «Біс» завів у засідку 
російську колону техніки,  про це повідомив 
в одній із соціальних мереж російський най-
манець Валерій Глухарьов, який воював у 
загоні «Біса» і був поранений в тому бою.

Колону Безлера знищили в районі 
Авмросіївки 23 серпня 2014 року сили АТО. 
Про це повідомили і українські ЗМІ. У той 
день на «вантаж 200» перетворилися кілька 
сотень окупантів. 

Коли йшли запеклі бої за Іловайськ, ко-
лона під керівництвом Безлера, що скла-
далася з легкових машин, БТРів і кількох 
десятків військових вантажівок – «Уралів» та 
КамАЗів, прямувала з Донецька на з’єднання 
із десантниками російської армії, але не 
дійшла. У ході бою, який окупантам дала 
невеличка група захисників України, були 
знищені близько кількох десятків одиниць 
техніки, у тому числі вантажівки, броньовані 
мікроавтобуси і легкові автомобілі. У них зна-
ходилися найманці з Росії. У Мережі є кілька 
відеозаписів, на яких відображені спалені 
автомобілі і загиблі бойовики. Відео зроблені 
як українськими військовими одразу ж після 
бою, так і бойовиками «ДНР», які  все ж за-
хопили цю територію через кілька днів після 
тої вікопомної битви.

Олександр Крученов, провідний фахівець 
з питань цивільного захисту спецвідділу АТ 
«ЗФЗ» був свідком і безпосереднім учас-
ником того бою. Згадувати ті події йому не-
легко. Адже тоді подумки вже попрощався 
з рідними і мріяв лише про одне – якнай-
дорожче проміняти власне життя на життя 
окупантів.

На той момент на блокпосту, який утриму-
вав підрозділ Олександра (він служив стар-
шим помічником начальника відділу кадрів 
в/ч 3033 НГУ, що дислокується у Запоріжжі, 
це саме та військова частина, де ніс служ-
бу запорізький Герой Іван ГутнікЗалужний, 
який геройськи загинов у бою, що відбувся 
кількома днями раніше, онук відомого захис-
ника України у Другій світовій війні 100річного 
Івана Залужного), залишилося лише кілька 
десятків військовослужбовців. Наші сили 
тоді змінювали свої позиції  відходили углиб 
підконтрольній Україні території. Тож хлопці 
очікували наказу про відступ і вже фактично 
пакували речі. Але у столиці тоді готувалися 

до грандіозного військового параду, і високо-
му керівництву було не до них. От і затрима-
лись на позиціях, які окупанти вже фактично 
вважали своїми. Мабуть, саме тому, у день 
23 серпня, на  свято Українського Прапора, 
їх колонна під проводом Безлера вільно, без 
засторог, рухалася повз наш блокпост. Оку-
панти зупинилися лишень для того, щоби 
зірвати наш прапор, який переможно майорів 
над захисною спорудою. На той час голова 
колони вже обігнула блокпост (дорога тут за-
вертала, а захисна споруда наших військових 
розміщувалася саме на перехресті), а хвіст 
ще й не було видно. І наші позиції фактич-
но опинилися в оточенні добре озброєних 
ворогів.

Кілька бойовиків злізли з вантажівки і побігли 
зривати наше жовтоблакитне полотнище. 

 У нашому підрозділі на позиціях були 
з десяток добровольців, що прийшли до 
війська просто з Майдану. Хлопці були дуже 
патріотично налаштовані. До слова, серед 
них був і наш колега  феросплавник Євген 
Мітін. Він зараз несе службу у війську вже 
за контрактом, але обліковується на нашому 
заводі, – зазначив Олександр Крученов. – І 
щойно руки одного з бойовиків потяглися до 
нашої святині, один з цих хлопців – Руслан, 
він на той час був у нас кухарем, схопив руч-
ний кулемет, вискочив на бруствер окопу і 
зрозумілою окупантам мовою пояснив, що за-
раз їм настане кінець. Мовляв, геть руки від 
нашого прапора!

Коли у колоні усвідомили, що на 
українському блокпосту ще залишили-
ся військові, з бортів їхніх автівок почався 
шквальний вогонь. Руслан ледве встиг вско-
чити назад у окоп. Обстріл тривав півтори 
години, безперервно. Його щільність була 
такою, що навіть голови не можна було вису-
нути назовні.

 Ми з товаришем лежали на дні окопу і 
вже домовлялися: як тільки вороги попруть 

на нас, будемо прицільно їх відстрілювати, 
щойно їх голови з’являтимуться над нами на 
тлі неба,  згадує Олександр.  Готувалися як-
найдорожче продати своє життя, бо розуміли 
 живими нам звідси вже не вибратись… 

Але доля розпорядилася інакше. Той же 
кухар Руслан пальнув з гранатомета по 
колоні. Снаряд потрапив у вантажівку із 
боєприпасами, і ситуація різко змінилася. У 
колоні таких автівок було кілька десятків. Вони 
почали методично одна за одною вибухати, а 
окупанти стали розбігатися, як таргани.

 Тоді багато хто з них загинув. А хто ви-
жили – втікали полями. Ми тоді знайшли чи-
мало документів найманців – громадян РФ, 
російських найманців,  розповів Олександр. 
 У нас же «200х» зовсім не було. Мали лише 
одного пораненого. Після бою намагалися 
зв’язатися із командуванням, щоби доповісти 
про те, що сталося. Але зв’язку довго не було. 
Нарешті, коли додзвонилися, отримали наказ 
взяти вцілілі автівки окупантів і відступати на 
з’єднання з нашими основними силами. 

На жаль, тоді не так сталося, як планува-
лося. Війна… Відходячи на підконтрольну 
Україні територію, невеличкий загін 
українських військовиків буквально нарвався 
на угруповання російських десантників. Бій 
був жорстокий, сили – нерівні. Хтось із на-
ших загинув, когось росіяни захопили у по-
лон і відправили на допит до своєї ФСБ до 
РостованаДону. А Олександру Крученову 
разом із двома побратимами вдалося вирва-
тися і вийти до своїх. Але цей шлях тривав 
довгі три доби. Олександра було поранено, 
тож він вже не міг іти далі з товаришами. 
Залишився насамоті і півтори доби пере-
ховувався по полях і посадках, аж поки не 
вийшов на одного патріотично налаштова-
ного місцевого жителя, який його перехову-
вав, лікував, а згодом  передав волонтерам 
з Мелітополя. Так він і повернувся додому. 
Про своїх двох побратимів згодом дізнався, 
що вони вийшли таки до наших – зустріли 
українських розвідників, і так повернулись до 
війська.

 Стосовно хлопців, які потрапили у полон, 
він дізнався, що згодом їх повернули до 
«ДНР», а звідти запорізькі «афганці» (вете-
рани війни в Афганістані) за домовленістю 
із «афганцями» із «ДНР» повернули їх в 
Україну.

За той бій під Амвросіївкою, де була зни-
щена колона Безлера, Олександр Крученов 
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня.

14 жовтня відзначається свято вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу  
День захисників і захисниць України.

Працівники АТ «ЗФЗ» беруть активну участь у захисті незалежності і суверенітету нашої держави. Натепер десять працівників заводу несуть строкову службу в лавах Української 
армії, а  ще 48  служать за  контрактом.

14 жовтня для запоріжців не просто свято, а знаменна та визначна 
дата  День визволення міста від нацистів. 

Напередодні свята  феросплавники у складі офіційної делегації 
представників органів місцевого самоврядування, промисловців і підприємців,  
громадськості відвідали братську могилу на вулиці Скворцова. 

Вшанували пам’ять загиблих, їх подвиг, мужність та стійкість хвилиною 
мовчання та покладанням квітів голова районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району Андрій Баєв, голова Заводської 
районної ради ветеранів Станіслав Остапенко, представники АТ «ЗФЗ» та 
інших металургійних підприємств Запоріжжя. 

Ми пам’ятаємо і шануємо!

Феросплавники 
вшанували визволителів 
Запоріжжя від нацистів

� ПАМ’ЯТАЄМО
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7Спорт Жовтень

КРАЩІ СТРІЛЬЦІ ПРАЦЮЮТЬ У ЗАВОДОУПРАВЛІННІ
� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА

Такого висновку дійшли за ре-
зультатами змагань з кульової 
стрільби, що відбулися у рамках 
спартакіади заводу. Про поєдинок 
феросплавників у тирі ми писа-
ли минулого разу; нагадаємо, що 
тоді за першість на вогневому 
рубежі боролися дев’ять команд.

Зазначимо, що за результатами за
пек лої боротьби стрільців підбили 
підсумки як у командному, так і в осо-
бистому заліку – серед чоловіків і жінок 
окремо.

Тож І місце здобула команда 
заводоуправління (фізорг – майстер 
служби зв’язку Дмитро Тальян). Спортив-
ну честь цього структурного підрозділу 
захистили інженер управління сирови-
ни та постачання Людмила Морозова, 
інженер з пожежної безпеки Олек-
сандр Піскунов, працівники служби 
зв’язку – майстер Костянтин Лепьохін 
і електромонтер Андрій Тітов, голо-
ва ради КФК ПО ПМГУ в АТ «ЗФЗ» 
Леонід Алейніков. Окремо хочемо 
відзначити Людмилу  у цій команді 
вона визнана кращою у особистому 
заліку серед жінок. Раді також вітати 
у складі команди – переможниці 
призерів з особистими нагородами 
серед чоловіків. Це зв’язківці Костян-
тин і Андрій, вони посіли друге та 
третє місце відповідно.

ІІ командне місце – у працівників 
цеху №3, серед них також є по одно-
му переможцю і призеру в особистих 
заліках. Зокрема плавильник Бог-
дан Черних визнаний найвлучнішим 
серед чоловіків (І місце у особисто-
му заліку), а шихтувальник Ірина 
Дубініна має ІІ місце серед жінок. 
Також у складі команди виступи-
ли фізорг цеху  старший майстер 
Віктор Ніхаєнко, майстер Антон Ку-
тузов і машиніст крана Євген Сопін, 
вони разом зробили вагомий внесок 
у здобуття спортивного срібла цехом.
ІІІ місце посіла команда 

цеху №4 у складі механіка Сергія 
Міщенка, плавильника Вячеслава 
Бочкова, шихтувальника Оксани 
Олійник, дробильника Володимира 
Корягіна і інженера відділу праці та 
заробітної плати Анни Міщенко.

Крім того, гідний результат показа-
ла електромонтер електротехнічного 
цеху Євгенія Хмільковська, здобув-
ши ІІІ місце у особистому заліку се-
ред жінок. Ця дівчина опинилася у 
числі кращих серед заводчан, але, 
на жаль, її команді не вдалося увійти 
до складу переможної «трійки».

Комітет фізичної культури при 
профкомі заводу вітає кращих 
стрільців, а також дякує іншим 
працівникам за участь у змаганні.

� БУДЬ В КУРСІ!

Жителям Запорізької області 
нагадали про заборону спа-
лювання опалого листя. Це 
не тільки шкідливо, але й 
загрожує штрафами, переда-
ють у патрульної поліції.

Так, цього року сума штрафів знач-
но збільшилася порівняно з мину-
лим. Тепер за самовільне спалюван-
ня листя і сухої трави передбачений 
штраф в розмірі від 3060 до 6120 гри-
вень.

Крім того, якщо спалювання листя 
призведе до пожежі, за це вже перед-
бачено кримінальну відповідальність. 
У зв’язку з цим, жителям приватно-
го сектора рекомендують укласти 
договір з комунальними службами 
на вивезення сміття або ж залишити 
сухе листя як екодобриво.

Через стрімке зростання кіль
кості хворих на коронавірус, у 
Запоріжжі встановлений «чер-
воний» рівень епіднебезпеки.

Таке рішення було ухвалено на  поза-
черговому засіданні місцевої комісії 
з питань техногенноекологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, 
повідомляється на сайті Запорізької 
міськради. У місті запроваджують 
додаткові карантинні обмеження.
Зокрема, заборонене проведен-

ня масових заходів, у тому числі у 
розважальних закладах та нічних 
клубах, закладах громадського хар-
чування. Спортивні змагання, матчі 
ігрових команд проходитимуть без 
глядачів.
Обмеження не застосовуватимуть-

ся за умови, якщо всі учасники та 
працівники мають «зелений» або 
«жовтий» сертифікат про вакцинацію, 
негативний ПЛРтест чи документ 
про одужання від коронавірусу, 
підтверджений у Єдиному державно-
му вебпорталі електронних послуг.

У Запоріжжі тепер також прово-
дять щоденні перевірки дотриман-
ня заходів карантину вихідного дня. 
Подробиці розповіли в обласному 
управлінні Держпродспоживслуж-
би. Були визначені 14 фахівців, які 
спільно з правоохоронцями негайно ж 
організували  роботу семи мобільних 
груп у всіх районах міста.
Щодня з 9:00 до 13:00 і з 16:00 до 

20:00 інспектори перевірятимуть до-
тримання заходів карантину в закла-
дах Запоріжжя. Зокрема, перевірки 
відбуватимуться у закладах торгівлі, 
громадського харчування, побутових 
послуг тощо.
Також з 18 жовтня змінилися прави-

ла перевезення пасажирів у міському 
транспорті  маршрутках, автобусах, 
трамваях і тролейбусах. У мерії пере-
думали вводити жорсткі обмеження з 
перевезенням тільки вакцинованих і 
замість цього вирішили обмежити пе-
ревезення пільговиків у пікові години
Перший заступник міського голови 

Олександр Власюк повідомив, що 

ніяких довідок про вакцинацію, ПЛР 
тестів і документів з роботи для пере-
везення на транспорті не знадобить-
ся. Перевозити будуть всіх пасажирів, 
але лише за кількістю сидячих місць у 
транспорті.
 Будуть діяти  обмеження, як у минулі 

рази. Перевозити будуть по числу 
сидячих місць. Ми будемо просити 
перевізників виводити на лінію весь 
транспорт, щоб уникнути скупчення 
людей на зупинках,  повідомив він. 
Також повідомляється, що у міських 

лікарнях облаштують додаткові 
150 ліжок для лікування хворих на 
коронавірусну інфекцію. Втім, всі 
ліжка у реанімаційних відділеннях  
міських лікарень заповнені. А подеку-
ди пацієнти, які потребують фахової 
допомоги у таких відділеннях, мусять 
проходити лікування у звичайних па-
латах протикороновірусних відділень.
Загалом з початку епідемії, від 

ускладнень, спричинених небез-
печною інфекцією, померли понад 
1700 містян.

ЗАПОРІЖЖЯ У «ЧЕРВОНІЙ  ЗОНІ»:  
ЯКІ ПРАВИЛА ДІЮТЬ

� ДО УВАГИ!

ЗБІЛЬШЕНО ШТРАФИ ЗА СПАЛЕННЯ ОПАЛОГО ЛИСТЯ

� ПРИЄМНА НОВИНА

ЦІНУ
НА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

ЗНИЖЕНО

Для 80% населення України 
тариф на електроенергію з 
1 жовтня 2021 року станови-
тиме 1,44 грн за кВт • год за 
умови споживання до 250 кВт • 
год на місяць. Для всіх, хто 
споживає більше 250 кВт •  
год на місяць, ціна залишати-
меться незмінною – 1,68 грн 
за весь обсяг споживання. Зни-
ження тарифів для населення 
відбулось за ініціативи Прези-
дента України.

 Завдяки розробленій Міністерством 
енергетики фінансовій моделі покла-
дання спеціальних обов’язків (ПСО), 
державні виробники електроенергії 
НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідро
енерго», які забезпечують виконання 
спецобов’язків, отримали право про-
давати весь обсяг своєї продукції на 
ринкових умовах. За рахунок отри-
маного доходу державна генерація 
компенсуватиме різницю між тарифа-
ми для населення і ринковою ціною 
електроенергії.

НАЕК Енергоатом» вже розпочав 
роботу за новою моделлю. 23 верес-
ня компанія продала на аукціонах 
електроенергію в обсязі 1,38 млн 
МВт • год для постачання населенню 
у жовтні 2021 року.

 «Укргідроенерго» сплатило 1 млрд 
грн ДП «Гарантований покупець» 
та забезпечило авансування послуг 
щодо постачання електроенергії за 
новим зниженим тарифом.

Тарифи на електроенергію гаран-
товано будуть незмінними протягом 
усього опалювального сезону.
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� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1971 рік – дружинники нашого 

заводу – слюсаргідравлік цеху №4  
С.Головін та  столяр РБЦ  М.Серебро 
у складі заводської команди взяли 
участь у змаганнях добровільних 
пожежних дружин Заводського рай-
ону і посіли друге призове місце, за-
лишивши далеко позаду суперників  
«Запоріжсталі», «Дніпроспецсталі», 
«Коксохіму» та інших промислових 
підприємств.
1979 рік – у плавильному цеху 

№4 відзначили 15ту річницю з дня, 
коли піч №31 видала перший ме-
тал. Пуск цеху закритих печей озна-
менував початок якісно нового ета-
пу у вітчизняному феросплавному 
виробництві.
1994 рік – рада колективу 

фізкультури та підлітковий клуб 
«Діалог» провели спортивне свя-
то для дітей, присвячене 50річчю  
визволення України від нацистів. У 
заході взяли участь понад 200 дітей 
феросплавників.

ЯКОСЬ У ЖОВТНІ

Дозвілля8

У «Zaporizhzhia.city Hub» відбулося 
відкриття виставки «Голоси» 
відомого українського художника 
та графіка Андрія Блудова.

«Голоси»  це проєкт, у якому художник 
трансформував та переніс на полот-
на автентичні фотографії українських 
селян початку ХХ ст. На картинах об-
личчя переплітаються з різними орна-
ментами, ховаються за нашаруваннями 
кольорів.

Більшість світлин надані музеєм Івана 
Гончара. На них – звичайні українці по-
чатку минулого століття, для яких похід 
до фотографа був небуденною подією. 
Обличчя такі різні, серйозні, десь 
напружені. Незвичні для сучасного ока.

Картини репрезентують усі куточки 
України. Своїми роботами автор хоче 
привернути увагу до історії та сучасної 
української ідентичності.

Андрій Блудов – відомий український 
живописець, картини якого увійшли до 
збірок українських музейних колекцій, а 
також розміщені в галереях та приват-
них колекціях Швейцарії, Бельгії, США, 
Нідерландів, Австрії, Франції, Іспанії, 
України.

Захід відбуватиметься з дотриманням 
карантинних вимог.

Виставка триватиме до 13 листопада. 
Вхід вільний.

� ФЕСТИВАЛЬ

Персонажі «Лускунчика», великий 
ведмедик з серцем у лапах, музичні 
інструменти заввишки з людину 
та багато інших квіткових фігур 
можна побачити у Запоріжжі. 

Традиційний подарунок городянам і го-
стям до Дня міста – квіткові інсталяції при-
крашають схили Вознесенівського парку. 
Тут із задоволенням розважаються фе-
росплавники разом із своїми родинами. 
Коли Запоріжжя увійшло до «червоної» 
карантинної зони, і всі розважальні за-

клади обмежили прийом відвідувачів, 
парки міста гостинно зустрічають містян.

Створили красу співробітники кому-
нального підприємства «Зеленбуд». Зу-
силлями сотень комунальників  чоловіків 
та жінок, у парку з’явилися ведмідь з 
сердечком і трояндою, локація з героями 
мультика «Лускунчик і Щурячий Король», 
«пряничний» будиночок із «пряничними» 
чоловічками, коробки з квітами і метели-
ками, Лунапарк із квітів, квіткові музичні 
інструменти, кошик із голубами, Губка 

Боб і Патрік, єдиноріг на танцполі та ба-
гато інших експозицій. Родзинкою стала 
велика 3Dквітка. Її зробили двоярусною 
та з підсвічуванням. Для цьогорічних 
квіткових композицій використані кілька 
видів квітів. Найбільше – хризантем 
різних кольорів, бо це головна квітка 
осені. Загалом для створення композицій 
використані близько 5000 квітів у горщи-
ках, додатково ще 3000 бутонів. На їхнє 
придбання «Зеленбуд» витратив близько 
270 тисяч гривень.

ДОСТУПНІ РОЗВАГИ 
У ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ ПАРКУ

� АНОНС

Запорозькі Берегині разом з 
Національним корпусом За
поріжжя і Запорізькою облас-
ною універсальною науковою 
бібліотекою відкривають без
коштовні розмовні курси!

Вести заняття буде професіонал  викладач 
української мови Запорізького державного ме-
дичного університету Людмила Даниленко. 
За про шу ємо на курси усіх, хто прагне вільно 
розмовляти мовою Тараса Шевченка, Лесі 
Українки, Івана Франка.

Ми, українці, маємо свою найкращу мову у 
світі!

Заняття відбуватимуться два рази на тиж-
день увечері в четвер і у денний час в суботу. 
Місце проведення  приміщення бібліотеки за 
адресою: проспект Соборний, 142.

СПІЛКУЙМОСЯ 
УКРАЇНСЬКОЮ!

� ПРОСТО НЕБА

У ЗАПОРІЖЖІ СПІВАЛИ БАНДУРИ
У всеукраїнський день банду-
ри у колисці  козацтва  нашо-
му обласному центрі  відбувся  
V Відкритий фестивальконкурс 
бандуристів «Запорізькі переливи 
бандури» серед учнів мистецьких 
шкіл країни. 119 учасників чоти-
рьох вікових категорій з Київської, 
Дніпропетровської,  Він ни ць кої, 
Запорізької, Волинської, Терно пі
ль ської, Львівської, Харківської, 
Черкаської, Полтавської областей 
змагалися  у  чотирьох номінаціях: 
б а н д у р и с т  і н с т р у м е н т а л і с т , 
банду риствокаліст, ансамблі малої 
форми та великі ансамблі.

Урочисте відкриття фестивалюконкурсу у 
приміщенні ЗДМШ № 5 зібрало справжній 
аншлаг. Там само пройшли майстеркласи 
видатних українських  педагогів  виконавців 
від голови журі Надії Мельник за темою 
«Генетичний код бандури» та члена журі 
Світлани Овчарової за темою «Переклад 
етюдів для бандури». Вони  надали цінні 
поради та корисні методичні рекомендації  
викладачам мистецьких шкіл України.

А конкурсні прослуховування учасників 
стали дійсним гімном виконавської май
стерності гри на бандурі: виступ жодного з 
конкурсантів не залишився без уваги авто-
ритетного журі.

Яскравим підсумком фестивалюконкур-
су бандуристів «Запорізькі переливи бан-

дури» став галаконцерт та нагородження 
переможців. Фіналом цієї музичної події 
були виступи видатних митців сучасності 
— народної артистки України Інни Гапон, та 
лауреата міжнародних конкурсів, компози-
тора, соліста Національного академічного 
оркестру народних інструментів Георгія 
Матвіїва. Захід відбувся у концертному залі 
ім. Глінки.

Відкритий фестивальконкурс «Запорізькі 
переливи бандури» відбувається у 
Запоріжжі вже вп’яте, і кожного разу ша-
нувальники бандурного мистецтва мають 
змогу насолодитися неймовірним світом 
сучасної української бандури, адже саме 
бандура — це справжня музична візитівка 
України. 

� ВИСТАВКА

ГОЛОСИ УКРАЇНЦІВ 
ПОЧУЙТЕ 

У КАРТИНАХ МИТЦЯ 
АНДРІЯ БЛУДОВА


