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 НА ЧАСІ

Павло Кравченко: «Системний підхід до опрацювання робочих
питань і узгодженість дій, наполегливість і принциповість
є складовими ефективного виконання виробничих завдань»

На розширеній селектор
ній нараді, яку провів Голова Правління АТ «ЗФЗ»
Павло Кравченко, підбили
підсумки діяльності за
жовтень і визначили
подальші плани роботи
На початку заходу
очільник заводу традиційно
привітав колективи основних і допоміжних цехів з
перемогою у виробничому
змаганні. Зокрема, перше
місце після довгої перерви посів цех №3 (начальник – Валерій Зубов). На
сьогодні він повністю завантажений: всі його вісім печей
працюють, такої активності у роботі не відбувалося впродовж десяти років, і подібне вселяє певний оптимізм. Друге
місце – у колективу цеху №2 (начальник – Вадим Литвяк).
Цей структурний підрозділ заводу постійно шукає способи,
як зекономити не у збиток виробництву, зокрема використовуючи ШМС-ФС 3 при перебиранні шлаку феросиліцію цеху
№4, генерує ідеї з переробки скрапів. А третє призове місце
виборов цех №4 (начальник – Роман Дорофєєв). І хоча
спочатку було визначено, що в умовах тимчасової зупинки
цеху №1 серед структурних підрозділів основного виробництва будуть визначатися лише два призові місця, завдяки
сумлінній роботі над зауваженнями, постійному самовдосконаленню, відпрацюванню технології цехом №4, керівництво
заводу прийняло рішення зробити виняток. Голова Правління
розраховує на те, що третє місце для цього цеху – це лише
початок, є великі сподівання, що його працівники піднімуться
вище на рівень, тому співробітникам побажали успіхів у
подальшій діяльності. Серед допоміжних цехів абсолютна
першість у трудовому змаганні знову у ремонтно-механічного
цеху (в.о. начальника – Андрій Качан). Роботу цього структурного підрозділу Правлінню заводу видно як по відгукам,
так і по кількості задач, які за його допомогою виконують інші
цехи. РМЦ, зазначає Голова Правління, підтримує високий
рівень взаємодії з іншими цехами, активно відгукується на їх
потреби, що приносить користь усьому підприємству. Разом
із тим, почивати на лаврах зарано, оскільки інші колективи
можуть перехопити першість. Павло Кравченко впевнений,
що ремонтно-механічному цеху є куди рухатися далі – стосовно нових ідей щодо розвитку і їх реалізації. На другому
місці – залізничний цех (начальник – Сергій Болдиш), на
третьому – цех з ремонту металургійного устаткування (в.о.
начальника – Сергій Міщенко). У цеху багато різноманітних
завдань – адже його працівники обслуговують увесь завод
щодо забезпечення надійності обладнання, і ЦРМУ реагує на
звернення, відповідально виконує роботи.
Іншим цехам Голова Правління побажав успіхів у роботі і
ефективного пошуку способів вийти у лідери.
Заступник Голови Правління – технічний директор
Володимир Солошенко зазначив, що жовтень видався непоганим місяцем – як з виробництва, так і з виконання технікоекономічних показників. Зокрема, у цей період виплавлено 19
142 базові тонни феросплавів, що на 516 базових тонн вище
плану. З початку року виплавлено 202 417 базових тонн, що

на 4 094 базових тонни вище річного плану. Щодо товарних
феросплавів, їх виробництво з початку цього року склало 175
922 базові тонни, що на 1003 тонни більше плану. У жовтні
вироблено 311 тонн товарного вапняку, з початку року – 2326
тонн. До того ж, після капітального ремонту вапнякової печі
якість цієї продукції покращилася. У жовтні завод завдяки цехам №2 і №3 зекономив 182 базові тонни марганцевої сировини. Витрата вуглецевих відновників по заводу склала 205
тонн, зокрема зекономили цехи №2 і №4. Минулого місяця
у цеху №3 зафіксована невелика перевитрата відновників
у зв’язку зі збільшенням використання коксового дрібняка
за рахунок коксу. А щодо електродної маси, по заводу її
економія, у цілому, склала 28 тонн на весь випуск.
Заступник Голови Правління – технічний директор також
проінформував, що у жовтні завершений ремонт печі №37 з
переходом на виплавку ФМн75. Розігрів був нестандартним,
практично – після капітального ремонту, але льотка була
відкрита безаварійно і піч зараз працює на запланованих
об’ємах. Крім того, розроблена презентація проєкту дільниці
з брикетування окалини, зараз стоїть завдання по будівництву
цієї дільниці, відпрацьовується технічне завдання по цій
дільниці і у найближчій перспективі почнеться її будівництво.
Володимир Солошенко повідомив і про інші плани. Зокрема, на ЗФЗ багато часу займалися розробкою технічного завдання на модернізацію печі №37. Перед нею відкриваються
великі і цікаві перспективи. Пропозиції щодо виконання її
реконструкції відправлені у 11 організацій по всьому світу;
від них очікується зворотній зв’язок, цей процес знаходиться під пильним контролем. Також у жовтні фахівці заводу
активно займалися пошуком способів зниження перевитрат
мульд. Роботи виконано багато, а очікується – ще більше, і
вона триватиме, поки рішення не буде знайдено. Крім того,
продовжується активний пошук технологій роботи печей для
плавки феросиліцію без використання вугілля, одна з них вже
випробовується на печі №36.
Наприкінці своєї доповіді технічний директор зазначив,
що зараз у цеху №4 працюють сім печей, і зменшувати обсяги до кінця листопада не можна. Механо- та електрослужбі
надані відповідні вказівки щодо підтримання стабільності
роботи обладнання. Завдання відповідальне, на кону – виконання виробничого плану.
Заступник технічного директора з виробництва Дмитро Малієнко акцентував увагу на необхідності зменшення
відсотків утворення відсівів фракціонування феросплавів
по всім цехам, адже перевищення їх планових показників
збільшує собівартість товарної продукції, а це тягне за собою
недоотримання металу й зайві витрати електроенергії. Також
триває робота щодо з’ясування причин, чому мульди, які використовуються у цеху №4, активно продовжують виходити з
ладу. Створена робоча група фахівців з розливочних машин,
які щоденно контролюють витрати мульд, технічний стан
машин, обприскування, температуру тощо. Опрацьовується
геометрія, хімічний склад мульд.
Також Дмитро Малієнко підняв питання наведення порядку у розливочних прольотах цехів №2 і №3. Там не має бути
нічого зайвого, а інвентар, який знаходиться у цих прольотах
за потребами технології, місця розміщення металу, скрапів
мають бути розташовані організовано, згідно з затвердженими схемами. Заступник технічного директора підкреслив,
що стан розливочних прольотів є показником культури виробництва у цехах і рівня відповідальності їх начальників.

В.о. головного інженера Олексій Баранов, який
доповідав на нараді замість тимчасово відсутнього Олександра Просвєтова, акцентував увагу на якості організації
ремонтів обладнання. Це питання виникло за результатами усунення нестабільної роботи віброживильника одного з дозаторів. Лише втручання головного механіка і в.о.
головного енергетика змогло вирішити проблему, хоча
ситуація насправді була дріб’язковою і потребувала залучення фахівців меншого рівня відповідальності, які мали
відрегулювати пристрій за лічені хвилини. Разом із тим,
простій обладнання сягнув кількох годин. Для унеможливлення повторення подібного, випадок був кардинально опрацьований, винні – покарані. Але цим обмежуватися не планують:
робота у напрямі підвищення якості ремонтів, сумлінного
ставлення до виконання обов’язків буде підсилена.
Крім того, Олексій Баранов повідомив, що планується
планово-попереджувальний ремонт печі №7. Це не простий ремонт, а ремонт з модернізацією, завдяки якій
продуктивність цього обладнання зросте на 20%. У
листопаді планується закінчити усі роботи, щоби підготувати
її до пуску.
Під час обговорення підсумків роботи за жовтень Павло Кравченко акцентував увагу керівників на необхідності
аналітики, системного підходу до опрацювання робочих
питань і дотримання встановлених правил, закликав до
організованості і відповідальності щодо своєчасного оформлення документації. Він нагадав про необхідність узгодження дій, глибокого аналізу, налагодження комунікації між
ремонтною і комерційною службами заводу, щоби уникнути
непорозумінь і можливих проблемних ситуацій, чітко дотримуватися вимог внутрішньої нормативної документації.
Також Голова Правління загострив увагу на необхідності
підвищення рівня компетентності персоналу і постійного
контролю знань співробітників, що дасть змогу уникнути
аварійних ситуацій, а разом із тим – простою обладнання й
недоотримання металу.
Згадуючи ситуації зі збільшення утворення відсівів
і виходу з ладу мульд, Павло Кравченко зазначив, що
працівники всіх рівнів мають бути небайдужими – від
робітника до начальника цеху і вище, враховувати, що
підставами для цього є кілька факторів. Задля їх усунення, нагадав Голова Правління, важливо правильно ставити завдання працівникам з використанням типових планів
дій і підтверджених даних, володіти інформацією про
технічний стан комплектуючих обладнання. Щоби досягти
бажаного результату, важливо проявляти наполегливість і
принциповість у керуванні технологічним процесом і роботі
зі зменшення витрат, особливо в умовах простою цеху
№1 і проведення у ньому ремонтів, на які спрямовуються
кошти підприємства. Також Павло Кравченко поставив вимогу керівникам відгукуватися на потреби своїх підлеглих,
особливо робітників, і забезпечувати їх усім необхідним
для виконання завдань. Важливий акцент він зробив на
необхідності навчання персоналу, підсилення наставницької
роботи. Це має бути, перш за все, практика, обговорення, розуміння, які процеси відбуваються, чому у тому або
іншому питанні керівництво йде певним шляхом і чому
немає альтернатив.
– Думка одного фахівця не завжди є коректною, –
вважає Голова Правління. – має бути спілкування міх
професіоналами для розробки загального бачення ситуації.

 ЗНАЙ НАШИХ!

НАЙКРАЩІ ЗА ПІДСУМКАМИ ЖОВТНЯ

Цех №3, бригада №3, піч №26
Конетцький Микита Денисович, Крамаренко Євгеній Олександрович, Рябко Едуард Вікторович, Дячко Владислав Павлович,
плавильник
горновий
горновий
плавильник

 НА ЧАСІ

До роботи
у зимовий
період готуємось
завчасно

Заступник Голови Правління АТ
«ЗФЗ» з охорони праці
Володимир Дружко
роз’яснив, як завод готується до роботи в умовах
осінньо-зимового
періоду
2021-2022 років.
- Щоб уникнути кризових ситуацій і
зриву виконання запланованих виробничих заходів, а також задля своєчасного
вирішення
затверджених
завдань,
поліпшення якості роботи, для ефективного
ведення фінансово-господарчої діяльності
при плануванні витрат з придбання ТМЦ
на виконання профілактичних заходів з
підготовки до роботи в опалювальний сезон, ми працюємо на випередження, враховуючи недоробки минулого періоду, - зазначив Володимир Григорович.
Зокрема, за результатами рейду, який
комісія у складі фахівців відділу охорони праці та представників профспілкового
комітету заводу провела у всіх цехах і
підрозділах нашого підприємства, виявлені
ймовірні ризики осінньо-зимового періоду та
надані рекомендації щодо їх профілактики.
Зокрема, передбачено забезпечення
посипочним матеріалом та інвентарем для
прибирання (лопати, мітли, ломи) у повному обсязі. Рекомендовано організувати
посипання доріг і тротуарів на закріплених
територіях посипочним матеріалом при
ожеледиці, прибирання їх від снігу. Огороджувати території (мотузками з прапорцями,
спеціальними стрічками тощо) і не допускати перебування працівників у місцях утворення бурульок, вживати заходи з видалення бурульок безпечними способами.
Запропоновано
встановити
місця
обігріву підлеглого персоналу в період знижених температур навколишнього повітря
та заходи із забезпечення виконання вимог
до приміщень і місць обігріву відповідно
до «Порядку організації праці у холодний
період року». Опрацьований режим праці та
обігріву персоналу, щоб уникнути переохолодження, обмороження. Рекомендовано
при проведенні інструктажів роз’яснювати
працівникам про «Першу допомогу та
профілактику при обмороженні».
- Необхідно забезпечити дотримання вимог електро- та пожежної безпеки у
приміщеннях і місцях обігріву працівників,
- наполягає Володимир Дружко. - Слід вилучити саморобні нагрівальні прилади, а
опалювальні прилади, встановлені в місцях
обігріву, побутових, адміністративних, виробничих приміщеннях узгодити з ВГЕ, ЕТЦ,
ВОП. Переліки опалювальних приладів затвердити у своїх підрозділах, вивісити в зазначених приміщеннях.
Особливу увагу приділено питанням забезпечення працівників теплим спецодягом
відповідно до заявок. Передбачено створити резервний недоторканний запас теплого
спецодягу в кількості десяти комплектів на
складі №79.
Також заплановані заходи з утеплення
адміністративних і побутових приміщень:
встановлення на дверях пружин або
доводчиків; встановлення за батареями
опалення тепловідбивних екранів; утеплення
віконних
прорізів,
обшиття
поліетиленом, законопачування і заклейка
щілин; навішування штор на воротах (АТЦ,
ЗЦ, РМЦ, ЕСЦ, ЕТЦ). До того ж, передбачено забезпечити в опалювальний період температуру теплоносія опалення заводу, прямого і зворотнього потоків у відповідності
до температури зовнішнього повітря.
- Голова Правління Павло Олександрович Кравченко особисто контролює всі питання, що стосуються організації безпечних
і комфортних умов для роботи персоналу
заводу, - зазначив Володимир Дружко. –
Тому всі рекомендації щодо впорядкування
робочих місць і підготовки заводу до роботи
в опалювальний сезон мають бути неухильно виконані.
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Виробництво

 РІВНЯННЯ НА ЛІДЕРІВ!

Залізничники заводу: боротьба
за першість дає позитивні результати

ня робітників. Бригади укомплектовані лопатами,
скребками, посипальним матеріалом. Вони готові
будь-коли впоратися з «примхами» зими.
До речі, у боротьбі зі снігом залізничники не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Кожен
цех на закріпленій за ним території має контролювати стан залізничних колій та переїздів, у тому
числі їхніх жолобів: все це вказується у розпорядженнях заступника технічного директора з транспорту, які видаються щороку. Навчання правилам
очищення проводиться регулярно. Контроль цих
робіт здійснює ревізор з безпеки руху та інженернотехнічні працівники залізничного цеху.
У роботі залізничника важливі уважність,
технічна грамотність, витривалість, вміння прий
мати правильні рішення у нестандартних ситуаціях
та, головне, бажання постійно підвищувати свій
професійний рівень. Серед тих, хто постійно
розвивається, є і ветерани, і молодь, і люди середнього віку. Один із досвідчених співробітників цеху
– слюсар із ремонту рухомого складу Павло Хмара.
Його стаж складає 43 роки, до 88-річчя заводу його
нагородили медаллю «За заслуги». І її Павлу Васильовичу вручили не випадково: він підготував кілька
поколінь робітників – понад 15 людей, неодноразово
вносив раціоналізаторські пропозиції. Він самостійно
виконує будь-які види ремонту тепловозів та
залізничних кранів. Наприклад, у період з березня
по квітень 2021 року бригадою слюсарів з ремонту рухомого складу під його керівництвом виконані
роботи з відновлення працездатності дизеля 211Д3 тепловоза ТГМ-4 №1577. Деповці здійснили
капремонт цього двигуна із заміною шатуннопоршневої групи, що дало змогу збільшити ресурс двигунів між капітальними ремонтами до
12-ти років. Примітно, що роботи здійснювалися
без залучення підрядних організацій. Серед молодих фахівців, які відпрацювали на нашому
підприємстві від восьми до чотирнадцяти років,
найкращими є машиністи тепл овоза Павло Романченко, Денис Книш, В’ячеслав Нетеса. Вони
впевнено та ефективно експлуатують рухомий
склад, виконують дрібні ремонти. Завдяки їхнім

Так історично склалося, що залізничний
транспорт є основою логістичної структури при доставці вантажів. Все це тягнеться ще з початку 30-х років ХХ століття,
коли формувався Дніпрокомбінат (тобто
металургійний проммайданчик Запоріжжя).
Автомобілів тоді було ще дуже мало,
натомість левову частку перевезень брала на себе залізниця. Формула її успіху актуальна і зараз: задумайтеся і порахуйте,
наприклад, скільки потрібно колісних машин
і рейсів (а разом з тим – витрат палива),
щоби перевезти той самий обсяг вантажу,
що й одному поїзду? Додайте до цього перевагу за швидкістю на магістральних лініях.
Поїзд у цьому випадку задіяти найвигідніше;
тому скрізь, де активно використовувалися ресурси та велося широкомасштабне виробництво, були підведені залізничні колії.
Запорізький завод феросплавів – один із таких заводів.

За всі роки існування залізничного цеху нашого підприємства його функції залишилися практично незмінними: працівники цього структурного
підрозділу ЗФЗ займаються доставкою на завод
вагонів із сировиною, шихтовими матеріалами та
обладнанням, кількісним прийманням вхідної сировини, розстановкою вагонів по фронтах вивантаження, формуванням та відправкою вагонів. Виконують вони й технологічні залізничні перевезення,
адже без цього неможлива злагоджена робота
цехів підприємства. Подібна робота проводиться
як усередині заводу, так і за його межами. Наприклад, вогненно-рідкі шлаки (матеріал оксидний
алюмосилікатний як сировина для виробництва
будматеріалів) та промислові відходи вивозяться в
ЦПШ, а на завод залізницею працівники доставляють товарній щебінь для реалізації та продукти РВ,
які потім використовують у виробництві.
Звичайно, без підтримки техніки та інфраструктури
у належному стані далі не було б причин говорити про роботу цеху. Цим питанням займаються
працівники ремонтної служби: вони дбають про те,
щоби рухомий склад, залізничні колії, стрілочні переводи та інше обладнання перебували у технічно
справному стані.
Нестачі тягової сили у залізничників ЗФЗ немає. У
постійній роботі задіяні три – чотири тепловози, чого
цілком вистачає зараз. Про це говорить заступник
начальника цеху Володимир Пашкульський:
- Наша робота залежить від виробничого плану плавильних цехів, тому кількість тепловозів, які
обслуговують потреби заводу, може коригуватися
у більший або менший бік. Рівень завантаженості
залізничного транспорту залежить від активності
доставки сировини, випуску товарної продукції. Але
не треба думати, нібито тимчасово відсторонені
від експлуатації тепловози простоюють без діла у
депо. Їхню тимчасову зупинку ми використовуємо
ефективно – виконуємо ремонти, щоби підтримати
працездатність техніки. При збільшенні обсягів вони
без жодних зволікань знову використовуватимуться
на лінії.
Залізничний цех працює з вагонами двох видів
– загальномережевого парку (допущених для
руху по всій мережі залізниць України) та промислового транспорту, які використовуються для
технологічних перевезень сировини та матеріалів
між цехами всередині заводу. На балансі цеху перебувають 236 «внутрішніх» вагонів, їх експлуатуються
192 одиниці. Отже:
• думпкари (вагони – самоскиди) – 41 одиниця;
• платформи (короби) – 59 одиниць;
• напіввагони – 13 одиниць;
• хопери (бункерні вагони, що саморозвантажуються) – 33 одиниці;
• вагони-цистерни – 4 одиниці;
• шлаковози – 42 одиниці.
Інші 44 вагони тимчасово виведені з експлуатації у
зв’язку з ремонтом або простоюють через відсутність
необхідності їх застосування.
У цеху зазначають, що з кожним роком стан
вагонів загальномережевого парку, за допомогою
яких йде торгівельний оборот сировини, матеріалів,
готової продукції між підприємствами, погіршується.
Найкраще про це знають прийомоздавачі та оглядачі
вагонів - фахівці, які здійснюють технічний та
комерційний контроль. Перед завантаженням вагони оглядаються, перевіряється їхній стан. Якщо він
залишає бажати кращого, за ремонт беруться умільці
з дільниці ремонту рухомого складу. Їм доводиться
стикатися із завданнями різного рівня складності.
Поміркуйте самі: наприклад, напіввагони, які експлуатуються вже багато років, пережили сотні циклів
завантаження-вивантаження. Їхні люки, днище та
кузови часто вже не справляються з масою вантажу та, якщо не вживати жодних заходів, починають
просідати, що може привезти до втрати вантажу. Для
утримання ваги використовуються різноманітні «заглушки», зняття яких не завжди проходить для такого вагону безслідно. Буває, доводиться стикатися
зі збільшеними елементами кузовів та завантажувальними люками, нестандартними кріпленнями на
фітингових платформах. Тоді фахівцям залізничного
цеху потрібно переварювати кріплення, щоби встановити контейнер на таку платформу.
– Ми ретельно перевіряємо стан вагонів під навантаження, – каже Володимир Пашкульський. –

безвідповідальність та помилки тут неприпустимі,
адже від цього залежить безпека на залізниці та
збереження товарно-матеріальних цінностей. Наприклад, на станції «Запоріжжя-Ліве» вагони знову
оглядають на предмет відсутності явних пошкоджень
кузова, ходової частини, течі вантажу, відкритих
люків, дверей, дроту тощо. Після виявлення вагона із дефектами його повертають відправнику. Це
спричиняє не лише додаткову витрату часу, а й
фінансові втрати.
Співробітники цеху приймають поїзди ще на
їхньому під’їзді до заводу. Перед тим, як вагони перетнуть периметр нашого підприємства, на станції
«Запоріжжя-Ліве» їх оглядає прийомоздавальник
вантажу та багажу. За цією професією працюють
Ірина Агаджанян, Світлана Чемоданова, Тетяна
Кошова та Оксана Шепіль; на цих жінок покладено відповідальне завдання - вести номерний облік
вагонообігу та облік вантажообігу після прибуття
сировини на ЗФЗ із мережі загального користування
та відправлення товарної продукції із заводу. Після
технічного та комерційного огляду вони оформлюють супровідні документи та передають інформацію
про вагони та вантажі, що прибули, диспетчеру заводу, керівнику комерційно-претензійного бюро, а
також іншим прийомоздавальникам на станції «Заводська» нашого підприємства.
Виробниче життя феросплавників - залізничників
постійно активне, та починається воно саме з цієї
станції. Через такі своєрідні «ворота» підприємства
проходить більшість вантажів: на «Заводській»
приймають вагони з сировиною, здійснюють зважування та розформування поїздів, потім вагони
подають до шихтових відділень для розвантаження. Дуже допомагають у роботі з рухомим складом
працівники другого маневрового району. Там, переважно, займаються формуванням та відправкою
шлакових поїздів в ЦПШ, обслуговують склади
готової продукції плавильних цехів №№1-3. Рух
здійснюється організовано: через південні залізничні
ворота заводу вивозять та приймають вантажі, через північні – відправляють шлакові поїзди.
Напевно, очевидно, що залізничники господарюють скрізь, де лише прокладені колії. А їхня
протяжність на нашому підприємстві досить велика – 17,5 кілометрів. Додайте до цього ще
2,91 кілометра колій у цеху переробки шлаків: понад
двадцять кілометрів виходить! І за дев’ять місяців
поточного року по ним перевезли 33 137 вагонів з
1 374,5 тис. тонн вантажу, включаючи сировину, що
поставляється, та вагони з товарною продукцією.
При цьому половину із загального вантажообігу у
залізничному цеху займають внутрішньозаводські
перевезення.
На поточний момент, виходячи з рівня завантаже
ності цеху, він укомплектований повністю: близько
250 осіб займаються організацією руху та дбають про його безпеку: не лише своєю пильністю,
а й своєчасними, якісними ремонтами залізничної
техніки, колій, переїздів. У цеху цінують працівників
– універсалів; наприклад, більшість помічників
машиніста тепловоза мають права машиніста, що
дає змогу використовувати техніку без простоїв через людський фактор. Завдання перед колективом
постають серйозні, тому робота для відповідальних,
сумлінних та вмілих людей знайдеться завжди.
Наразі цех відчуває нестачу у слюсарях-електриках,
які спеціалізуються на залізничній техніці, а також у
складачах поїздів. Вік трьох слюсарів-електриків, які
працюють у цьому структурному підрозділі заводу
– Бориса Морського, Олександра Луньова, Валентина Говорухіна, перетнув 65-річну позначку. Незважаючи на пенсійний вік, ці працівники продовжують
працювати, сумлінно виконують техобслуговування електромашин, електроапаратів, освітлення та
електроприладів, а також забезпечують їхню без
аварійну та надійну роботу.
Залізнична інфраструктура поступово оновлю
ється. Так, з початку 2021 року був відремонтований
залізничний переїзд з південного боку плавильного відділення цеху №1: підрядна організація
замінила 37,5 метрів рейкошпальної решітки із ремонтом переїзного настилу. Таким чином, ширина
колії була приведена відповідно до стандарту, що
унеможливлює сходження рухомого складу – тим
більш це актуально на ділянці з автотранспортним
та пішохідним рухом. Також усунуто розширення

залізничної колії на S-подібній кривій при в’їзді до
пічного відділення цеху №3 з північного боку. Там
також замінені 37,5 метрів рейкошпальної решітки.
Наразі працівники залізничного цеху зайняті ремонтом колії, яка знаходиться у районі вапнякової
дільниці цеху №3 ближче до південного виїзду з заводу. На даний момент усі п’ять ланок рейкошпальної
решітки, що підлягає заміні, демонтовані. Три ланки
вже зайняли своє місце на колії, інші три планують
встановити до кінця листопада. Усього власними силами працівників цеху виконаний поточний ремонт
150 метрів внутрішньозаводських залізничних колій.
Цього року отриманий після ремонту залізничний
кран: на нього встановлений новий, потужніший
дизельний двигун. Відремонтовані кузови двох
думпкарів; вибір саме цих вагонів був не випадковим, оскільки вони часто задіяні у перевезеннях: з
їхньою допомогою вивозиться матеріал оксидний
алюмосилікатний у ЦПШ, переміщуються сипучі
вантажі між цехами тощо. Підрядна організація має
встановити на ці думпкари нові системи розвантаження. Планується відновити тепловоз ТГМ-ЧБ
№0502 шляхом капітального ремонту дизеля та
гідропередачі, на поточний момент ці роботи у стадії
виконання.
На календарі вже листопад, дуже скоро настане
зима з її хуртовиною, заморозками та відлигами. Ця
пора року складна для будь-якого транспортника,
адже зі снігом та льодом у них додається турбот.
Працівники залізничного цеху – не виняток. Готуючись до зими, вони звертають особливу увагу на
безпеку поїздної та маневрової роботи, стан вхідної
сировини перед вивантаженням з вагона. І не випадково, адже руда першого сорту, іноді – кварцит та
тріска, схильні до змерзання. Для його усунення на
заводі є енергоустановка із двох секцій, готова прийняти по шість вагонів у кожну.
Говорити про безпеку руху на повністю засніжених
коліях та «заморожених» роз’їздах неможливо.
Ситуація, коли не знаєш, куди їхати, та які перешкоди
можуть зустрітися на шляху тепловоза, неприпустима. Тому всі локомотиви нашого заводу обладнані
рукавами для обдування стрілочних переводів від
снігу та зледеніння. У складних випадках до роботи долучається спеціалізована техніка – реактивний
снігоочисник. Не забувають у цеху й про забезпечен-

знанням та вмілим рукам без залучення слюсарів
був відремонтований тепловоз на території цеху
переробки шлаків, що дало змогу уникнути додаткових витрат пального та часу на перегонку цієї техніки для ремонту в залізничний цех.
Взагалі машиністи – це досвідчені співробітники,
своєрідна робітнича «еліта» цеху. Вони навчають
не лише колег за професією, а й наставляють
інших залізничників: наприклад, своїх помічників,
а також складачів поїздів. І якщо складачі отримують від них початкові знання, то помічники поглиблюють свої вміння щодо проведення маневрових
робіт і ремонту рухомого складу.
Приємні слова про заслужених людей говорити можна довго. Водночас зазначимо,
що бути серед найкращих – відмінна риса
працівників ЗЦ, і результати їхньої ефективної
роботи бачить Правління заводу. Завдяки високій
відповідальності та професіоналізму персоналу,
залізничний цех впродовж дев’яти місяців поточного року двічі перемагав у змаганнях трудових
колективів серед допоміжних цехів. Одними з
перших бути непросто, тим більше, що критеріїв
оцінювання роботи цього цеху дуже багато: зокрема, враховуються витрати дизельного палива на
локомотивах, час простою вагонів та виконання з
ними різних операцій, виконання плану витрат по
цеху, недопущення аварій, зіткнень, сходів рухомого складу з колій тощо. Фахівці високого класу,
які працюють у ЗЦ, легко справляються із цими завданнями. Секретів успіху залізничники не мають:
завдяки узгодженій роботі, професіоналізму, правильному розподілу обов’язків та розумінню, що
колектив працює на єдиний результат, завдання
вирішуються якісно й у встановлені строки.
На початку листопада колектив цього структурного підрозділу заводу відзначив своє професійне
свято – День залізничника. Працівникам побажали міцного здоров’я, оптимізму, сімейного благополуччя, нових творчих звершень, подальших
успіхів у праці. А за значний внесок у виконання
техніко-економічних показників найкращим 38-ми
працівникам ЗЦ виплатили грошові винагороди:
їм вручені мотиваційні виплати на загальну суму
15 000 гривень. Вітаємо!

Виробництво

Листопад
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 У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Працівники автотранспортного цеху –
надійні помічники трудового колективу
АТЦ є одним із важливих
структурних підрозділів
ЗФЗ. Його по праву називають невід’ємною ланкою логістичної структури підприємства, оскільки
він забезпечує замовників
послуг автотехнікою, яка
використовується
для
обслуговування виробничого та технологічного
процесів, а також адміністративної та
господарчої діяльності нашого заводу.
Без автотранспорту зараз ніяк не обійдешся:
завдяки його мобільності вдається у найкоротші
строки вирішити завдання з доставки сировини, матеріалів та пасажирів до пункту призначення. Вантажно-розвантажувальні роботи,
відрядження персоналу, поїздки на роботу, на ділові зустрічі та на відпочинок – усі ці
процеси значно спрощуються за допомогою
професіоналів, які пов’язали свою долю з дорогою та безпекою руху на ній.
Нещодавно редакція газети відвідала автотранспортний цех, і в бесіді з його начальником
Євгеном Кухальським з’ясувала, чи зросли вимоги до автомобілістів нашого підприємства,
який стан техніки, чи готовий цех до роботи у
зимовий період тощо. Але найголовніше – ми
поговоримо про людей, які підтримують надійну
та безперебійну роботу автотранспорту нашого
підприємства, водіїв, які завжди готові допомогти, не шкодують власних сил та часу на благо
трудового колективу феросплавників.
Наш співрозмовник Євген Зенонович –
досвідчений автомобіліст: закінчив вище
військове автомобільне училище, на заводі
працює з липня 1999 року. Обіймав посади
механіка з експлуатації, заступника начальника цеху, а згодом – очолив АТЦ. Він повідомив
нам, що останнім часом робота у сфері автоперевезень інтенсифікувалася через постійне
зростання вартості послуг на залізничні перевезення, які використовує і наше підприємство.
Доставка вантажу переважно стала лягати на
плечі автомобілістів. Наприклад, працівники
АТЦ займаються переміщенням сировини з
річкового порту на завод – самоскидами во
зять вапняк і руду. Роботи вистачає й усередині
підприємства. За допомогою техніки автотранспортного цеху здійснюються вантажнорозвантажувальні роботи, переміщується готова
продукція, здійснюється підвезення металу до
місць складування, інші перевезення. При цьому
завжди потрібно бути готовим до нововведень:
– Наприклад, якщо раніше шлаки з плавильних
цехів вивозили у ЦПШ, то зараз робота з ними
відбувається всередині заводу, що створює
додаткове навантаження на персонал нашого
цеху, – каже Євген Кухальський. - Самоскиди,
вантажна техніка знаходяться у роботі постійно,
і ми усвідомлюємо високу відповідальність
за участь цієї ланки у виробничому процесі.
Дивуєшся, як люди, які працюють із цими машинами, все встигають. Їхня праця нелегка:
вона вимагає підвищеної уваги, узгодженості
дій, фізичної витривалості. За допомогою свого
професіоналізму, досвіду, грамотної організації
роботи наші водії та машиністи можуть впоратися із завданням будь-якої складності
та будь-якого тоннажу. Серед найкращих у
своїй професії – водії навантажувача Максим
Івченко, Володимир Бахіркін, Віталій Фененко.
Вони оперативно виконують поточні завдання,
а також якісно ремонтують техніку, завдяки
чому машини знаходяться у роботі по 12 годин. Якщо перетерся гідрорукав або пробилося
колесо, ці умільці не розгубляться - у стислий
термін усунуть несправності. Разом із тим, парк
колісної техніки заводу поступово оновлюється:
адміністрація заводу небайдужа до наших потреб, адже транспортне забезпечення становить одну із засад роботи нашого підприємства.
І слова не розходяться з ділом: наприклад, на
озброєнні фахівців автотранспортного цеху
- сім самоскидів таких виробників як «Foton»
та «Howo», три фронтальні навантажувачі китайського виробництва з об’ємом ковша 3,2 метри кубічних, один міні-навантажувач «JCB».
Крім доставки вантажів, цех активно зай
мається пасажироперевезеннями. Завдяки
майстерності водіїв автобусів феросплавники вчасно доставляються на роботу та,
після зміни, - по районам проживання. Якщо
співробітникам підприємства доводиться виконувати свої обов’язки поза межами заводу, ці
шофери - універсали пересідають на легковий
автотранспорт: вони допомагають своїм пасажирам у найкоротші строки дістатися місця призначення.
Докладніше про все це поговоримо далі, а
спочатку поцікавимося у Євгена Кухальського,
наскільки затребуваний автотранспорт у цехах
та управлінні ЗФЗ.

–
Нашими
послугами
користуються
32 структурні підрозділи заводу, – відповідає
редакції газети начальник автотранспортного
цеху. - Тенденція така, що техніка більшості із
замовників потрібна зранку, проте ми фізично
не можемо задовольнити цей запит через
обмеженість у ресурсах. Тому приймальникам
замовлень доводиться домовлятися, розставляти пріоритети, коригувати. Це складна робота, тому що всі процеси, які відбуваються на
нашому підприємстві, важливі, і зволікання на
якомусь етапі може спричинити збій. Водночас
на всі коректно складені заявки ми реагуємо та
надаємо транспорт впродовж дня.
Під час «коронавірусного» карантину робота
ускладнилася, особливо це стосується водіїв
автобусів. У «червоній» зоні це найбільше
помітно, оскільки контроль посилився, а штрафи зросли. Нагадаємо, що згідно з правилами, кількість пасажирів не має перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць,
визначеної заводом-виробником автобуса.
Крім того, потрібно уважно стежити за тим,
щоби люди знаходилися в салоні у захисних
масках і правильно їх застосовували – все це
покладається на водія. А якщо рейс має великий попит, то доводиться робити по кілька ходок.
Колишнє максимальне завантаження транспорту, коли пасажири за відсутності сидячих місць
стояли у проходах, наразі недопустиме. Ніхто не
піде на невиправданий ризик, оскільки від цього
залежить не тільки здоров’я людей, а й імідж
підприємства. Тому водії всіх 11-ти автобусів,
які перевозять співробітників ЗФЗ, працюють
на повну силу, і навіть більше. А з настанням
оздоровчого сезону взагалі починається спекотна пора для цих шоферів. І літнє сонце – лише
один із її проявів. Справа у тому, що крім забезпечення перевезень працівників на роботу
та назад, на «автобусників» покладається зав
дання доставки трудящих на базу відпочинку, а
їхніх дітей – до табору.
Говорячи про масові перевезення, важливо згадати один цікавий факт, про який знають запорізькі феросплавники, але мало хто
здогадується за межами нашого підприємства.
Він полягає у тому, що ЗФЗ має певну перевагу
в пасажироперевезеннях: нам вдалося зберегти свій парк автобусів, чим може похвалитися
далеко не кожне металургійне підприємство
Запоріжжя. Ті ж, хто укладає договори з АТП,
оплачують їхні послуги, у результаті вартість
проїзду стає вищою. Разом із тим, надання
транспорту, його стан, буває, залишають бажати кращого. А на заводі феросплавів ми
вирішуємо завдання з доставки персоналу самотужки, що набагато зручніше.
Протягом
дня
наші
водії
долають
багатокілометрові відстані: у світлий та темний
час доби, у холод та спеку, у сніг та дощ вони
готові до виконання завдання. Вони чітко дотримуються маршруту, легко орієнтуються на
місцевості, вміють швидко приймати правильні
рішення у нестандартних ситуаціях. Їхні уважні
очі вдивляються у дорогу, руки впевнено тримають кермо, а голова моментально реагує
на раптову зміну дорожньої обстановки: десь
пішохід у невстановленому місці перебігає дорогу, десь транспорт небезпечно маневрує,
десь на проїжджій частині є перешкоди… І тут
одразу напрошується перехід на іншу тему - про
стан доріг, адже крім перевезень у межах заводу й міста, водії працюють і за відрядженнями.
Їздити нашим шоферам доводиться до Дніпра,
Харкова, Одеси… Чого тільки не побачили на
проїжджій частині водії! Тішить лише те, що
зараз дороги у цих напрямках більш-менш
відремонтовані, проте ще на початку року доводилося стикатися з вибоїнами та пагорбами,
які зустрічалися на протяжних ділянках шляху,
а це спричиняє неприємні наслідки у вигляді
пошкоджень підвісок та ресор. До речі, у цеху
зізнаються, що стосовно технічного стану автотранспорту, парк легкових автомобілів вимагає
якнайшвидшого оновлення. Машини у ньому
прослужили по 20 і більше років, мають понад
один мільйон кілометрів (!) пробігу. Це фантастичне число на одометрах досягнуте лише
завдяки високій майстерності водіїв, їх знанням
та любові до своєї професії.
- Що ж до автомобільних доріг на нашому
підприємстві, - каже Євген Кухальський, - їх
довжина сягає 24 кілометри. Стан проїжджої
частини поки що залишає бажати кращого, але
автотранспортний цех постійно працює над
підвищенням її якості. Дороги ЗФЗ перебувають
у нас на обліку, тому ми зацікавлені у тому, щоб
автотехніка служила якнайдовше. Особливо
приділяємо увагу центральним дорогам. Наприклад, плануємо виконати капітальний ремонт
проїжджої частини від цеху №3 до АТЦ із встановленням плит, як це зроблено, наприклад,
на дорозі від плавильного корпусу цеху №4 до
його складу готової продукції. Поверхня плит –
рівна, тому на таких дорогах водії почуваються

впевненіше. Проїжджу частину теж легко прибирати, оскільки дрібне сміття не потрапляє до
ям. В ідеалі плануємо, що такі плити розмістимо
по всьому дорожньому покриттю заводу. Ямочний ремонт вважаємо неефективним - він дає
лише короткостроковий ефект, особливо враховуючи, що доводиться перевозити, у тому числі,
багатотоннажні вантажі. Та й погодні умови
сильніше впливають на ці «латки».
Нині у цеху працюють 114 працівників, має
місце недоштат у кількості 23 осіб. Повністю
укомплектований штат водіїв автобусів, зараз
йде підбір кандидатур працівників на самоскиди. Керівники намагаються досягти того,
щоб одну машину було закріплено за двома
співробітниками.
Попереду зима, і до боротьби з майбутніми
сніговими заметами, ожеледицею автотранспортний цех готовий: з ними впорається
спецтехніка з елементами навісного обладнання. Чотири одиниці таких машин посипатимуть
відсівом пішохідні доріжки та транспортні дороги. Тож слизько не буде! Неприємні сюрпризи
зими не дозволять збільшити статистику травматизму на нашому підприємстві.
У
автотранспортному
цеху
цінують
професіоналізм, увагу до дрібниць, відповіда
льність, чесність та небайдужість персоналу. До
речі, слово «професіоналізм» тут явно не для
прикраси: понад 90% водіїв, які працюють у цьому структурному підрозділі заводу, є шоферами
першого класу, з усіма відкритими категоріями
– тобто одна й та сама людина має право керування вантажними, легковими автомобілями,
автобусами. Ця універсальність забезпечує
гнучке планування роботи та мінімізує простої.
Подібне робить працівника конкурентоспроможним на ринку праці, і ряд співробітників
користувалися своїми можливостями, намагаючись знайти іншу роботу. Якщо раніше у пошуках кращого життя транспортники заводу
їхали працювати за кордон, то тепер почали
замислюватися про пенсію, соціальні гарантії,
зарплату. Невипадково цього року на завод
повернулися чотири людини, яким (як влучно
висловився один із колишніх «заробітчан», а
нині працівник цеху) «набридло шліфувати очі
об асфальт європейських доріг». Серед тих,
хто знову працевлаштувався наш завод – водій
навантажувача Ігор Шмигльов, машиніст автокрана Олександр Патієвич. До речі, його батько
– Ігор Патієвич, також працює в автотранспортному цеху ЗФЗ, він водій самоскида.
Скільки водіїв – стільки й доль… Взяти, наприклад, Бориса Махова: на початку цього
року йому виповнилося 70 років, а стаж його
роботи складає понад чотири десятиліття.
Так, вік пенсійний; він, було, пішов на заслужений відпочинок, але потім повернувся на
рідне підприємство. На жаль, рівень державної
підтримки пенсіонерів не дає можливості жити
у своє задоволення, і якщо людина відчуває
в собі сили та бажання, то продовжує працювати. Тож деякий час Борис Сагітович працював у санаторії-профілакторії нашого заводу
машиністом котельні, але спокійна робота не
припала йому до душі. Бориса Махова, як і
раніше, тягла до себе дорога, спілкування з
широким колом людей, постійна зміна обстановки. Руки самі по собі просилися за кермо,
так він опинився у лавах водіїв вантажних
автомобілів. Звичайно, молодій людині шофером працювати значно легше (судіть самі,
скільки разів під час рейсів, вантажно-розвантажувальних робіт йому доводиться забиратися
до себе в кабіну та залишати її), проте Борис
Сагітович не здається, залишається вірним
обраній професії, якісно виконує покладені на
нього завдання, ділиться величезним життєвим
досвідом з новачками.

Цех пишається також водієм Валентином Бабенком. Він працює на нашому підприємстві з
лютого поточного року і зарекомендував себе
технічно грамотним фахівцем, якому під силу
задачі будь-якого рівня складності. У тому
числі й максимального: він власноруч відновив
автомобіль КамАЗ, на якому зараз працює. Цей
автомобіль – найстаріший у автопарку нашого

заводу, навіть самому Валентинові важко сказати, скільки років його машині. Донедавна КамАЗ
– ветеран знаходився «під парканом» практично
на заслуженому відпочинку. Але не тут-то було:
якщо раніше залізний «товариш» Валентина
був металобрухтом – голою рамою з кабіною,
то зараз він знову став служити на благо нашого підприємства. Лише світла голова, вмілі руки
та величезне бажання змогли повернути його
до ладу. Валентин тепер буквально живе у цій
машині, повністю використовує її можливості,
готовий до тривалих рейсів, до того ж, буває,
- майже в гарячі точки нашої країни. Серед
них – міста Покровськ та Волноваха Донецької
області. Особливо неспокійно у Волновасі,
оскільки її райцентр знаходиться на середині
траси Донецьк-Маріуполь у безпосередній
близькості від лінії фронту. Як розгортатиметься обстановка – ніхто точно сказати не може:
тиша хиткого перемир’я може різко обернутися залпами з гармат. Тому завдання потрібно
виконати максимально оперативно, адже на
кону, окрім вантажу, може стояти і життя. Тож
чим більше віддаляєшся від зони проведення
операції об’єднаних сил – тим спокійніше стає
на душі. Окрім прифронтової зони, Валентину
Бабенку доводилося бувати за відрядженнями і
в Ніжині (місто Чернігівської області), і в Одесі,
і в інших містах. На сході та заході, на півночі та
півдні України… Практично вся географія нашої
держави, весь атлас автомобільних доріг – наяву пробігають перед його очима.

Його колега по цеху, водій Андрій Гаращенко
– теж один із шанованих співробітників автотранспортного цеху. Цей фахівець може керувати як легковим автомобілем, так і автобусом.
Його стаж роботи на нашому підприємстві –
24 роки. Праця у Андрія Миколайовича дуже
відповідальна, а ризики – великі, оскільки він
має справу з пасажирами. Вартість людського
життя незрівнянно висока порівняно з товарноматеріальними цінностями, тому цей водій
особливо уважний, ніколи не йде на ризик. З
пасажирами Андрій Гаращенко ввічливий, вміє
підтримати розмову, відповісти на запитання,
не відволікаючись від дороги. Йому довіряють
возити людей, у тому числі й на далекі відстані:
влітку завжди знайдеться робота з доставки заводчан та членів їхніх сімей на об’єкти
відпочинку, а якщо виникне потреба їхати,
скажімо, до Києва – теж не відмовить. Андрій
Гаращенко має певний досвід у цій справі: він
доставляв феросплавників на акції протесту,
які проходили в столиці; там співробітники нашого заводу вимагали від Уряду та НКРЕКУ
скасування скандального рішення про різке
та необґрунтоване підвищення тарифу на
електроенергію для промпідприємств. Тривала робота в кабіні, тим більше, коли за твоєю
спиною десятки пасажирів – дуже втомлює, але
досвідчений Андрій Миколайович вистояв: впорався з нею чудово, не допустивши жодного
порушення правил та відхилення від графіка.
Яка б за вікном не була погода, його автомобіль
слухається керма, на трасах їде легко і швидко,
лише дерева біля узбіччя та населені пункти
пробігають осторонь.
Говорячи про автомобілістів, не варто забувати і співробітників, які приймають заявки, координують, ведуть облік використання
транспорту, забезпечують його ремонт тощо.
Всі ці люди також складають колектив нашого
автотранспортного цеху, який наприкінці жовтня відзначив своє професійне свято – День
автомобіліста. Працівникам цього структурного
підрозділу заводу побажали рівних та надійних
доріг, зелених вогнів на світлофорах, душевного спокою, впевненості у своїх силах та у зав
трашньому дні.
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Справи небайдужих
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 НОВИЙ ДОСВІД

ЮВІЛЯРИ Головним критерієм транспортерних
ЛИСТОПАДА стрічок має стати їхня надійність
Цех №1
Малюта I.В. – шихтувальник;
Пенязев М.С. – газівник;
Кушнiр В.А. – електромонтер;
Михайленко Ю.Г. – електромонтер.
Цех №2
Яцук О.С. – шихтувальник;
Волошин С.І. – горновий;
Захарова Т.О. – прибиральник..
Цех №3
Черкашин В.О. – плавильник;
Дементьєва-Постова О.А.– машиніст
крана;
Гонтар В.В. – механік цеху;
Кириченко В.В. – плавильник;
Лисенко О.В. – електромонтер;
Ларiонова Н.П. – прибиральник.
Цех №4
Тарасенко О.Л. – горновий;
Свиридонов О.О. – начальник зміни.
Енергосиловий цех
Нестеренко В.О. – начальник цеху;
Семенов В.М. – слюсар-ремонтник;
Галiнач А.В. – слюсар-ремонтник.
Залізничний цех
Мормуль О.М. – начальник служби;
Красавцев А.Г. – слюсар;
Паршина С.Ю. – інженер;
Червоненко О.О. – вантажник;
Борохов В.В. – електрогазозварник.
Центральна заводська лабораторія
автоматизації, механізації й метрології
Петрик I.С. – технік;
Воскобойнiков С.О. – слюсар-ремонтник.
Відділ вхідного контролю
Давиденко Я.В. – пробовідбірник.
Канцелярія
Оката Н.І. – оператор.
Відділ праці та заробітної плати
Таранова О.В. – хронометражист.
Відділ головного енергетика
Пєєва О.В. – інженер.
Проєктно-конструкторський
відділ
Коляда С.В. – заступник начальника відділу
Управління сировини
та постачання
Морозова Л.О. – інженер;
Крючкова В.В. – економіст.
Здравпункт
Фролова Т.Д. – фельдшер.
База відпочинку
Фрiкiн Є.В. – електрослюсар.
Газорятувальна станція
Близнюк Д.В. – газорятівник..
Цех з ремонту металургійного
устаткування
Стоєв В.В. – слюсар-ремонтник;
Мiльченко О.Л. – електрогазозварник;
Душенко М.М. – електрогазозварник;
Рачук В.В. – слюсар-ремонтник.
Воєнізована охорона
Шостак А.І. – заступник начальника ВО;
Гостєв Р.О. – охоронник.

З подібним твердженням погоджують
ся учасники навчання зі стикування
транспортерної стрічки методом холод
ної вулканізації, яке пройшло у цеху №4. До
проведення цього заняття підштовхнули
пошуки оптимального рішення щодо ремонту стрічок дозаторів, які зважують
шихту, а також успішна реалізація програми склеювання транспортерних стрічок
подачі шихти до печі власними силами.
Раніше, за відсутності альтернативних
пропозицій, на завод постачали п’ятишарові
стрічки, які не підходили з цілого ряду причин. Водночас альтернативи практично не було:
тришарові стрічки, якими має комплектуватися це
обладнання згідно з паспортом, в Україні не випускають.
Перед фахівцями заводу стояло завдання забезпечити максимальну точність роботи дозувальних пристроїв у зв’язці механічної, електричної
частин та системи обчислення ваги. Незважаючи на труднощі, вони не сиділи, склавши руки,
шукали вихід із ситуації. Спочатку довелося її
прийняти і діяти за обставинами – періодично
відновлювати стрічку. Щоби зменшити трудовитрати протягом цього процесу, випробовували
різні технічні пропозиції. Зокрема, під час розриву
стрічки були спроби стикувати її кінці механічними
з’єднувачами, але ні до чого хорошого це не призвело. Пробували клеїти – теж виходило невдало.
Наприклад, досвід гарячої вулканізації став для нашого заводу пройденим етапом: близько 15-ти років
тому працівники намагалися відновити стрічку
таким методом, але ефект виявився негативним.
Процес видався дуже трудомістким, та й до того
ж вимагав застосування клею, який зараз не виробляють, існують лише його неякісні аналоги.
Подібний клей просто не витримував навантажень
на стрічку.
Тому питаннями продовження терміну служби стрічок на заводі займалися давно, і коли
виникла явна проблема з шихтою на печах, вже
існували певні напрацювання, які можна було взяти за основу. Наприклад, механік цеху №4 Сергій
Міщенко, ще будучи начальником дільниці цеху
з ремонту металургійного устаткування (ЦРМУ),
склав програму зі стикування стрічок та затвердив
її у фахівців, створив номенклатури тришарових
стрічок та клею у АСУП для формування заявок,
розробив технологічні карти, замовив у ремонтномеханічному цеху застосування для розмітки та

стикування безшовного ременя. Тепер настав
етап активної реалізації цієї ідеї.
Таким чином, в.о. головного інженера Олександром Просвєтовим пророблена можливість
термінового придбання тришарової стрічки,
згорнутої у бухту, а також двокомпонентного клею
СК-200, що використовується у металургії для
стиковки гумотканинних стрічок. Завдяки допомозі
керівника процес переходу на нові матеріали
був прискорений: через деякий час після проведення організаційних заходів цех №4 отримав експериментальний відріз стрічки та клей.
Ще до початку навчально-практичного заняття
для відпрацювання цих навичок, у цеху експериментально склеїли дві стрічки, щоби спробувати
свої сили в їхній розмітці та стиковці. Подібні роботи проводили спеціалісти ЦРМУ, закріплені за
дільницею дозування шихти цеху №4 – саме там
розташовані дозатори. Два перші зразки стрічки
за погодженням із технологами цього плавильного
цеху встановили на два дозатори – для контролю
надійності їх роботи та дотримання параметрів
зважування. Приємно відзначити, що з початку
їхньої роботи зауважень від технологів до стрічок

немає. Однак підсумки підбивати ще дуже рано:
за словами Сергія Міщенка, для точної відповіді
щодо ефективності як безпосередньо стрічок, так
і їх з’єднань, за ними потрібно спостерігати цілий
рік.
Керівництво плавильного цеху №4 зазначає,
що застосування нових стрічок несе лише плюси.
Наразі прораховується економічний ефект від запровадження цього нововведення.
Крім того, у цеху №4 спробували клеїти стики стрічок на навантажених транспортерах, якими подається шихта у печі. За такими стиками
ведеться щоденний контроль і впродовж місяця
відхилень не виявлено. Оскільки стрічки застосовують по всьому заводу, а їхню склейку освоювали лише два слюсарі-ремонтники – Володимир
Зуб та Максим Ємець, які здобули у цьому певний
досвід, було прийнято рішення провести заняття
для бригадирів та майстрів ЦРМУ, які будуть використовувати метод холодної вулканізації надалі.
Під час навчання нові теоретичні та практичні навички освоїли четверо робітників, троє керівників
ознайомлені із процесом склеювання стрічки для
якісного контролю подібних робіт.

 НА ЗВ’ЯЗКУ

Євген Бринер: «Йдемо у ногу з часом –
розвиваємо ІР-телефонію»
16 листопада своє професійне свято
відзначають працівники радіо, телебачення та зв’язку України. Тож воно
є родинним для працівників служби
електрозв’язку АТ «ЗФЗ». Про нагальні
досягнення, поточні завдання і перспективи щодо виробничої діяльності
служби наша розмова з її начальником
Євгеном Бринером.

- Сфера компетенції служби охоплює всі
види зв’язку - від мобільного, стаціонарного
до радіо, - розповів Євген Анатолійович.Опікуємось станом системи наземного ста
ціонарного телефонного зв’язку, а також
системою радіостанцій, які використовують,
зокрема, воєнізована охорона і працівники
залізничного цеху (ними користуються
складачі поїздів, машиністи тепловозів,
а центральна радіостанція розміщується
на
залізничній
станції
«Південна»).
Окрім того, нам підпорядковані системи
відеоспостереження та контролю доступу на підприємство - турнікети, шлагбауми,
прохідні.
За словами Євгена Бринера, службу було
створено за ініціативою Голови Правління
АТ «ЗФЗ» Павла Олександровича Кравченка
у жовтні 2003 року. До того часу питаннями

зв’язку на нашому підприємстві опікувався
електротехнічний цех. Але нові часи поставили перед фахівцями нові вимоги, виникла
потреба у високій технічній і технологічній
спеціалізації працівників нової формації. Тож
із складу ЕТЦ був виділений новий підрозділ
з новими функціями і завданнями.
- Я вважаю нашу службу креативним під
розділом заводу, - пишається Євген Бринер.
– Адже систему відеоспостереження і доступу на територію підприємства ми розробили і
втілили самостійно, без залучення сторонніх
організацій. Все виконали власними силами завдяки дуже професійній підготовці наших фахівців. До слова, у нашій галузі серед
найбільших підприємств саме АТ «ЗФЗ» має
у своєму розпорядженні найбільшу кількість
камер відеоспостереження – 200 штук різних
модифікацій від стаціонарних до роботизованих, а відтак, найпотужнішу систему
відеоспостереження. Також нам вдалося забезпечити безперебійний телефонний зв’язок
завдяки тому, що маємо зарезервовані ЗІПи
для наших трьох телефонних станцій мінімум
на п’ять років.
Натепер служба працює над вирішенням
нагальних завдань щодо забезпечення на

дійного зв’язку з віддаленими виробничими
підрозділами, такими як база відпочинку у
Приморську, або цех переробки шлаків.
- Перспективною нам видається і ІР-те
лефонія, - ділиться планами Євген Бринер. - Плануємо забезпечити тотальну
цифровізацію - об’єднати в єдину систему
мобільний і стаціонарний зв’язок. Це напрям
майбутнього, і ми неодмінно втілимо його на
нашому підприємстві.
Довідково
IP-телефонія — це технологія, що дає
змогу використовувати будь-яку IP-мережу
як засіб організації та ведення телефонних
розмов, передачі відеозображень та факсів у
режимі реального часу.
При відправленні або отриманні елек
тронної пошти відбувається передача «пакета» інформації через мережу Інтернет.
Аналогічно працює й IP-телефонія. Створення «пакетів» — перетворення аналогових (зокрема, звукових) сигналів у цифрові, їх стискання, передача мережею Internet і зворотнє
перетворення в аналогові відбувається завдяки існуванню протоколу передачі даних
через Інтернет (IP — Internet Protocol), звідси
і назва «IP-телефонія».

Справи небайдужих
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 ПОБЕРЕЖИСЬ!

Використання фіктивного сертифікату від COVID-19:
не шукайте проблем і не наражайте себе на небезпеку!

На розширеній селекторній нараді заступник Голови Правління з охорони
праці Володимир Дружко знову акцентував увагу керівників на важливості
вакцинування співробітників заводу
і нагадав про відповідальність громадян за користування підробленими
сертифікатами.
У зв’язку зі стрімким зростанням кількості
заражень коронавірусом штаму «Дель-

шикуються у чергу автомобілі «швидкої допомоги» з хворими, розповіді тих, хто одужав,
а у буквальному сенсі – народився знову,
чомусь спричиняють менший вплив. Наразі
реанімації настільки «забиті» невакцинованими, що ліжок не завжди вистачає, а за парканом лікарень, у суспільстві, вирує життя,
подекуди - безтурботне. Не всі використовують захисні маски, до того ж, масово передаються байки про всесвітню змову, мутації та

Підроблений сертифікат у «ковідній»
лікарні – не просто фальшивка, а шлях у
небуття
Але ми відволіклися - повернемося до того,
що хворіють вакциновані COVID-19 набагато
легше. Та й шлях до одужання у таких людей інший. За словами Володимира Дружка,
зараз існує два протоколи лікування нової
коронавірусної хвороби: для тих, хто пройшов вакцинацію, і тих, хто невакцинований.

щеплених. Досі вони через це не можуть посправжньому отримати вакцину.
Також «DW» передає слова першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія
Єніна. Зокрема 10 листопада він наголосив,
що замовлення підробленого сертифікату
про вакцинацію від коронавірусу без його використання не тягне за собою кримінальної
відповідальності. З іншого боку, правоохоронці
мають виявити фізичну або юридичну особу,

та» і посиленням карантинних обмежень,
ситуація з купівлею-продажем підроблених
документів набула широкого поширення. І вже
є непоодинокі факти проголошення обвинувальних вироків стосовно медпрацівників, а
також осіб, які користувалися підробленими
сертифікатами (щодо останніх - здебільшого,
під час спроби перетину державного кордону).
Тож деякі недобросовісні лікарі намагаються
заробити на своїх пацієнтах ще більше грошей у незаконний спосіб і, що більш прикро,
населення користується їх злочинними послугами. Разом із тим, ці хитрощі можуть рано
або пізно спричинити велику біду: якщо, наприклад, представники держави на деякий час
можуть піддатися омані – бо на документах є
печатки і підпис, коронавірусну інфекцію обдурити неможливо: потрапивши у організм, вона
буде діяти миттєво – на ураження. Важливо
розуміти і пам’ятати, що фіктивний сертифікат
дасть змогу лише тимчасово (до виявлення факту підробки) зняти обмеження для
конкретної людини, яка ним користується. Але
імунітет, на жаль, такий папірець не сформує.
Відразу виникає питання: навіщо піддавати
себе неоправданому ризику, сплачувати за
це кошти і мати у перспективі проблеми з законом, або пройти безкоштовну вакцинацію,
отримати справжній сертифікат і жити без хвилювань за своє життя, здоров’я і репутацію?
Епідемія інформаційного вірусу
Звісно, жодний медик не дасть вам гарантії,
що після вакцинації ви не захворієте на
COVID-19. Але, разом із тим, перебіг хвороби буде набагато м’якішим, ніж у тих,
хто незахищений. На жаль, не кожен хоче
це розуміти: фотографії і відеосюжети з
«ковідних» відділень і дворів шпиталів, де

інші надумані історії про жахи, що нібито несе
з собою вакцина. Деякі навіть заперечують,
що такий вірус існує взагалі. Реальність загрози і перевірка фактів для таких людей – це
щось зайве. Тож вони підхоплюють не менш
небезпечний «інформаційний вірус» і розповсюджують його серед своїх близьких, родичів,
колег – словом, серед тих, хто їм довіряє, і це
дуже шкодить. Шукають в Інтернеті сенсацій,
чогось приголомшливого, намагаються показати, що подібна біда їх не стосується. А
справжня сенсація, насамперед, полягає у
тому, що немає жодних доказів про смерть
від коронавірусної хвороби вакцинованої
людини. Пацієнти, які отримали дозвіл
лікаря і вакцинувалися, одужують, натомість
«ідейні» антивакцинатори і ті, хто піддався
їхній пропаганді, помирають в Україні сотнями. Кожен день. Загалом, чим далі, тим
ситуація стає трагічнішою: якщо на початку
епідемії важко хворіли і помирали літні люди й
особи зі слабким імунітетом, зараз покидають
цей світ, у тому числі, діти, молодь – тобто у
віці, в якому, здається, організм спроможний
дати максимальну відсіч інфекціям. До того ж,
раніше лише половина хворих були кисневозалежними, а зараз – майже всі. Вірус уражує
ніжну, еластичну легеневу тканину, роблячи
її жорсткою, і легені використовуються не на
100%, а лише на 20-30%. Життєво необхідне
дихання, про яке людина не замислювалася,
коли була здорова, тепер звертає на себе
критично високу увагу, тому що стає важкою
мукою. Відбуваються й інші деструктивні процеси. За словами лікарів, що брали участь у
розтинах, легені померлих від нового штаму
коронавірусу практично «згорають» самі по
собі й розсипаються в руках, ніби попіл.

Тож якщо у хворого діагностують COVID-19,
лікарі перед прийняттям рішення, який з
протоколів застосовувати, користуються даними Національної електронної системи охорони здоров’я. Вносити зміни у ній уповноважене обмежене коло осіб, тому той, хто має
підроблений сертифікат, потрапляє у цікаву
ситуацію і бере на себе відповідальність за
свою подальшу долю. Тут такий пацієнт постає
перед певним вибором, який можна порівняти
з шекспірівським «бути чи не бути?». Якщо
продовжить хитрувати, приховувати гірку правду – може стати жертвою трагічних наслідків,
оскільки результат лікування за іншим протоколом буде відрізнятися від того, що йому
потрібен. Якщо ж вирішить зізнатися, що
насправді вакцинацію не проходив – лікування
буде призначене правильно, і шанси на одужання збільшаться. Разом із тим, такий хворий
засвідчить поліції, що скоїв злочин і буде нести
відповідальність із тим, хто виготовив і продав підробку. За даними МВС, з початку року
розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів на
коронавірус та сертифікатів про вакцинацію.
Разом із тим, в Україні запланована так звана «ковідна» амністія. Тож для тих, хто має
підроблений сертифікат, але жодного разу
його не використав, змінив свою думку стосовно необхідності вакцинації і прагне щепитися,
є гарна новина. Авторитетне видання «DW в
Україні» («Німецька хвиля»), пише, що громадянам, які мають підроблені сертифікати
вакцинації від COVID-19, дозволять щепитися від коронавірусу. У міністерстві
повідомляють про поширену практику, коли
насправді невакцинованих громадян вносять
в Електронну систему охорони здоров’я як

яка займалася виготовленням, продажем або
передачею цього «сертифіката».
Наразі Міністерство охорони здоров’я,
Верховна Рада України, депутатський корпус, Міністерство внутрішніх справ розроб
ляють правові підстави для звільнення від
відповідальності громадян, які придбали, проте
не використовували підробний сертифікат. Ці
правові норми будуть напрацьовані в найближчі
дні. Паралельно МОЗ розробляє алгоритм, як
власникам таких фальшивих документів отримати дозвіл вакцинуватися.
Запрошуємо на вакцинацію
Тож навіщо ризикувати? Певно, краще не
бути заручником чуток і фейкових сертифікатів.
Не витрачайте марно час та свої гроші: звертайтеся до свого сімейного лікаря і, якщо він
дозволить, приходьте на пункти вакцинації та
зробіть щеплення, захистивши себе від зараження COVID-19 і ускладнень, які він спричиняє.
До того ж, імунізуватися можна й на нашому
підприємстві. Вакцинація може бути виконана препаратами «Pfizer» або «CoronaVac» на
вибір співробітника. Якщо ж ваш сімейний лікар
вирішить, що вам за станом здоров’я протипоказана така вакцинація – ви отримаєте відповідну
довідку.
Робота щодо вакцинації співробітників заводу продовжується – так само, як і заходи щодо
недопущення поширення вірусу. Перед входом
на територію нашого підприємства у працівників
і відвідувачів заводу вимірюється температура тіла, на території ЗФЗ діє масковий режим,
поверхні обробляють знезаражуючими засобами. У трудових колективах заводу проводиться
роз’яснювальна робота, регулярно оновлюється
статистика кількості хворих на COVID-19 і вакцинованих осіб, готуються нові групи на імунізацію.
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Соціальний ракурс

 НАШІ ГЕРОЇ

 ВАЖЛИВО

РОДИНІ ЗАГИБЛОГО
ВОЇНА ФЕРОСПЛАВНИКА
ВРУЧИЛИ
ЙОГО ОPДЕН
«ЗA МУЖНІСТЬ»
IІІ СТУПЕНЯ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР - 2021: ФЕРОСПЛАВНИКАМ
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДОТРИМАННЯ
ВСІХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ

За указом Президента України від
18 серпня 2021 року, державної нагороди
- ордену «Зa мужність» IІІ ступеня, було
удостоєно загиблого захисника України,
колишнього працівника АТ «ЗФЗ» Олега
Андрієнка.
Нагороду
вручили Марії Андрієнко - його
дружині. Урочиста церемонія пройшла у
Запорізькій обласній раді. Крім рідних полеглого
воїна, до заходу долучились депутати обласної
ради та військовослужбовці гарнізону.
Пам’ять Олега Андрієнка та усіх, хто ціною свого життя боронив Україну, вшанували хвилиною
мовчання.
Нагадаємо, що 11 січня 2021 року стрілецьпомічник гранатометника 56-ї окремої мото
піхотної Маріупольської бригади ЗСУ - старший
солдат Олег Андрієнко загинув внаслідок ворожого кульового поранення в районі села Водяне
і селища Піски Донецької області, біля Донецького аеропорту.
У Олега Андрієнка залишився довгоочікуваний
син Тимур та дружина Марія.
За спогадами товаришів по службі, 37-річний
Олег був прикладом для інших — мужнім захисником і гарним товаришем. Захищаючи Україну,
він віддав найдорожче — власне життя.
Вічна пам’ять і слава Герою!

 НАШІ ВІТАННЯ

БАЖАЄМО
ЩАСЛИВОГО
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ!

Колектив управління капітального
будівництва вітає з одруженням свою
колегу – майстра УКБ Інну Ткачову та
Андрія Резніченка, який працював на нашому підприємстві заступником начальника цеху з ремонту металургійного
устаткування.
Колеги – будівельники заводу бажають новій
сімейній парі, щоби кожен день для неї був таким самим святковим, як і 30 жовтня 2021 року,
коли ви, жених і наречена, обмінялися обручками, а ваші душі об’єдналися в одну, щоби ніколи
не розлучатися!
Шановні Інно й Андрію! Нехай з кожним роком
у вашій родині міцніє кохання, а на життєвому
шляху зустрічаються лише ввічливі й добрі люди!
Взаєморозуміння вам і взаємоповаги, слухняних
дітей, затишку в оселі, а також багато спільних
цікавих і щасливих моментів! Нехай власний дім
буде для вас місцем, де можна відпочити від пов
сякденних турбот і насолодитися радістю буття.
Хай Віра, Надія і Любов завжди будуть вашими
супутниками, а ваш сімейний союз стане таким ж
міцним, як найнадійніший металургійний сплав!

Підбиті підсумки виконання Колективного договору на нашому підприємстві
у першому півріччі поточного року. За
інформацією голови профкому АТ «ЗФЗ»
Юрія
Спиридонова,
профспілковий
комітет спільно з адміністрацією заводу
ретельно контролювали виконання всіх
його положень у повному обсязі.
- Голова Правління Павло Олександрович Кравченко особисто докладає всіх зусиль, щоби було
належним чином забезпечено дотримання всіх
соціальних норм і стандартів по відношенню до
працівників нашого заводу, - відмітив Юрій Миколайович. – Наш колективний договір передбачає
ряд заходів щодо підтримки і заохочення
дисциплінованих працівників, є людиноцентричним
і соціально орієнтованим, тобто забезпечує сталий
розвиток виробництва за умови реалізації можливостей для індивідуального розвитку феросплавників.
Зокрема, що стосується професійного розвитку, за звітний період за рахунок коштів
підприємства навчено у ВНЗ та підготовлено у
системі професійної підготовки 1474 працівника
заводу. В їх числі перепідготовку персоналу до
нових професій пройшли 93 людини, підвищив
кваліфікацію 1381 працівник (серед них робітники
- 605 осіб, ІТП - 776 осіб). Усього за системою нав
чання витрачено 279,845 тис. грн за розділом колдоговору «Навчання працівників підприємства за
договорами з навчальними закладами».
Адміністрацією на виконання комплексних за
ходів щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму,
профзахворювань та аварій витрачено 23 069,119
тис. грн.
Згідно зі списком професій зі шкідливими умовами праці, впродовж 2021 року видавалося молоко
1454 працівникам по 0,5 літра за зміну, на що витрачено 969 153 тис. грн. Щомісяця 1307 працівникам
заводу, які працюють в умовах забруднення робочих місць і які відпрацювали не менше 50 %
встановленої норми робочого часу, видавалося
господарче мило по 400 г кожному працівнику, на
що витрачено 97 265 тис. грн.
Відповідно до графіка, з 10 березня 2021 року проводиться періодичний медичний огляд працівників,
зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними

умовами праці.
Працівники своєчасно забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, згідно з чинними нормами
та які необхідні за умовами праці, на що витрачено
2 842 236 тис. грн.
Щодо виплати заробітної плати, усі пункти
Галузевої угоди виконані. Рівень мінімальної
тарифної ставки працівників першого розряду з нормальними умовами праці у розмірі не нижче 105%
прожиткового мінімуму для працездатної особи на
1 липня 2021 року становив:
- згідно з Галузевою угодою – 2383,50 грн;
- згідно з Колективним договором – 2902,99 грн;
- фактично на підприємстві – 2902,99 грн.
Правлінням заводу, спільно з акціонерами
підприємства, ухвалене рішення про збільшення
загального фонду оплати праці співробітникам АТ
«ЗФЗ» з 1 березня 2021 року на 20% (наказ з ОД
№15 від 30.03.2021 р.). Додамо також, що чергове підвищення заробітної плати на нашому заводі
відбулося і у другому півріччі - з 1 вересня 2021 року,
до 19% (наказ з ОД №44 від 30.09.2021 р.).
При цьому середня заробітна плата в АТ «ЗФЗ»
склала (для порівняння): за перше півріччя
2020 року – 12 796 грн, а за перше півріччя
2021 року – 16 317 грн. Отже, зростання середньої
заробітної плати становило 27,5%.
У АТ «ЗФЗ» заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня. Заробітна плата виплачується
працівникам підприємства відповідно до термінів
(не менше двох разів на місяць), зазначених у
Колективному договорі. Завод входить до числа підприємств міста, де стабільно виплачується

заробітна плата, виконуються всі соціальні гарантії.
За перше півріччя 2021 року працівникам
підприємства здійснені такі виплати, передбачені
розділом «Оплата праці, заохочувальні та
компенсаційні виплати» Колективного договору, на
суму 53 574,13 тис. грн.: доплата за роботу в умовах неповного штату, виплата винагороди за вислугу років працівникам підприємства, преміювання
працівників за виконання показників, компенсація
протезування зубів працівникам заводу, допомога з
догляду за дитиною до досягнення нею 1,6-річного
віку, пільгова відпустка вагітних, які працюють
у промисловій групі цехів, та інших соціальних
відпусток за Колективним договором, оплата утримання дітей дошкільних дитячих установ, соціальна
пільга на оплату житла, разова виплата працівникам,
звільненим на пенсію, оплата працівникам, які здали кров (донорам), преміювання до свят тощо.
Зазначені виплати є додатковими гарантіями,
які надаються працівникам у встановленому для
підприємства порядку.
Крім того, понад норми чинного законодавства, на мотиваційні фонди та додаткове стимулювання працівників за високопродуктивну
працю (відповідно до Положення та ідеології
преміювання) за 1 півріччя 2021 року спрямовані
кошти у сумі 44 367,92 тис. грн., у тому числі: нарахування премії за підсумками змагання трудових
колективів основних та допоміжних цехів, надбавка
за профмайстерність, за високі виробничі показники, за виконання додаткових робіт, за інтенсивність
праці.
Загалом у 1 півріччі 2021 року за різними напрямами мотивації здійснені виплати на загальну суму
97 942,06 тис. грн.
Передбачені у розділі «Соціальне та медичне обслуговування та інші гарантії» утримання
бази відпочинку «Феросплавник», витрати на надання медичних послуг працівникам АТ «ЗФЗ» у
поліклініці ТОВ «Вітацентр», допомога на поховання
та інші види благодійної допомоги. Утримання дитячого садочка №15 та інші види соціального захисту
працівників заводу фінансувалися у повному обсязі
і навіть з перевищенням запланованої витратної частини з огляду на відповідні соціально-економічні
зміни у країні.
- Профспілковий комітет заводу і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб у співпраці з адміністрацією
забезпечити феросплавникам належний рівень і
якість життя, – підбив риску Юрій Спиридонов.

 ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ!

УРЯД ЗМІНИВ УМОВИ ОТРИМАННЯ COVID-СЕРТИФІКАТА

В Україні вже зробили понад 18 млн
щеплень проти COVID-19, тож тепер понад 7 млн українців мають
право отримати «зелений» COVIDсертифікат про повну вакцинацію
та Міжнародне свідоцтво про
вакцинацію, і ще понад 11 млн
можуть отримати внутрішній,
«жовтий» COVID-сертифікат про
вакцинацію на підставі першої дози.
1. COVID-СЕРТИФІКАТ ТА МІЖНАРОДНЕ
СВІДОЦТВО
ПРО
ВАКЦИНАЦІЮ:
РІЗНИЦЯ МІЖ ДОКУМЕНТАМИ ТА ЯК ЇХ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
Що таке Міжнародне свідоцтво про
вакцинацію і як його отримати?
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
- це паперовий документ, який ви можете отримати у свого сімейного лікаря
після проходження повного курсу
вакцинації проти COVID-19.
Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне
свідоцтво є чинним у країнах, уряди
яких зобов’язалися дотримуватись
Міжнародних медико-санітарних правил. Інформацію про перелік країн, які
визнають міжнародне свідоцтво про
вакцинацію, ви можете знайти на сайті
tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед поїздкою
рекомендуємо
також
уточнювати
цю інформацію на офіційних сайтах
міністерств внутрішніх справ цільової
та транзитних країн.
Підставою для видачі Міжнародного
свідоцтва про вакцинацію є повний
курс вакцинації. Термін дії – 365 днів.
Що таке COVID-сертифікат і як його
отримати?
COVID-сертифікат – це захищений
документ у телефоні, на папері чи на
іншому носії, який можна завантажи-

ти через Портал електронних послуг
«ДіЯ» або в мобільному додатку «ДіЯ»
Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і
тому існує:
«Жовтий»
СOVID-сертифікат
підтверджує факт отримання першої
дози щеплення і є чинним 120 календарних днів від цієї дати.
«Зелений»
COVID-сертифікат
підтверджує факт отримання повної
вакцинації і діє 365 календарних днів
від дати останнього щеплення. Повна
вакцинація може складатися з однієї
дози однодозної вакцини Janssen та
двух доз дводозних вакцин: Comirnaty/
Pfizer,
AstraZeneca/Covishield,
Spikevax/Moderna, CoronoVac.
COVID-сертифікати можуть бути як
внутрішніми, так і міжнародними
Внутрішні, відповідно до назви, чинні
тільки в Україні. Міжнародні є чинними
як всередині країни, так і за кордоном.
Наприклад, з міжнародним COVIDсертифікатом можна вільно подорожувати до щонайменше 45-ти країн та
користуватися ним всередині цих країн
для входу на публічні заходи, до кафе,
кінотеатрів тощо. Це країни, які увійшли
до Довірчої мережі е-здоров’я ЄС, список учасників розширюється щомісяця.
В Україні ж – внутрішнім та
міжнародним
COVID-сертифікатом
можна користуватися рівноправно.
Але щоб користуватися міжнародним,
потрібно мати при собі також паспортний документ.
2. УРЯД ЗМІНИВ УМОВИ ОТРИМАННЯ COVID-СЕРТИФІКАТА ПРО ОДУЖАННЯ
Невакциновані
українці,
які
перехворіли на коронавірусну хворобу,

можуть отримати цифровий COVIDсертифікат про одужання, який дасть
змогу упродовж 90-ти діб без обмежень
працювати, відвідувати заклади та пересуватися в «жовтій» та «червоній»
зонах карантину.
Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар
встановив діагноз «COVID-19» від
моменту запуску функціоналу нового
сертифікату та надалі. У центральній
базі даних електронної системи охорони здоров’я має бути наявний медичний запис про медичний огляд, надання
консультації або лікування, у тому числі
за результатами надання первинної
медичної допомоги, який містить
інформацію про встановлений діагноз
«2019-nCoV
гостра
респіраторна
хвороба» (код U07.1 відповідно до
національного класифікатора 025:2021
«Класифікатор хвороб та споріднених
проблем охорони здоров’я»), внесений відповідно до вимог галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я.
Документ не згенерується, якщо
діагноз «COVID-19» було встановлено
до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році або раніше у 2021 році.
COVID-сертифікат можна буде згенерувати через сервіс «ДіЯ».
3. ЯК СПРОСТИЛИ ОТРИМАННЯ
COVID-СЕРТИФІКАТІВ
Уряд спростив отримання COVIDсертифікатів у «Дії». Тепер для цього не
потрібен електронний підпис, зокрема,
і «ДіЯ. Підпис», для якого треба було
підтвердження особи за допомогою
Photo ID. Тепер достатньо буде згоди
користувача. Створення сертифікату
без підпису вже доступно в останньому
оновленні застосунку.

Спорт

Листопад

 ПЕРЕМАГАЙ!

ЗМАГАННЯ В ОСОБИСТІЙ ПЕРШОСТІ –
З ТРЬОХ ВИДІВ СПОРТУ
До дня народження АТ «Запорізький
завод
феросплавів»
комітет
фізичної культури при профкомі заводу щорічно проводить змагання з
настільного тенісу, а також шахів
і шашок. Такі поєдинки відбулися і
цього року: перший з них пройшов
на мальовничому острові Хортиця – у санаторії-профілакторії нашого підприємства, а два інших – у
приміщенні Ради ветеранів заводу.

Добре, що у наших працівників є нагода позмагатися не тільки у рамках
заводської спартакіади, а й перевірити
свої сили в інший час, що обов’язково
знадобиться при підготовці до ігор обласного рівня. Тож деякі з феросплавників
зустріли 88-й день народження нашого
підприємства зі спортивним запалом і
натхненням на нові перемоги.
Особисту першість серед тенісистів виборювали семеро спортсменів. Пластикова кулька підкорилася тільки кращим
серед кращих, тому не дивно, що у двобої
за перше місце взяли участь члени команди - переможниці цьогорічних змагань
з настільного тенісу, які відбулися у рамках Робітничої спартакіади металургів та
гірників Запорізької області. Поєдинки
проходили один за одним, і ось настала
вирішальна зустріч… тож хто з сильних
виявиться сильнішим? Відповідаємо:
найспритніші й найвитриваліші. Не будемо тримати інтригу: за результатом
запеклої боротьби перемогу виборов
ветеран енергосилового цеху Станіслав
Паталаха, йому поступився колишній
працівник цеху №4 Віталій Кругляк. А

третє місце здобув майстер цеху №3
Андрій Павловський.
Також до дня народження заводу
відбулися змагання на чорно-білих картатих полях. Шестеро інтелектуалів виборювали особисту першість у шахах і шашках.
Уважні та зосереджені, наші працівники
хід за ходом, кожною взятою фігурою й
шашкою наближали власну перемогу. І

якщо на погляд спостерігачів час спливав довго, для спортсменів він пролетів
майже за одну мить. Невдовзі настав час
підбиття підсумків: за результатами напружених поєдинків шахістів перше місце
– у пенсіонера Анатолія Мосейка, друге
– у вантажника залізничного цеху Олександра Яшина, третє – у інженера відділу
праці та заробітної плати Віктора Ратовського. Наступного дня у такому самому дусі
відбулися змагання з шашок, і заводчани
виступили з такими результатами: спортивне золото – у Андрія Павловського,
срібло – у оператора з обслуговування
установок для пилогазоуловлювання цеху
№4 Валентини Бабак, а Анатолій Мосейко
здобув бронзову нагороду.
Комітет фізичної культури заводу вітає переможців, призерів, дякує
співробітникам і ветеранам нашого
підприємства за участь у змаганнях, а також запрошує інших працівників ЗФЗ долучитися до ігор у наступному році.
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 ДО ВІДОМА

МІСЦЯ,
ДЕ ПАЛИТИ
ЗАБОРОНЕНО

Запорізькі патрульні нагадали перелік місць, де заборонено курити тютюнові вироби,
електронні сигарети і кальяни.
За порушення по ст. 175-1 КпАП
передбачена відповідальність
у вигляді попередження або
штрафу від 51 до 170 гривень.

Тож місця, де заборонено палити:
• ліфти і таксофони;
• приміщення і території закладів охорони
здоров’я;
• приміщення і території навчальних
закладів;
• дитячі майданчики;
• приміщення і території спортивних
і фізкультурно-оздоровчих споруд та
закладів фізичної культури і спорту;
• під’їзди житлових будинків;
• підземні переходи;
• транспорт загального користування,
що використовується для перевезення
пасажирів;
• приміщення закладів ресторанного гос
подарства;
• приміщення об’єктів культурного призначення;
• приміщення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, інших
державних установ;
• стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів;
• приміщення готелів та аналогічних
місцях розміщення громадян;
• аеропорти і вокзали.

 КОРИСНО ЗНАТИ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ
ПОДАЮТЬСЯ, НА ЯКИЙ СТРОК НАДАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ
Особа, яка зареєстрована (проживає) у
житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного
проживання). З 1 січня 2021 року заяви з
необхідними документами приймаються
від громадян структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
районних держадміністрацій лише у разі
надіслання їх на папері поштою або в
електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним
інформаційні системи органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал
електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням ,,Оформлення субсидії онлайн» на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/
subsidii.html.
У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради відповідної
територіальної громади (далі - посадові особи
виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх впродовж трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з
питань соціального захисту населення.
Які документи подаються
Громадянин надає:
• заяву про призначення та надання житлової
субсидії;
• декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
За потреби можуть бути також додані:
• договір найму (оренди) житла (за наявності);
• довідки про доходи (у разі зазначення у
декларації доходів, інформація про які відсутня
в ДФС, ПФУ);
• інші документи, які необхідні для розгляду

питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання
особи за місцем реєстрації. Такими документами
можуть бути:
• довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративнотериторіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим
відрядженням, відбуванням покарання, у тому
числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;
• довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
• акти обстеження матеріально-побутових
умов домогосподарства селищної, сільської або
міської ради;
• договори оренди житла в іншому місці тощо.
На який строк надається субсидія
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального
сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний
сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Житлова субсидія на оплату комунальних
послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії
для
централізованого,
автономного
та
індивідуального опалення розраховується у квітні
та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
У разі встановлення постачальником теплової
енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, житлова субсидія
надається в неопалювальний сезон на оплату
цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.
Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюють
самостійно розрахунок субсидії на наступний
період без звернень громадян (крім сімей, у
складі яких є особи, в яких за інформацією ДФС,
Пенсійного фонду України взагалі відсутні доходи

або вони отримували середньомісячний сукупний
дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої на початок періоду, за який
враховуються доходи для призначення житлової
субсидії, вони не сплатили єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний,
сумарно впродовж трьох місяців у періоді, за
який враховуються доходи для призначення
житлової субсидії; внутрішньо переміщені особи; особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за
адресою домогосподарства; особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків); особи, які
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку),
але фактично в ньому не проживають).
Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти
протягом місяця органи соціального захисту населення про наступні зміни:
• складу зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб, їх соціального статусу;
• переліку отримуваних послуг;
• виконавця послуг;
• про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно,
вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а
також здійснення на цю суму платежу (платежів),
що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/
або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів
спадщини та дарування); внески до статутного
(складеного) капіталу товариства, підприємства,
організації; благодійну діяльність (виключно у
вигляді сплати коштів); надання поворотної/
безповоротної фінансової допомоги, позики.
• набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення
в місті або в селищах міського типу;
• здійснення операцій з купівлі безготівкової
та/або готівкової іноземної валюти, а також
банківських металів на загальну суму, що
перевищує 50 тис. гривень.
Субсидія для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива
призначається один раз на календарний рік на

підставі заяви особи.
Структурним підрозділом з питань соціального
захисту населення приймається рішення про:
• призначення житлової субсидії;
• непризначення житлової субсидії (у разі, коли
за результатами розрахунку житлової субсидії її
розмір має нульове або від’ємне значення);
• відмову в призначенні житлової субсидії.
У разі прийняття рішення про призначення
(непризначення) житлової субсидії структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення
протягом трьох календарних днів з дня його
прийняття. При цьому структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення
самостійно обирає форму такого повідомлення
(в паперовому або електронному (за наявності
адреси електронної пошти) вигляді та спосіб
для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності),
повідомлення через Портал «ДіЯ»).
У разі прийняття рішення про відмову в
призначенні житлової субсидії, структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення
впродовж трьох календарних днів з дня його
прийняття. При цьому структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення інформує
заявника про прийняте рішення в паперовому
вигляді з врученням відповідного повідомлення
під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого
рішення.
Громадяни, яким надається житлова субсидія,
зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг
незалежно від розміру нарахованої їм субсидії.
Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі
отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі на сайті https://subsidii.
ioc.gov.ua.
Міністерство соціальної політики України
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 НАША БІОГРАФІЯ

ЯКОСЬ У ЛИСТОПАДІ
Знакові події минулих років

1967 рік – на заводі відбувся урочистий мітинг
з нагоди вручення пам’ятного перехідного Червоного прапора Міністерства чорної металургії
та ЦК Профспілки працівників металургійної
промисловості. Феросплавники, натхненні високою відзнакою, ухвалили рішення прийняти
підвищені зобов’язання щодо випуску надпланового металу та економії електроенергії.
1976 рік - оголошено Всесоюзний оглядзмагання з механізації важких ручних робіт на
підприємствах і організаціях Міністерства чорної
металургії СРСР на 1976-1980 роки. Головною
метою є підвищення рівня механізації праці
в основних і допоміжних цехах, підвищення
продуктивності праці за рахунок впровадження
засобів механізації.
1985 рік - команда нашого заводу у складі
Григорія Оструна, Івана Мірошниченка, Валентини Леміш та Володимира Лапіна взяла
участь у командній першості Заводського району з шахів, яка відбулася у клубі «Будівельник».
Феросплавники вибороли друге командне
місце і були нагороджені грамотою районного
спорткомітету.
1992 рік - завод придбав за власні кошти вісім квартир для своїх працівників у тресту «Запоріжметалургмонтаж». На засіданні
житлово-побутової комісії ці квартири були
розподілені згідно із черговістю.
2000 рік - розпочав роботу оновлений рудорозморожувач. Раніше тут одночасно могли готувати до подальшого виробництва одночасно
вісім вагонів з рудою. Тепер же, після виконання
відповідних будівельних робіт, потужність його
збільшена до 12 вагонів. Це загалом на 15%
пришвидшило вивантаження сировини для забезпечення техпроцесу в основних виробничих
цехах.
2010 рік - у рамках програми реконструкції
цеху №4 створена додаткова дільниця завантаження морських контейнерів. Це дало змогу
суттєво збільшити добовий обсяг відвантаження
феросплавної продукції для морського тран
спортування.
2017 рік - у цеху №2 успішно запроваджена нова технологія виробництва сплавів із
відсівів з підвищеним вмістом марганцю. Так
званим комбінованим способом з червня по вересень тут вже виплавлені 1072,49 базові тонни
феросилікомарганцю 17-ї марки.

 ЦІКАВО ЗНАТИ

Оксфордський
словник
англійської
мови обрав
«vax» словом
2021 року
Цьогоріч його використовували
у 72 рази більше, ніж у 2020 році.
У 2021 році більшість країн розпочали
масову вакцинацію проти коронавірусу,
тож все частіше використовувались
терміни, пов’язані з імунізацією.
Слово «vax» може бути як іменником,
так і дієсловом:
• вакцина або вакцинація;
• вакцинувати когось для вироблення
імунітету проти хвороби.
«Vax» i «vaxx» — обидва правильні
варіанти, однак написання без подвоєння
є більш поширеним.
Крім того, це слово породило похідні
слова, пов’язані з вакцинацією. Наприклад, у цьому році часто використовували vaxxie, anti-vax (прислівник), antivaxxer (іменник), double-vaxxed.
Вперше слово «vaccine» (прикметник
та іменник) записали у 1799 році. Воно
походить від латинського слова «vacca»,
що означає «корова». За даними
укладачів словника, слово виникло зав
дяки роботі англійського лікаря Едварда
Дженнера, який винайшов щеплення
проти віспи.
А слово «vax» як іменник вперше записали у 1983 році, а як дієслово — у
2009 році.

Дозвілля
 ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

«БІБЛІОНЯНЯ» ЗАПРОШУЄ ДО
БІБЛІОТЕКИ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
У бібліотеці Заводського району, що розташована по вулиці
Історичній, 45, кожний зможе
знайти собі справу до душі - і
дорослі, і маленькі читачі. Батьки можуть прийти сюди із малюками і залишити діточок під
опікою «Бібліоняні», поки самі
зайняті читанням або пошуком
матеріалів або книжок.

А ще тут регулярно організовують
цікаві
і
захоплюючі
заходи
для
відвідувачів. Зокрема, наприкінці жовтня приміщення бібліотеки було насичене містичною та чарівною атмосферою найоригінальнішого свята у році
- Halloween. Більш за все дітлахам сподобався квест «Скарби помаранчевого
Джеку», у якому була купа дуже «страшних» і дуже веселих завдань.

 ЛЮБИТЕЛЯМ АВТОМОБІЛІВ

У МУЗЕЇ ТЕХНІКИ «ФАЕТОН»
ВІДКРИЛИ НОВУ ВИСТАВКОВУ ЗАЛУ

У музеї «Фаетон» відкрили залу
великогабаритної та важкої
техніки. Над її створенням працювали два з половиною роки.
Площа нової зали складає близько
4 тис. кв. м. Там розташовується понад 100 експонатів техніки: сільсько
господарська, автомобільна, військова
та ін. Це сьома за кількістю зала. Кожна із залів має свою тематику: зброя
часів Другої світової війни, вітчизняні
автомобілі, мототехніка та спортивні машини, віськова техніка ХХ століття, зал
побутової техніки. Нині у музеї знаходиться більше 250-ти експонатів. У грудні
заклад відзначатиме своє 10-річчя.
Музей «Фаетон» знаходиться у Заводському районі Запоріжжя по вулиці
Виборзька, 8.

 ДОСТУПНІ РОЗВАГИ

Які кінотеатри працюють?

Під час «червоної» зони у
Запоріжжі можуть працювати лише заклади, де на 100%
вакцинований персонал. Зокрема, на карантин закрився кінотеатр ім. Довженка,
де більшість працівників
невакциновані.
Більшість кінотеатрів міста продовжують працювати, але із карантинними обмеженнями для всіх
відвідувачів.
Кінотеатри які працюють:
• кінотеатр «Байда 3D»;
• кінотеатр ім. Маяковського;
• кінотеатр «Multiplex»;
• кінотеатр «КіноМакс»;
• кінотеатр «Космос»;

• кінотеатр «Blockbuster cinema».
Обмеження у кінотеатрах
Відповідно до чинних норм законодавства, кожен відвідувач, якому виповнилося 18 років, повинен

мати один із документів: сертифікат
вакцинації (на паперовому носії або
у додатку “Дія”); негативний тест
на СOVID-19, який зроблений не
пізніше 72 годин; довідку про одужання.
Усі місця у кінотеатрах продаються
з дотриманням соціальної дистанції.
Також відвідувачі обов’язково мають користуватися захисною маскою, яка повністю закриває рот та
ніс.
Вже повідомлялося про те, що до
всіх громадських місць у Запоріжжі
на період карантину, в тому числі,
до бібліотек можуть приходити або
вакциновані, або громадяни з негативним результатом ПЛР-тесту.

