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Зниження обсягів відсівів - завдання 
номер один для виробничих цехів заводу

� ВАЖЛИВО

Павло Кравченко: «Комфортні 
умови роботи взимку 

феросплавникам забезпечено»

Заступник технічного ди-
ректора АТ «ЗФЗ» з вироб-
ництва Дмитро Малієнко 
зафіксував факт утво-
рення  дещо збільшених 
обсягів відсівів у цехах 
№№ 1, 2, 3, 4 (подеку-
ди вони сягають 18%) і 
повідомив про нагальне 
впровадження ефектив-
них заходів щодо їх зни-
ження.
- Голова Правління Пав-

ло Олександрович Кравчен-
ко наполягає на суттєвому  
зниженні обсягів відсівів, 
оскільки вони не є товарною 
продукцією, а навпаки – ви-
робничими втратами, оскільки 
їх подальше опрацювання 
потребує великих затрат, у тому 
числі – щонайменше понад ти-
сячу кіловат електроенергії на 
переплав однієї тонни, - зазна-
чив Дмитро Леонідович. – Тому 

інженерному складу виробни-
чих цехів, а також ВТВ, ПЕВ 
та СЕБ поставлено завдан-
ня номер один – впровадити 
ефективні технологічні рішення 
щодо їх відповідного упорядку-
вання.

За словами  Дмитра Малієнка, 
втрати у вигляді відсівів від-
буваються через зношеність ви-
робничого обладнання. Мова, 
в першу чергу, про плити, що 
подрібнюють фракції. Для  на-
лежної роботи їх заміна має 
відбуватися щомісяця. Тому на 
2022 рік завод вже передбачив і 
замовив необхідну кількість та-
ких плит. Ще один фактор, який 
впливає на утворення відсівів 
– це охолодження зливків на 
етапі їх формування. Зокрема, 
дослідним шляхом вже доведе-
но, що, наприклад, феросиліцій 
дає мінімум відходів у вигляді 
відсівів, якщо його зливки 

будуть максимально швид-
ко охолоджені до мінімально 
можливої температури.

На жаль, Дмитро Леонідович 
не виключає із кола проблем-
них ситуацій, що впливають 
на утворення відсівів, і людсь-
кий фактор. Зазначає, що 
мотивація  персоналу у цій 
царині не дає належного ефек-
ту. Наразі  кампанія з мінімізації 
обсягів відсівів недосконала 
та ще й недолуго керується 
відповідними управлінцями. 
Тож цей напрям також потребує 
належної уваги. 

- На поточний момент ми ве-
демо роботу з удосконалення 
розливних машин у цеху №3, 
які мають показник утворення 
відсівів на рівні 15%, - уточнює 
заступник технічного директо-
ра АТ «ЗФЗ» з виробництва. – 
Маємо на меті знизити цей по-
казник до 12%.

� НА ЧАСІ

Гідні умови роботи 
для працівників на на-
шому заводі - сфера 
прискіпливої уваги Голо-
ви Правління АТ «ЗФЗ» 
Павла Кравченка. Він опе-
ративно реагує на всі 
імовірні виклики стосов-
но соціальної складової 
організації виробничого 

процесу на підприємстві, 
ухвалює управлінські рі-
шення на випередження, 
мотивує персонал розви-
вати власну ініціативу 
щодо удосконалення засо-
бів виконання робочих 
зав дань, належне облаш-
тування і впорядкування 
робочих місць тощо.
Окрему щаблю у переліку 

нагальних проблем, які щоден-
но вирішує Павло Олексан-
дрович, посідає забезпечен-
ня феросплавників теплом у 
період опалювального сезону.

Нагадаємо, що минулої зими 
у результаті кризової ситуації, 
що виникла у цеху №1 після 
часткового обвалу даху, го-
стро постало питання про 
відновлення опалення у інших 
цехах і підрозділах заводу.

Нинішнього опалювально-
го сезону проблема знову ак-
туалізувалася, але вже через 
відключення печей №6 і №7 у 
зв’язку з відсутністю попиту на 
їхню продукцію. До слова, част-
ка теплової енергії, отриманої 
від їх камер допалу у поперед-
ньому опалювальному сезоні  
забезпечували 73,3% тепла, 

не обхідного заводу в цілому.
Тож виникла нагальна  по-

треба знайти альтернативні 
рішення забезпечення АТ 
«ЗФЗ» теплом. І це завдання 
актуалізувалося з наближен-
ням нового  опалювального се-
зону 2021-2022 року.

- Оскільки через певні об-
ставини не маємо можливості 
експлуатувати звичне для нас 
джерело тепла у цеху №1, а 
поз бавляти людей тепла взим-
ку – недопустимо, мусимо за-
стосувати інший варіант, зокре-
ма оперативно знайти технічне 
і технологічне рішення щодо 
використання аналогічних ка-
мер допалу феросплавного 
газу у цехах, які продовжують 
працювати, - поставив завдан-
ня фахівцям заводу Павло 
Кравченко.

За словами в.о. головно-
го енергетика заводу Юрія 
Скітяшина, для забезпечення 
тепловою енергією підрозділів 
заводу були розроблені шість 
заходів. У їх числі, зокрема,  
забезпечення нагрівання води 
для потреб ТВЗ з використан-
ням теплоти згоряння феро-
сплавного газу в цеху №4 на 

ділянці сушіння ковшів, а та-
кож відбір тепла від печей цеху 
№2 для потреб ГВП.

- Для виконання зав-
дання, поставленого Голо-
вою Правління, були залучені 
фахівці ЕСЦ, ЦРМУ, ВГЕ, ВГМ, 
- зазначив Юрій Сергійович. - 
На сьогодні установка допалу 
феросплавного газу працює 
від газопроводу цеху №4, але у 
разі потреби існує можливість 
роботи також  від печей №6 
і №7 цеху №1. Основним 
ідейним натхненником цього 
рішення став начальник ЕСЦ 
Віталій Олександрович Несте-
ренко.

Уведення в експлуатацію 
нового комплексу із забез-
печення феросплавників те-
плом відбувся 15 листопада. 
Дослідна експлуатація  ділянки 
трубопроводу  для транспорту-
вання феросплавного газу від 
колектора цеху №4 пройшла 
успішно. Там були проведені 
роботи з врізання та встанов-
лення запірної арматури, на-
лаштовано автоматику, що дає 
змогу забезпечити стабільний 
тиск у газопроводі. Відтак 
взимку будемо з теплом.



Виробництво 2 Грудень

Подія с присмаком гіркоти
� У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

У плавильному цеху №4 від булася 
зустріч керівників з трудовим ко-
лективом з нагоди зупинки печі 
№36.

Дуже незвично стояти біля агрегатів, 
які довгий час працювали на доб робут 
працівників заводу. Там, де раніше 
яскраво палахкотів вогонь і було 
відчутно гаряче дихання полум’я – тепер 
бачимо темряву, відчуваємо прохолоду. 
Де колись протікав потужний струм і 
відчувалася могутність, потужність – те-
пер спокій металу і відносна тиша.

На жаль, печі, як і люди, мають свій 
період життя і колись їм треба відійти 

у вічність. Особливо, мабуть, з цієї 
нагоди сумно колективу металургів – 
професіоналів, які довгі роки плави-
ли метал на цій печі, адже за цей час 
вони прикипіли душею до обладнан-
ня, приборкали його характер і стали 
з цим складним устаткуванням майже 
одним цілим.

Урочисті збори трудового колективу 
печі відкрила в.о. заступника Голови 
Правління з персоналу Тетяна Колес-
никова. Вона нагадала присутнім, що 
трудовий літопис історії цеху №4 по-
чався 26 жовтня 1964 року – саме тоді 
він був зданий у експлуатацію, а його 
високопотужні печі почали виробляти 
феросиліцій. Піч №36 видала пер-
ший метал уже наступного, 1965 року. 
Відбулося це у символічну святкову 
дату – 1 травня, у День міжнародної 
солідарності трудящих (зараз – День 
праці). Завдяки спільним зусиллям 
робітників, фахівців і керівників піч 
підтримувалася у належному стані, 
з неї отримували метал належної 
якості. Стабільна робота цього об-
ладнання зробила вагомий внесок у 
виконання виробничих планів.

Добрі традиції високого про фе-
сіо налізму і відповідальності про-
довжилися й у роки Незалежності 
України. У жовтні 1995 року відбувся 
капітальний ремонт печі №36, тоді ж 
на ній впроваджено автоматизовану 
систему управління технологічним 
процесом. Піч повторно була введе-
на в експлуатацію у 2000 році, на-
ступного року відбулося оновлення 
програмного забезпечення її АСУТП. 
Продуктивна праця всього колек-
тиву металургів, які отримували на 

ній метал, дала змогу досягати най-
вищих виробничих показників. За 
підсумками роботи плавильних бри-
гад у 2001 році, колектив печі №36 
у липні був кращим у виробничому 
змаганні.

Продовжуючи виступ Тетяни Колес-
никової, заступник Голови Правління 
– технічний директор Володимир Со-
лошенко подякував усім працівникам 
– горновим, плавильникам, елек-
тромонтерам, газівникам тощо, які 
були зайняті експлуатацією печі 
№36 більш, ніж два десятиліття, і 
її ремонтами. З них 21 рік піч пра-
цювала, а п’ять років знаходилася 
у простої. Разом із тим, технічний 
директор запевнив, що фахова 
майстерність робітників печі, ко-
тра гідно відпрацювала свій строк, 
обов’язково знадобиться під час 
праці на інших агрегатах, куди вони 
відтепер переведені. «Але душа 
вашої рідної 36-ї печі, певно, назавж-
ди залишиться з вами, – впевнений 
Володимир Солошенко. – Пройде 
певний час, і ми збудуємо для вас 
нову, сучасну піч».

Так, печі №36 вже фактично немає з 
нами… Але головне – що залишають-
ся співробітники – професіонали, за-
вдяки прагненням і таланту яких жод-
не обладнання не може працювати. 
Саме вони згодом будуть опановува-
ти нове устаткування, що має стати 
продуктивнішим, більш економним і 
зручним в управлінні. І адміністрація 
ЗФЗ продовжує рухатися у напрямі 
розвитку виробництва. Наприклад, 
нагадаємо: наразі у планах під-
приємства – провести модернізацію 

печі №37, фахівцями нашого заводу 
вже розроблене відповідне технічне 
завдання. Пропозиції щодо удоскона-
лення цього обладнання відправлені 
у 11 організацій по всьому світу, які 
працюють у державах з потужним 
металургійним сектором економіки, 
зокрема у Китаї, Індії, Сполучених 
Штатах Америки.

Начальник цеху №4 Роман Дорофєєв 
приєднався до вітань колективу від 
Володимира Солошенка, подяку-
вав працівникам за відданість своїй 
роботі і висловив сподівання, що всі 
плани Правління щодо модернізації 
обладнання будуть реалізовані.

Наприкінці заходу технічний ди-
ректор вручив пам’ятну таблич-
ку працівникам печі №36 в знак 
подяки за плідну працю, високий 
професіоналізм та надійну робо-
ту. Нагороду колективу передав 
найдосвідченіший працівник цієї печі 
– плавильник Віталій Киричук. Він 
працює у плавильному цеху №4 з 
1995 року, є ветераном заводу, який 
навчив чималу кількість учнів. Також 
Роману Дорофєєву і працівникам 
печі №36 подарували барвистий те-
матично оформлений торт, щоби 
підсолодити гіркоту прощання з їхнім 
металевим «товаришем». Минули 
короткі хвилини перерви – і плавиль-
ники разом із горновими розійшлися 
по своїм новим робочим місцям.

Прощай, піч №36! Ти добре послу-
жила родині феросплавників. А її ко-
лишньому колективу бажаємо успіхів 
у трудових змаганнях на інших печах, 
міцного здоров’я, металургійної ви-
тримки і впевненості у майбутньому!
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Молодий фахівець з колосальним 
професійним досвідом

� ГОРДІСТЬ ЗАВОДУ

Дуже цікаво спілкуватися з людьми, які 
небайдужі до нашого підприємства і 
своїм ентузіазмом, ставленням до робо-
ти й колективу мимоволі підвищують 
продуктивність праці інших. Від того, 
що поряд є такі люди, виграють усі; 
це твердження має певний сенс, адже 
спільна праця з такими трудівниками не 
лише приносить користь виробницт-
ву – у плані його розвитку та реалізації 
управлінських рішень (що важливо для 
керівників), а й задоволення від праці, 
впевненість інших співробітників у 
власних силах, бо вони відчувають 
міцну підтримку професіоналів. Людину, 
яка б гармонійно поєднувала ці напрями, 
знайти доволі важко, але все ж можливо, 
і колективу нашого заводу це вдалося! 
Такий співробітник у нас є – це майстер 
Центральної заводської лабораторії 
автоматизації, механізації й метрології 
(ЦЗЛАММ) Максим Скидан.

Максим почав працювати на ЗФЗ з грудня 
2018 року електромонтером. Про особливості 
нашого виробництва він знав не з чуток: 
цей хлопець прийшов у колектив дільниці 
КВПтаА ЦЗЛАММ з багатим досвідом робо-
ти у компанії, яка займалася встановлен-
ням і налаштуванням автоматизованих си-
стем управління технологічним процесом 
(АСУТП) на феросплавних печах. Він брав 
участь у оновленні автоматизованих систем 
на підприємствах України, Грузії, Казахстану 
і мав позитивні відгуки про свою роботу, тому 
відділ кадрів і керівництво лабораторії про-
сто не могли відмовити молодому фахівцю у 
працевлаштуванні. З самого початку роботи 
на заводі він добре зарекомендував себе у 
колективі ЦЗЛАММ; Максима Скидана зустріли 
там з великими надіями, сподіваннями на 
позитивні зрушення, і він своєю роботою досі 
виправдовує довіру колективу. Працюючи на 
дільниці КВПтаА, показав себе сумлінним, 
безвідмовним спеціалістом, до того ж, робо-
ту виконував якісно й у обумовлені строки. На 
нашому підприємстві він повністю освоїв фах 
електромонтера, який працює з контрольно-
вимірювальними приладами та автоматикою.

Вже скоро колеги помітили, що Максим до 
своєї роботи ставиться творчо, вносить у неї 
частинку власної душі. Колектив пересвідчився, 
що робота з автоматизованими система-
ми – це справа його життя, а коли працюєш 
натхненно – то і рішення приймаються мак-
симально ефективно, і завдання виконують-

ся легко. Спостерігаючи за роботою цього 
професіонала, спілкуючись з ним на професійні 
теми, керівники зауважили: Максим Скидан 
дуже захоплюється автоматизацією процесів і 
відчуває у собі сили та можливості вдоскона-
лювати АСУТП. Обізнаність цього працівника, 
його організаторські здібності самі по собі 
давали зрозуміти, що робітничих обов’язків 
для нього замало. Тож ініціативи цього висо-
кокласного фахівця підтримала адміністрація 
цеху і вирішила дати йому шанс освоїти роботу 
майстра. Таким чином, Максим Скидан пере-
йшов на дільницю технологічної автоматики 
та АСУТП і з жовтня минулого року виконував 
обов’язки за цією посадою, проходячи стажу-
вання. За цей час він добре себе зарекоменду-
вав, дуже швидко освоїв системи АСУТП печей, 
вантажопідйомних кранів, розливальних ма-
шин, дозувальних пристроїв. Своїми знаннями 
він залюбки ділиться з підлеглими, і завдяки їх 
використанню на цій дільниці робота стала ви-
конуватися ефективніше і якісніше.

– Максим має грандіозний досвід, – пишається 
своїм співробітником начальник ЦЗЛАММ Роман 
Панченко. – Фахівців такого класу у нас більше 
не знайти. Він має навички роботи у різних си-
стемах, бачить переваги і недоліки обладнання, 
ініціює модернізацію діючих систем. До того ж, 
цей спеціаліст намагається бути максимально 
корисним: уміє працювати у команді, правиль-
но розподіляти роботу і керувати процесами, 

безвідмовний. Та й турбується про виробництво 
по-справжньому – навіть тимчасово покинувши 
територію заводу. Наприклад, якщо на нашо-
му підприємстві трапляється непередбачува-
на ситуація і потрібна робота електронників, 
Максим Скидан завжди допоможе черговому 
персоналу – до того ж, настановами по теле-
фону не обмежується. Він постійно на зв’язку, 
не має шкідливих звичок, а це дуже важливо 
для оперативного реагування. Незважаючи на 
неробочий час, вихідні, свята і відпустку (якщо 
знаходиться у Запоріжжі), цей керівник готовий 
за першим покликом прибути на завод, щоби на 
власні очі оцінити ситуацію і взяти безпосеред-
ню участь у відновленні роботи системи – від 
усунення несправностей до її запуску.

Завдяки тому, що Максим має активну 
життєву позицію, йому вдається досягну-
ти будь-якої мети: він з числа тих громадян, 
яким притаманний справжній патріотизм, що 
виявляється у бажанні працювати на розви-
ток України, доб робут її народу. Дуже важ-
ливо, щоб у нашій державі залишалися такі 
небайдужі люди, які б за гідну заробітну пла-
ту удосконалювали обладнання вітчизняних 
металургійних підприємств, підвищуючи їх 
конкурентноздатність серед світових ви-
робників.

Цікаво було б також дізнатися: що думає про 
свою роботу герой нашої розповіді? Ми зверну-
лися за коментарем і до нього:

– Запорізький завод феросплавів близь-
кий мені за технічним спрямуванням, – каже 
Максим Скидан. – Тут стабільно виплачують 
заробітну плату, є преміювання персоналу й 
мотиваційні виплати кращим співробітникам. 
Все це надихає працювати і розвиватися. А го-
ловне – у мене зручний графік роботи, тож маю 
час для гармонійного сімейного життя.

Максиму подобається працювати з електро-
нікою у колективі запорізьких фе росплавників. 
На нашому заводі його роботу не назвеш рутин-
ною – кожен день він разом зі своїм колективом 
розв’язує нові задачі, вирішує нові питання, чим 
робить свій внесок у покращення надійності 
функціонування АСУТП. У роботі майстра 
вважає за необхідне, перш за все, правильно 
організувати команду, навчити, підказати, пояс-
нити, що робити у конкретній ситуації – усі ці 
риси є характерними для Максима Скидана. Не 
забуває він і про те, щоби постійно подавати по-
зитивний приклад – у професіоналізмі, трудовій 
дисципліні, компетентності. 

Цьому керівнику подобається мати справи 
з чесними, відкритими до нових знань, пра-
целюбними, чуйними людьми – саме завдяки 
таким співробітникам ідеш на роботу із задо-
воленням і працюєш з повною самовіддачею. 
Разом з ними можливий розвиток, відчутна 
підтримка, яка допомагає долати труднощі, 
надихає на нові ідеї і їх ефективну реалізацію.

Максим звик досягати мети завдяки власному 
досвіду, а також роботі свого згуртованого ко-
лективу, який спроможний виконати завдання 
будь-якої складності і прийти на допомогу. Осо-
бливо це стосується чергових електромонтерів, 
як займаються оперативним ремонтом облад-
нання АСУТП заводу у плавильних цехах. А 
обсяг роботи, до речі, доволі великий, оскільки 
на нашому підприємстві експлуатують 86 таких 
систем.

– Майстер групи АСУТП має знати, де вста-
новлено його обладнання, як воно працює, 
його сильні та слабкі сторони, уміти правиль-
но поставити задачі, організувати роботу 
й проконтролювати її виконання, замовити 
комплектуючі, а якщо автоматизована система 
є застарілою – підібрати новий аналог, оцінити 
вірогідність майбутніх поломок, – каже Роман 
Панченко. – Максим Скидан – саме з числа та-
ких керівників. Завдяки йому можна бути пев-
ним, що виробничий процес підтримується на 
належному рівні засобами автоматизації, зали-
шаючись надійним і безперебійним.

Зараз портрет Максима Скидана знаходиться 
серед двадцятки кращих феросплавників – на 
Дошці пошани нашого підприємства.

Е-лікарняний: важливі 
роз’яснення від ПФУ

З 1 жовтня 2021 року усі заклади охо-
рони здоров’я України перейшли на 
оформлення електронних лікарняних. 
Відтепер працівники, захворівши, мають 
повідомляти роботодавцю номер елек-
тронного лікарняного. Що змінилось при 
оформленні лікарняного, чому більше не 
потрібно збирати підписи та штампи на 
бланках, які смс-повідомлення необхідно 
отримати при оформленні тимчасової 
непрацездатності — відповіді на ці та інші 
важливі питання — у цьому матеріалі.

Як виглядає оформлення е-лікарняних? 
Захворівши, ви звертаєтесь до лікаря, який про-

веде медичний огляд та призначить лікування. 
Якщо виявиться, що у зв’язку зі станом здоров’я 
вам потрібно «піти на лікарняний», лікар створить 
електронний медичний висновок про тимчасо-
ву непрацездатність. Цей електронний документ 
підтверджує вашу непрацездатність протягом прог-
нозованого періоду. І на підставі медичного виснов-
ку про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) 
буде сформовано ваш електронний лікарняний в 
Електронному реєстрі листків непрацездатності. 
В особистому кабінеті на вебпорталі електронних 
послуг Пенсійного фонду України ви можете пере-
глянути ваші листки непрацездатності.   

На що варто звернути увагу у лікаря у 
випадку оформлення тимчасової не пра це-
здатності?

Під час створення лікарем МВТНу пацієнтам ре-
комендується перевірити коректність введеної 
лікарем інформації про особу (ПІБ та РНОКПП). 

А ще важливо отримати смс-повідомлення від 
електронної системи охорони здоров’я. Якщо 
таке повідомлення ви не отримали, перевірте 
актуальність внесеного в систему номеру теле-
фону. Отримане повідомлення місить 16-значний 
номер МВТН і підтверджує, що він був створений 
саме вам.

Як дізнатися, що е-лікарняний оформле-
но успішно? 

Є кілька способів отримання інформації про те, 
що ваш листок непрацездатності є в Електронному 
реєстрі листків непрацездатності, а, отже, доступ-
ний вашому роботодавцю.

1) фактом підтвердження успішного формуван-
ня електронного лікарняного є отримання другого  
смс-повідомлення, на цей раз від Пенсійного фонду 
України. Його ви отримаєте, якщо зареєструвалися 
на вебпорталі електронних послуг ПФУ і там зазна-
чили саме цей спосіб комунікації. 

2) застраховані особи, які увійшли до особи-
стого кабінету на вебпорталі електронних по-
слуг Пенсійного фонду України за допомогою 
кваліфікованого електронного підпису, мають 
можливість перегляду даних щодо їх тимчасової 
втрати працездатності через пункт головного меню 
«Тимчасова втрата працездатності».

Важливо розуміти, що успішність формуван-
ня саме електронного лікарняного залежить від 
наявності ваших даних у Реєстрі застрахованих 
осіб, який веде Пенсійний фонд України. Їх має по-
дати ваш роботодавець.

У яких випадках два смс-повідомлення можуть не 
прийти?

1. Від електронної системи охорони здоров’я не 
прийде смс-повідомлення, якщо: 

—  в системі неактуальний ваш номер телефону;
—  ви не обрали цей спосіб комунікації;
—  у вас змінилися персональні дані (наприклад, 

номер паспорта), а ви не повідомили про це лікаря;
—  якщо МВТН був помилково створений не вам.
2. Від Пенсійного фонду України не прийде смс-

повідомлення, якщо: 
— в особистому кабінеті на вебпорталі електрон-

них послуг Пенсійного фонду України ви не надали 
згоду на дистанційне інформування та не обрали 
цей спосіб комунікації;

—  в особистому кабінеті неактуальний номер 
телефону;

—  ви офіційно не працевлаштовані або не 
перебуваєте в трудових відносинах на час форму-
вання медичного висновку;

—  ви не є застрахованою особою і ваші дані 
відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;

—  ваш роботодавець не подав ваші дані для вне-
сення в Реєстр застрахованих осіб.

Якщо електронний лікарняний не був сформо-
ваний, вам слід запитати  у лікаря, чи  надходила 
до медичної інформаційної системи відповідь від 
Електронного реєстру листків непрацездатності 
щодо результату обробки медичного висновку 
про тимчасову непрацездатність. Якщо отримано 
відповідь «не знайдено страхувальника», а пацієнт 
є застрахованою особою, необхідно звернутися до 
роботодавця  або на гарячу лінію Пенсійного фонду 
України

за телефоном 0 800 503 753.

� ДО ВІДОМА
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ЮВІЛЯРИ  
ГРУДНЯ

Цех №1
Швець А.О. – майстер;
Салтиков О.В. – плавильник;
Мокляк О.С. – плавильник.

Цех №2
Шальнова В.М. – машиніст крана;
Вовк П.А. – розливальник.

Цех №3
Хлопецький Є.А. – плавильник;
Свиренко М.С. – машиніст крана;
Яценко Д.О. – горновий.

Цех №4
Бабiч О.В. – плавильник;
Скiтяшин Ю.С. – електрик;
Гнатко С.В. – горновий;
Iванов С.А. – горновий;
Рибалко О.Л. – шихтувальник.

Управління капітального будівництва
Домкiв О.С. – начальник управління.

Електротехнічний цех
Панфiлов I.М. – електромонтер;
Гогунський I.Є. – електромонтер.

Залізничний цех
Колпаковський В.М. – слюсар.

Автотранспортний цех
Кiрiненко С.В. – водій;
Павлов С.В. – водій.

Цех з ремонту
металургійного устаткування

Соя С.В. – слюсар-ремонтник;
Балаганський С.О. – слюсар-ремонтник;
Купчинський В.Д. – електрогазозварник;
Носенко I.В. – слюсар-ремонтник.
Центральна заводська лабораторія
Мельникова Г.В. – дробильник;
Бортнiкова В.В. – дробильник.

Відділ вхідного контролю
Борисенко I.Г. – контролер.

Бухгалтерія
Грищенко А.В. – економіст;
Скорик Н.В. – бухгалтер.

Відділ фінансового планування
Алєксєєва О.В. – економіст.

Відділ праці та заробітної плати
Березняк С.В. – інженер.

Управління сировини та постачання
Лапiков I.О. – начальник відділу сировини.

Господарча дільниця
Патока Л.О. – прибиральник.

Воєнізована охорона
Старосвiтський А.О. – охоронник;
Сорочан О.В. – інженер.

Справи небайдужих

Людям з особливими потребами – 
особливу увагу

� ТУРБОТА

Багатоквартирні будинки невдовзі
будуть списані з балансу підприємства

� ОФІЦІЙНО

Про це йдеться у наказі з основної 
діяльності №53, підписаним Голо-
вою Правління Павлом Кравченком. 
Для організації та підготовки актів 
на списання затверджений склад 
відповідної комісії.

Видання розпорядчого документу керів-
ником нашого підприємства здійснене на 
підставі Постанови КМУ №301 від 20.04.2016 
року зі змінами, внесеними Постановою 
КМУ №1178 від 10.11.2021 року, і пов’язане 
з тим, що на балансі АТ «Запорізький за-
вод феросплавів» перебуває державне 
майно, яке не входить до статутного фонду 
акціонерного товариства, у тому числі 28 ба-
гатоквартирних будинків, власником яких є 
Фонд державного майна України. Починаючи 
з 2000 року і до теперішнього часу ФДМУ не 

передав безоплатно у комунальну власність 
житловий фонд, який перебуває на балансі 
АТ «ЗФЗ», внаслідок чого Товариство є його 
балансоутримувачем (зберігачем), хоча при 
цьому помешкання цих житлових будинків на 
95% приватизовані.

Право користуватися або розпоряджати-
ся державним майном, відповідно до чинних 
норм законодавства, у АТ «ЗФЗ» – відсутнє. 
Через утримання житлового фонду Товари-
ство зазнає збитків, при цьому ці витрати 
жодним чином не компенсуються Державою 
в особі Фонду державного майна як власни-
ка цього майна. Тож рішення про списання 
з балансу підприємства багатоквартирних 
будинків з зовнішніми мережами та елемен-
тами інфраструктури прийнято з метою не-
допущення необґрунтованих збитків на утри-
мання житлового фонду.

Разом із цим, в організаційну структу-
ру управління та штатний розклад під-
приємства внесені зміни. Зокрема, з 1 лю-
того 2022 року з цієї оргструктури буде 
виключений житлово-комунальний відділ, 
який відповідав за утримання на балансі АТ 
«ЗФЗ» будинків у технічно справному стані. 
Робочі місця у ЖКВ з цієї дати підлягають 
скороченню (за винятком двох штатних 
одиниць сторожів дільниці дитячого садку 
№15, які введені в оргструктуру управління 
та штатний розклад господарської дільниці 
заводоуправління).

Працівникам ЖКВ, які вивільняються, 
відповідно до законодавства запропоновано 
переведення на вакантні робочі місця.

З 1 грудня цього року житлово-ко-
мунальний відділ АТ «ЗФЗ» припи-
нив обслуговування будинків.

Колектив розрахункового 
сектору щиро привітав свого 
керівника Світлану Жесткову 
з днем народження!

Хай цвіт троянд устелює стежину,
Хай квітне в радості життя,
Хай будеш ти кохана і любима,
Як квіти, небо, сонце і земля.
Будь молода, здорова, як водиця,
Біди і смутку ти повік не знай.
Нехай добром і щастям колоситься
Твій кожен день, квітучий, наче гай.

� ЗІ СВЯТОМ!

Міжнародний день людей з інва-
лід ністю – Міжнародний день 
ООН, встановлений резолюцією A/
RES/47/3 Генеральної Асамблеї ООН 
14 жовтня 1992 року, відзначається 
щорічно 3 грудня. Генеральна Асам-
блея закликала держави проводи-
ти подальшу інтеграцію осіб із 
інвалідністю в життя суспільства. 
Міжнародний день людей із 
інвалідністю не є святом, а по-
кликаний привернути увагу до про-
блем цих людей, захисту їхніх прав, 
гідності і благополуччя, акцентує 
увагу суспільства на перевагах, 
які воно отримує від участі лю-
дей з інвалідністю у політичному, 
соціальному, економічному і куль-
турному житті.

Цей день є нагадуванням людству про 
його обов’язок виявляти турботу і мило-
сердя до найбільш незахищеної частини 
суспільства – людей із інвалідністю. Що-
року вибирається тема Дня, покликана 
привернути увагу до успіхів у побудові 
інклюзивного середовища для інвалідів 
та усунення соціальної нерівності, 
оцінювання ходу виконання положень 
Конвенції про права інвалідів і роботу 
з залучення людей з інвалідністю у по-
всякденне життя суспільства.

Ми всі маємо разом дивитися у 
майбутнє, де бар’єри, які стоять на шля-
ху людей, більше не існують. Завдяки 
реалізації ідей у цьому напрямі люди 
зможуть отримати доступ до будівлі 
без використання сходів, до рампи 
на пляж, влаштуватися на роботу без 
страху дискримінації тощо. Працюва-
ти у напрямі доступного майбутнього – 

відповідальність кожного. Створюйте 
майбутнє, яке вимагає, щоби люди не 
були проігноровані через проблеми зі 
здоров’ям.

Міжнародний день людей з об-
меженими можливостями (IDPWD) 
дотримується своєї переконаності в 
тому, що людина за своєю природою 
не є «інвалідом», а інвалідність не є 
особливістю людини. Деякі з людей че-
рез порушення здоров’я потребують 
інвалідних візків для мобілізації, собак-
поводирів, допоміжних технологій – так 
само, як іншим потрібні окуляри для чи-
тання, ліки від болю або інгалятор для 
лікування астми. Всі люди мають різні 
порушення здоров’я в якийсь момент 
у їхньому житті. Різниця у тому, що в 
більшості випадків погіршення вашого 

здоров’я не заважає вам функціонувати, 
бути залученим або брати участь у 
житті вашої спільноти. Міжнародний 
день людей з обмеженими можливо-
стями (IDPWD) існує, щоб упевнитися в 
тому, що екологічні та соціальні бар’єри 
визначені, і допомогти всім працювати 
разом, щоби їх подолати, викорінивши 
тим самим інвалідність.

11 червня 2019 року генеральний 
секретар Антоніу Гутерріш оголосив 
про початок реалізації Стратегії ООН 
з інтеграції інвалідів. У основі розвит-
ку справи обліку питання інтеграції 
інвалідів лежить Стратегія Організації 
Об’єднаних Націй з інтеграції інвалідів. 
За допомогою цієї Стратегії, системи 
ООН підтверджують, що повне і всебічне 
здійснення прав інвалідів є невід’ємним, 
цілісним і неподільним елементом всіх 
прав людини і основних свобод. Порядок 

денний до 2030 року спрямований на до-
сягнення благополуччя для всіх жителів 
планети. Інваліди можуть внести свій 
посильний внесок у вирішення цього за-
вдання, включаючи діяльність у сфері 
пом’якшення наслідків стихійних лих, 
гуманітарних операцій та містобудування. 
Уряди, інваліди, організації, які захи-
щають їх права, академічні установи та 
приватний сектор можуть спільно допо-
могти у досягненні цілей в галузі сталого 
розвитку. Відзначаючи щороку 3 грудня 
Міжнародний день інвалідів, прогресив-
не людство засвідчує цим, що громадяни 
з обмеженими фізичними можливостями 
потребують особливої уваги. Для них 
мають бути створені такі умови, які да-
дуть змогу відчувати себе рівними серед 
рівних. Адже саме ставлення до інвалідів 

визначає ступінь цивілізованості 
суспільства. Наша держава взяла на 
себе і виконує конкретні зобов’язання 
щодо матеріального забезпечення 
інвалідів, створення для них необхідних 
правових, соціально-побутових умов 
життя, надала ряд пільг, конституційно 
гарантувала рівні з іншими громадяна-
ми можливості для участі в економічній, 
політичній і соціальній сферах життя 
суспільства.

 У АТ «ЗФЗ» дотримуються всіх 
принципів турботи про людей з особли-
вими потребами. Таких серед працівників 
нашого підприємства близько 4%. Вони 
працевлаштовані переважно у цехах 
і підрозділах, де можуть виконувати 
виробничі завдання без шкоди для свого 
здоров’я. Всі законодавчі норми щодо за-
безпечення їх соціальних прав  на нашо-
му заводі виконуються безперечно. 



Грудень 5

Феросплавники роблять свій вне-
сок в укріплення обороноздатності 
нашої держави.

6 грудня в Україні відзначають важливе 
свято ‒ День Збройних сил України. В умо-
вах реалій сучасної російсько-української 
війни як ніколи важливо висловлювати 
шану, повагу та підтримку українським 
військовим, які силою своєї відваги три-
мають на плечах мирне небо над нашими 
головами. 

Феросплавники роблять свій внесок в 
укріплення обороноздатності нашої держа-
ви. Окрім того, що ми безпосередньо своєю 
працею створюємо економічну потужність 
і заможність України, а також наш завод 
надає матеріальну підтримку військовим 
підрозділам, що дислокуються у Запоріжжі, 
найкращі працівники нашого підприємства 
несуть службу  у лавах ЗСУ.  Наші молоді 
плавильники, горнові, шихтувальники, 
водії та інші працівники відправились слу-
жити батьківщині за призовом і по кон-
тракту. У поточному році таких, за даними 
начальника спецвідділу АТ «ЗФЗ» Сергія 
Мешкова, близько  60 хлопців. У їх числі 
контрактників – 49.

Пишаємося вами, дорогі наші колеги! 
Низький уклін захисникам та захисни-
цям України, що боронять нашу землю та 
оберігають спокій кожного українця. Міцного 
здоров’я, достатку, злагоди, оптимізму, 
впевненості вам та вашим родинам! 

Цього року українська армія відзначає 
свою 30-ту річницю. Дата обрана не ви-
падково, адже саме 6 грудня 1991 року 
Верховна Рада України ухвалила закон 
«Про Збройні Сили України», саме ж свя-
то відзначають з 1993 року. Коли мова 
заходить про 6 грудня, то слід пам’ятати 
не тільки про створення новітньої армії у 
1991 році (День Збройних Сил України), а 
й про 6 грудня 1919 р. – початок однієї із 
славетних сторінок української армії – Пер-
шого зимового походу Дієвої армії УНР.

У 1917 році постає Українська держава — 
спочатку як автономія у складі Російської 
імперії, а згодом - і як повністю незалеж-
на Українська Народна Республіка. Активні 
військові дії більшовиків проти молодої 
держави і перша окупація значної части-
ни України московськими військами по-
казали гостру необхідність у створенні 
боєздатної армії, яка здатна забезпе-
чити територіальну недоторканність і 
суверенітет перед північним агресором.

Військо формувалося на національних 
засадах і традиціях: рядові називалися 
козаками, а командири - підстаршинами й 
старшинами. Було введено окремі ранги 
(військові звання), відмінні від іноземних, 
як-от ройовий, чотовий, бунчужний, хо-
рунжий, сотник. Офіційною була назва 
«Військо і Флот УНР» (через відсутність 
флоту як окремого виду збройних сил 
частіше вживали скорочену назву «Військо 
УНР»), а також у наказах вживалася назва 
«Армія УНР», бойове ядро якої, що брало 
постійну участь у військових діях, назива-
лося «Дієва армія УНР» (ДА УНР).

Після важких поразок у 1919 році в 
зіткненнях з російськими більшовиками 
і білогвардійцями, а також викошена 
епідемією тифу, Армія УНР разом із Го-
ловним Отаманом Симоном Петлюрою 
відійшла на західні землі в тодішню Во-
линську губернію УНР, де у Новоград-Во-
линському повіті опинилася у «трикутнику 
смерті»: між більшовиками з північного 
сходу, поляками з північного заходу і 
білогвардійцями з півдня.

4 грудня у Новій Чорториї поблизу Любара 
Головний Отаман зібрав військову нараду, 
на якій були присутні командарм, полков-
ник Василь Тютюнник та начальник штабу, 
полковник Євген Мєшковський, а також на-
чальники п’яти збірних дивізій. Обговорю-
вали можливість припинення відкритої бо-
ротьби і перехід до партизанської боротьби 
в тилах противника.

4 грудня так і не вдалося виробити 
спільного рішення. 5 грудня Симон Пет-
люра призначив командувачем ДА УНР 
замість смертельно хворого Василя Тю-
тюнника (помер через два тижні) началь-
ника Запорізької збірної дивізії, полков-
ника Михайла Омеляновича-Павленка, а 
його заступником - начальника Київської 
збірної дивізії, полковника Юрка Тютюн-
ника. 6 грудня відбулася друга нарада, на 
якій головував прем’єр-міністр Ісаак Мазе-
па. Після довгих дискусій і суперечок було 
прийнято одноголосне рішення ліквідувати 
фронт, а боєздатні частини відправити 
у рейд по тилах противника з метою збе-
регти дієздатний кістяк армії, організувати 
взаємодію з повстанськими загонами для 
спільної боротьби, завдати окупанту втрат і 

знищити, де це можливо, його окупаційний 
апарат й інфраструктуру. За такий рейд ак-
тивно виступали командарм Омелянович-
Павленко і його заступник Тютюнник, що і 
вплинуло на остаточне рішення.

6 грудня 1919 року козаки і старшини 
реорганізованої Дієвої армії УНР, які за-
лишилися у строю і не бажали переходи-
ти на чиюсь зі сторін, під командою Ми-
хайла Омеляновича-Павленка (який був 
підвищений у «ранзі» генерала) вирушили в 
рейд по тилах противника, який згодом на-
звали Першим зимовим походом. Перший, 
бо у 1921 році був ще й Другий похід під за-
гальним командуванням Юрка Тютюнника, 
а зимовий — бо почався з початком зими. 
Він протривав усю зиму і два місяці весни, 
закінчившись 6 травня.

У Перший зимовий похід виступило за 
різними оцінками від п’яти до десяти тисяч, 
як тоді називали, шабель (кіннота) і багнетів 
(піхота) з артилерією. Оцінки різняться че-
рез те, що протягом цих п’яти місяців три-
вали постійні бої і сутички, у яких армія 
зазнавала втрат, і так само армія поповню-
валася за рахунок козаків, які опинилися в 
партизанських загонах у тилу більшовиків, а 
потім знову влилися в ДА УНР. Саме бойове 
ядро складало близько тисячі шабель і дві 
тисячі багнетів при чотирнадцяти гарматах.

Історичне і стратегічне значення 
3000-кілометрового Першого зимового 
походу ДА УНР, який почався 6 грудня, 
важко недооцінити. Наявність армії, яка 
продовжує боротьбу проти «червоного» 
окупанта, дала підстави Симону Петлюрі 
говорити з начальником Польської держа-
ви і її війська Юзефом Пілсудським про 
спільний фронт проти більшовиків і саме 
про допомогу поляків у звільненні України, 
а не заміни більшовицької окупації на 

польську. Внутрішня ситуація в Україні була 
вкрай важкою, населення не бачило уряду 
і не чуло про його діяльність, а поява армії 
у глибокому тилу ворога вселяла надії в 
українців на звільнення рідної землі. За 
час походу Дієва армія мала ряд успішних 
боїв і здобула декілька населених пунктів: 
19 березня звільнено Умань, 5 квітня — Бо-
бринець, 16 квітня — Вознесенськ, де здо-
були багату військову здобич, козаки добре 
оділися і взулися, а головне — поповнили 
боєкомплекти. 22-25 квітня армія вирушає 
у район Ананьїва і Балти, де надає суттєву 
допомогу повсталим селянам, а згодом 
вирушає на допомогу Галицькій Армії (у 
той час тимчасово перейшли на бік «чер-
воних»), дві бригади якої виступили проти 
більшовиків. Загалом за час походу брали 
участь у близько 50-ти боях.

Закінчився Перший зимовий похід 6 трав-
ня 1920 року, коли частини ДА біля села 
Писарівка Ямпільського повіту зустрілися з 
розвідувальними роз’їздами 2-ї стрілецької 
дивізії полковника Олександра Удовичен-
ка, яка діяла у складі 6-ї польської армії. 
З цього приводу в рапорті Удовиченка 
Петлюрі читаємо: «Повсюди лунає гучний 
козацький поклик "Слава Україні й Головно-
му Отамані Петлюрі, слава отаману Омеля-
новичу-Павленку, усій старшині й козацтву 
славної Дієвої армії!"». Того ж дня 6 травня 
відділи 3-ї польської армії увійшли у Київ, 
а вже 8 травня у Києві відбувся спільний 
парад польських частин і української 6-ї 
дивізії полковника Марка Безручка. На мо-
мент зустрічі Дієвої армії з українськими 
частинами, які вели наступ разом із поля-
ками, її чисельність складала 4 319 чоловік 
при 81-му кулеметі та 12-ти гарматах.

Наказом Головної команди Війська і Фло-
ту УНР від 19 жовтня 1920 року за підписом 

Симона Петлюри було засновано нагороду 
«Залізний хрест за зимовий похід і бої», 
що був єдиним бойовим орденом Армії 
УНР. Цим хрестом були нагороджені всі 
учасники Першого зимового походу, які 
іменувалися «Лицарями Ордена Залізного 
Хреста». Знак ордена №1 одержав коман-
дарм Михайло Омелянович-Павленко, №2 
— начальник штабу в Зимовому поході, ге-
нерал Юрко Тютюнник, №3 — командир 2-ї 
Волинської дивізії, генерал Олександр За-
гродський. Загалом було нагороджено до 
4 тисяч козаків і старшин. Лицарі ордена 
прийняли рішення відзначати 6-го грудня 
свято відзнаки Залізного Хреста.

Волею випадку або збігом обставин саме 
у дату початку Першого зимового походу 
в 1991 році парламент вже незалежної 
України прийняв закони «Про оборону 
України» і «Про Збройні Сили України», 
які мали стати продовжувачами славних 
бойових традицій українського війська, зо-
крема і Армії УНР. У цей же день був за-
тверджений текст військової присяги, яку 
урочисто склав у Верховній Раді перший 
міністр оборони України - генерал-пол-
ковник Костянтин Морозов, а також де-
нонсовано союзний договір від 30 грудня 
1922 року, чим, фактично, було завершено 
героїчний чин вояків Армії УНР 70-річної 
давнини — визволення від більшовицької 
окупації України. У 2014 році рейди ти-
лами російсько-терористичних військ 
здійснили сучасні військовослужбовці. 
Найвідомішими стали рейди 95-ї окремої 
артилерійської бригади і 80-ї окремої 
десантно-штурмової бригади із прида-
ними підрозділами, під час яких виконані 
бойові завдання з деблокування оточених 
підрозділів ЗСУ і значно підірвані плани зі 
збройної агресії проти України.

Українська армія святкує свою 30-ту річницю
� 6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Подія

Учасники першого зимового походу
під проводом М.Омеляновича-Павленка

Сучасна  армія України



6 Профспілкове життя Грудень

Шановні феросплавники! Запро-
шуємо вас взяти участь у заході на 
найкраще оформлення кімнат при-
йому їжі в основних і допоміжних це-
хах, а також кабінетів у підрозділах 
заводоуправління.

Цей конкурс має назву «НОВОРІЧНИЙ 
НАСТРІЙ» і присвячений святкуванню Но-
вого року та Різдва. Він проводитиметься 
серед колективів основних, допоміжних 
цехів та підрозділів заводоуправління 
Запорізького заводу феросплавів.
Що для цього необхідно?
Для участі у першому етапі (за-

планований на 22 грудня до 15:00):
1. Надішліть заявку за допомогою «Lotus» 

до 21 грудня психологу відділу кадрів та 
навчання Галановій І.П.
2. Прикрасьте свої кімнати вживання їжі, 

кабінети тощо новорічною атрибутикою 
(вітаються тематичні проєкти). Підготуйте 
приміщення до фотографування.
3. Під час огляду презентуйте журі ваші 

творчі роботи.
Оцінки від журі виставлятимуться 

за такими критеріями:
- авторська ідея та оригінальність задуму;
- естетичність прикрашання;

-  творчі знахідки у виконанні робіт;
- відповідність новорічній та різдвяній 

тематиці;
- наявність вітання з Новим роком від ко-

лективу підрозділу, кабінету;
- творча презентація приміщення.
Особливості участі у другому 

етапі:
23 грудня фото приміщень учасників 

розмістять на сторінці ЗФЗ у соціальній 
мережі «Фейсбук». У період з 23-го по 
27 грудня ви зможете проголосувати за 
певного номінанта онлайн.
28 грудня будуть підбиті підсумки за 

кількістю вподобань світлин. Організатори 
визначать п’ять номінантів, які набрали 
найбільшу кількість голосів в онлайн-
голосуванні з урахуванням балів, вистав-
лених журі під час огляду приміщень.
Переможець та призери конкурсу будуть 

нагороджені грошовими призами:
- за перше місце – 1500 гривень;
- за друге місце –  1200 гривень;
- за третє місце – 1000 гривень.
Заохочувальна виплата колективам, які 

посядуть 4 та 5 місце, складе по 650 гри-
вень кожному.
Готуйтеся до новорічних свят, творіть і 

перемагайте!

� ЛІДЕРИ

ПРОФСПІЛКОВИЙ АКТИВІСТ ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
Ті, хто впевнено 
ведуть за со-
бою колектив, 
т у р б у ю т ь с я 
про нього, реа-
гують на звер-
нення, вносять 
конструктивні 
пропозиції і 
реалізовують їх, 
завжди користу-
ються повагою 
і довірою. Таких 
особистостей, 

зокрема, багато серед профспілкових 
кадрів і активістів громадського жит-
тя. Їхню роботу легкою не назвеш, 
адже доводиться мати справу з доля-
ми людей, допомагати вирішувати їх 
проблеми. І наскільки ефективно це 
вдається зробити – настільки вели-
кою буде підтримка колег.
Сьогодні ми розповімо про одну з жінок, 
яка працює у колективі професіоналів 
– інженера-програміста інформаційно-
обчислювального центру Тетяну 
Філончук. Вона не тільки добре заре-
комендувала себе у обраній професії, 
а й плідно виконує профспілкове на-
вантаження, головуючи у профкомі 
заводоуправління.

У серпні Тетяна 
Михайлівна відзначила 
30-ліття своєї праці 
на нашому заводі, а 
профспілковою роботою 
вона займається трохи 
більше десяти років. По-
чинала профгрупоргом, 
потім їй довірили посаду 
заступника голови цехко-

му, а коли вивільнилося місце голови цехової 
організації Профспілки – очолила профком 
цеху. Вибір управлінців – членів ПМГУ не був 
випадковим: вони взяли до уваги досвідченість 
Тетяни Філончук у вирішенні профспілкових 
питань, її ініціативність, уміння налагоди-
ти і підтримувати контакти з людьми, повагу 
до людини праці. Профком заводу погодив 
і привітав таке рішення, адже з цією жінкою 
легко і просто співпрацювати, на її допомогу 
завжди можна розраховувати.

Однією з функцій первинної профспілкової 
організації є участь у створенні або пролонгації 
колективного договору і контроль його вико-
нання. Разом з іншими профкомами цехів у цих 
процесах задіяний і цехком заводоуправління, 
у тому числі – профгрупорги, які залучають 
членів профгрупи до участі в колдоговірній 
кампанії, організовують обговорення проєкту 
колективного договору в підрозділах, збира-
ють до нього пропозиції та забезпечують кон-
троль за виконанням зобов’язань, передбаче-
них колективним договором. Спираючись на 
інформацію, отриману з профгруп, від інших 
голів цехкомів, а також на власні спостережен-
ня, Тетяна Михайлівна зазначає, що порушень 
ані з боку адміністрації підприємства, ані з 
боку профкому у цій сфері немає, пункти кол-
договору завжди виконуються взаємно. Якщо 
ж якісь пільги або виплати з боку адміністрації 
призупиняються, це диктується ускладненням 

ф інанс ово-ек оном ічно ї 
ситуації на підприємстві. 
Але такі проблеми є тимча-
совими: про зобов’язання 
не забувають, після урегу-
лювання ситуації соціальні 
гарантії обов’язково від-
новлюються. 

– На нашому підприємстві 
чинний достатньо напов-
нений і дієвий колдоговір, 

– розповідає Тетяна Філончук. – У Запорізькій 
обласній раді Профспілки металургів і гірників 
щорічно аналізують зміст проєктів колективних 
договорів усіх металургійних підприємств на-
шого регіону. І наш визнають одним з кращих! 
Ми завжди прагнемо і докладаємо зусиль для 
того, щоби цей документ продовжував працю-
вати для нашого трудового колективу, сприяю-
чи захисту феросплавників від кризових явищ, 
які, на жаль, є характерними для нашої країни.

Приємно зазначити, що Тетяна Михайлівна, 
як і інші профактивісти, прагне розвитку. Вона 
підвищує рівень власних профспілкових знань, 
турбується про те, щоби її профгрупорги теж 
були обізнаними у громадській роботі і працю-

вали ефективно. Разом з 
ними Тетяна Філончук не-
одноразово брала участь 
у семінарах, що прово-
дить Запорізька обласна 
організація ПМГУ. На цих 
заняттях цікаво дізнатися 
інформацію про поточ-
ну соціально-економічну 
ситуацію у гірничо-
металургійному комплексі 

й роботу, яку проводять для забезпечення ви-
живання підприємств у непростих умовах, а та-
кож – перейняти досвід колег, які працюють на 
профспілковій ниві. З доповідей лідерів ПМГУ 
обласного рівня й представників первинних 
організацій Профспілки, як-то кажуть, з перших 
вуст дізнаєшся про реальне становище тру-
дових колективів підприємств, переймаєшся 
проблемами інших металургів, радієш їхнім 
успіхам. Голові профкому заводоуправління 

дуже запам’ятовуються 
семінари, на які запрошу-
ють сторонніх викладачів, 
зокрема вона виділяє за-
няття з психологом. Зав-
дяки використанню по-
рад цього фахівця Тетяні 
Михайлівні зручніше на-
лагоджувати відносини 
з керівництвом й іншими 
колегами, залучати 

працівників до профспілкової діяльності, 
підвищувати впевненість у своїх діях.

Тетяна Філончук до своєї громадської ро-
боти ставиться відповідально, не допускає 
формалізму. У питанні профспілкового член-
ства вона принципова: завдяки ефективній 
роботі її профгрупоргів чисельність 
членів Профспілки серед працівників за-
водоуправління є досить високою. Також Те-
тяна Михайлівна звикла вирішувати питан-
ня не одноособово, а у співпраці зі своїми 
профспілковими помічниками. Особливо це 
відчутно влітку, коли здійснюється розподіл 
путівок на базу відпочинку у Приморську. Рік 
за роком профактивісти, на яких покладена ця 

робота, стикаються з проб-
лемою: наповнюваність 
номерного фонду «Фе-
росплавника» майже 
завжди складає 100%, 
а за заводоуправлінням 
закріплені лише чотири 
кімнати… Разом із тим, 
працівників відділів, бажа-
ючих провести відпустку 
на узбережжі Азовського 

моря, завжди вистачає, а у так званий «ви-
сокий» сезон, коли на вулиці стоїть спекотна 
погода і море значно теплішає, це питання 
загострюється. Адже багато хто хоче прид-
бати путівку за пільговою вартістю, вирвати-
ся з нашого запиленого і загазованого міста, 
щоби дихати свіжим повітрям. Тому доводить-
ся шукати вільні кімнати інших цехів, домов-
лятися, виносити питання на голосування по 
кожному відпочивальнику. Тільки після цього 
приймається остаточне рішення і вносяться 
корективи.

Профгрупорги допома-
гають Тетяні Михайлівні 
і під час організації 
відвідування феросплав-
никами культурно-масових 
заходів. Вони інформують 
і опитують своїх колег, 
систематизують дані, от-
римують і видають квитки. 
Але не тільки у позитиві 
пізнається їх робота. Тру-

довий колектив нашого підприємства – це одна 
родина, тому якщо комусь із працівників заводу 
потрібна грошова допомога у зв’язку з дорогим 
лікуванням, проведенням хірургічного втру-
чання тощо, або хтось раптово потрапив у біду 
і йому необхідне переливання крові – профгру-
порги заводоуправління одними з перших реа-
гують на ці звернення, інформують керівників, 
організовують збір коштів, пропонують до-
норам допомогти хворим і постраждалим. 
Організованість і чуйність, увага до дрібниць, 
сумлінність, небайдужість – це відмінні риси 
інженера виробничо-технологічного відділу 
Світлани Сезоненко, провідного інженера-

програміста інформаційно-
обчислювального цен-
тру Марини Єловікової, 
інженера проєктно-кон-
структорського відділу 
Алли Тарасенко, облі-
ков ця господарчої діль-
ниці Світлани Хіхлач, 
економіста управління 
сировини та постачан-
ня Світлани Дем’яненко, 

економіста відділу збуту Олени Саввіної, се-
кретаря канцелярії Анастасії Сосюри, бухгал-
тера бухгалтерії Юлії Грідчиної. Усі ці жінки 
є профгрупоргами, кожна з них закріплена 
за кількома відділами заводоуправління 
для допомоги Тетяні Філончук у нелегкій 
профспілковій роботі. І з такими помічницями 
можна бути певним – доручення виконувати-
муться.

– Розподіл на профгрупи здійснюється з 
урахуванням навантаження на профгрупоргів, 
які так само, як і я, не увільнені від прямої 
професійної діяльності, – зауважує голо-
ва цехкому. – Кожен з них має виконувати 

профспілкові обов’язки 
відносно однакової кіль-
кості людей. Завдяки рів-
номірності, задачі ви рі-
шуються ефективніше, 
разом із тим чисельність 
профгрупоргів у нас не є 
константою. Я враховую, 
що одній людині дуже важ-
ко впоратися з роботою, 
коли кількість працівників 

у кількох закріплених за нею відділах 
збільшується. Така ситуація вже мала місце, 
тому після зростання чисельності працівників 
збільшилася і кількість профгруп. Я дуже 
вдячна своїм дівчатам за те, що вони дали 
згоду працювати зі мною у цеховому комітеті 
заводоуправління. 

Крім співпраці з профгрупоргами, робо-
ти у Тетяни Михайлівни вистачає і в комісії 
з підготовки колективного договору, адже 
заводоуправління є одним з великих структур-
них підрозділів ЗФЗ, і думка його працівників 
теж є вагомою. Говорячи про активність 
членів Профспілки у наповненні цього важ-
ливого документу, голова цехкому зазначає, 
що співробітників заводоуправління, загалом, 
влаштовує існуючий колдоговір. Пропозицій 
зазвичай від них отримують небагато: в ос-
новному, торкаються питань покращення 
обслуговування пасажирів у заводських ав-
тобусах, збільшення деяких грошових ви-
плат. Часто зустрічаються ситуації, коли від 
кількох профгруп подаються повністю або 
частково однакові за суттю пропозиції, тому 
виникає потреба у відсіюванні дублікатів, 
об’єднанні деяких прохань. Після передачі 
обробленої інформації у профком заводу 
відбувається систематизація пропозицій по 
пунктам колективного договору, і буває, що 
виникає необхідність у зміні викладу якоїсь з 
них. До речі, Тетяна Філончук ініціює і власні 
пропозиції, наприклад, щодо покращення 
організації перевезень феросплавників під час 
карантинних обмежень на кількість пасажирів 
у заводських автобусах, збільшення кількості 
номерів на базі відпочинку, закріплених за 
працівниками заводоуправління. Вони будуть 
розглянуті під час підготовки до прийняття но-
вого колективного договору.

– Для профспілкової роботи важливі такі 
риси як небайдужість, терпіння, витрим-
ка,  вміння вислухати і зрозуміти ситуацію 
кожної людини, – ділиться думками Тетяна 
Михайлівна. – Також у ПМГУ поважають такі 
якості як уміння чітко формулювати свою 
думку і відстоювати її, твердість у прийня-
тому рішенні і наполегливість у дії. Тож ро-
бота як профспілкового працівника, так і 
профактивіста непроста, але добре, коли 
поряд є не просто товариші по роботі, а й 
справжні друзі, готові підказати і допомог-
ти. Такі люди надзвичайно цінні для нас, і у 
профспілкових лавах їх достатньо. У будь-
яких ситуаціях, за будь-яких обставин – і хо-
роших, і не дуже, – тримаємося згуртовано, 
проявляємо солідарність, тому що тільки 
разом – ми сила! І це не просто гучні слова 
девізу ПМГУ, воно насправді так і є. Наша 
Профспілка – одна з численних і потужних в 
Україні, і ми зобов’язані брати активну участь 
у змінах, які несуть користь нашій державі і її 
народу. 

СТВОРЮЄМО НОВОРІЧНИЙ НАСТРІЙ РАЗОМ!
� СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

Алла ТарасенкоСвітлана Дем’яненкоАнастасія Сосюра

Тетяна Філончук

Світлана Сезоненко

Марина Єловікова

Світлана Хіхлач

Олена Саввіна
Юлія Грідчина
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7Спорт Грудень

ЗАПОРІЗЬКІ БАСКЕТБОЛІСТИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ У ХАРКІВ’ЯН У ВИДОВИЩНІЙ І ХВИЛЮЮЧІЙ ЗУСТРІЧІ
� КОМАНДНА ГРА

Працівники заводу відвідали баскетболь-
ний матч між командами «Запоріжжя» та 
«Харківські соколи», який відбувся у рам-
ках регулярного чемпіонату Суперліги 
Windrose.

Поєдинок пройшов у комфортному ігровому 
залі Палацу спорту «Юність» і, що характерно, 
квитки на нього для феросплавників коштували 
лише половину вартості – інші 50% оплачувало 
наше підприємство. Тож уболівальники з числа 
працівників заводу разом зі своїми сім’ями і дру-
зями за пільговою вартістю знову змогли пере-
йнятися неповторною атмосферою ігор, згадати 
видовищну боротьбу, яку до 2015 року дарували 
глядачам баскетболісти на паркеті Палацу спорту 
«Запоріжалюмінбуд».

Нагадаємо, що запорізький баскетбольний клуб 
колись мав назву «Ферро-ЗНТУ». Його фінансово 
підтримувало наше підприємство, а також 
Запорізький національний технічний університет 
(зараз він має назву «Національний університет 
"Запорізька політехніка"»). Феросплавники часто 
приходили на матчі вболівати за улюблену коман-
ду – володаря Кубку Суперліги ігрових сезонів 
2009–2010 року і 2012–2013 року, трикратного 
бронзового призера Суперліги України (2010, 
2012, 2013 рр.). Але, на жаль, у 2015 році клуб 
був вимушений припинити своє існування через 
відсутність фінансування.

У 2017 році запорізька команда відновилася 
за підтримки інших спонсорів і змінила свою на-
зву. І ось, коли карантинні обмеження для вак-
цинованих осіб були послаблені, глядачі знову 
змогли – вже не через екран монітора, а з три-
бун спортивної арени спостерігати за поєдинком і 
підтримувати гравців. У свою чергу баскетболісти 
дали понервувати своїм уболівальникам, оскільки 
матч, який відбувся 19 листопада, став напруже-
ним і видовищним: запоріжці буквально вирвали 
перемогу у гостей з Харкова з рахунком 87:86 (за 
чвертями: 24:26, 26:21, 12:22, 25:17). І не випад-
ково, адже поєдинок був принциповим: «Соколів» 
до перемоги у цьому сезоні веде колишній на-
ставник «Запоріжжя» Валерій Плеханов, до того 
ж, багато гравців цієї команди раніше захищали 
честь запорізького клубу. Наразі обидва супер-
ники конкурують між собою за вихід у плей-офф. 

Головну роль у стартовій чверті зіграв капітан 
«Харківських Соколів» Майкл Девіс, який опустив 
у кошик декілька триочкових, але при цьому на-
збирав одразу три фоли. До речі, правила гри 
часто порушували обидві команди, але правиль-
но реалізувати штрафні кидки вдалося далеко 
не всім (про це детальніше розповіли на прес-
конференції). Що стосується рахунку, то нікому 
не вдавалося створити хоча б 5-очковий відрив.

У другій десятихвилинці гра продовжилася так 
само. У запоріжців виділявся Еван Максвелл, 
йому активно допомагали Іван Міхєєв і Дейшон 
Френсіс. Тим часом у середині четверті гості 
дещо розслабилися, і цим скористалася команда 
Станіслава Овдєєнка. Запоріжці активно набира-
ли очки, і рахунок був уже 42:34. Також слід за-
уважити, що у суперників знову відбулися зміни 
у складі команд на майданчику, і це вплинуло на 
налаштованість щодо гри: Девіса замінили через 

часті фоли у його виконанні, а обов’язки капітана 
команди перейшли до Троя Сімонса. Незважаю-
чи на брак восьми очок, уже до кінця чверті гості 
спромоглися майже зрівняти рахунок – 50:47.

Половина матчу залишилася позаду. Після 
15-хвилинної перерви баскетболісти вийшли 
на майданчик з новими силами, настанова-
ми тренерів, тому у третій чверті градус гри 
підвищився. Це було видно по замінам гравців. 
Тоді Віталію Мальчевському і Якову Тітову, які 
захищають честь запорізької команди, довелося 
достроково покинути майданчик, те саме зробив 
і гравець суперників – Девіс. Команди продовжи-
ли боротися за перемогу очко в очко. На жаль, у 
третій «десятихвилинці» рахунок був уже на ко-
ристь харків’ян – 62:69.

У заключній чверті «Соколи» були на вісім очок 
попереду, однак наприкінці матчу запорізькі гравці 
все ж зуміли сконцентруватися і досягнути мети 
– завдяки капітану команди Олександру Сізову, 
а також Френсісу. Слід відзначити, що перемогу 
запоріжці здобули, у тому числі, завдяки фолу 
суперників за дві секунди до завершення матчу. 
Рахунок був нічийний – 86:86, і тоді Максим Нікітін 
порушив правила у боротьбі з Максвеллом. Вико-
нуючи штрафні кидки, Максвелл один раз влучив 
у кошик і таким чином приніс перемогу запорізькій 
команді.

Отже, наші баскетболісти змогли зберегти бой-
овий настрій, який відчули у матчі з «Кривбасом», 
і взяли реванш за поразку від харків’ян у пер-
шому колі. Зараз БК «Запоріжжя» знаходиться 
на сьомій сходинці серед 12-ти команд – учас-
ниць турніру, підопічні Валерія Плеханова – на 
четвертій позиції.

Найкращим гравцем матчу став Френсіс, який 
набрав 26 очок, зробив три підбирання, а також 
віддав п’ять результативних передач, отримавши 
рейтинг ефективності +24.

На післяматчевій прес-конференції головний 
тренер БК «Запоріжжя» Станіслав Овдєєнко 
дав таку оцінку цьому поєдинку:

– Ми віддали всі сили, енергію та емоції. Навіть 
ті хлопці, які грали менше або взагалі не виходили 
на майданчик, зараз емоційно спустошені. Рівень 
напруги був неймовірним. У якийсь момент здава-
лося, що матч триває вже три години. Дуже дов-

га гра, дуже важка морально. Я радий, що хлопці 
при різниці в очках «-8» не здалися. Довели, що 
не люб лять програвати, довели, що вони хочуть 
перемогти. Сьогодні успіх був на нашому боці.

Разом із тим, Станіслав Овдєєнко зазначив, що 
команді треба далі працювати над реалізацією 
штрафних кидків. У БК «Запоріжжя» було лише 
54% реалізованих штрафних (його підопічними 
змарновано 16 спроб, а у «Соколів» таких випадків 
нарахували 17). До речі, штрафні тоді могли 
коштувати всієї гри. Незважаючи на інтенсивне 
двотижневе відпрацювання техніки такого кидка, 
помилки на матчах повторюються: якщо під час 
тренувань у кожного гравця досягається 90% 
реалізація таких моментів, то у грі – лише 54%, 
що дуже замало. Можливо, на це впливає тягар 
відповідальності, який спричиняють хвилювання, 
емоції. Та й постійно сконцентрованим у напруже-
ному матчі бути неможливо.

Гравець БК «Запоріжжя» Дейшон Френсіс 
теж прокоментував цей поєдинок:

– Мені подобається, що у залі були 
уболівальники з Запоріжжя. Це завжди гар-
на підтримка та велика енергія для гравців. У 
період епідемії коронавірусу важко без допомо-
ги глядачів. Того дня ми її мали – і це дуже до-
бре. Впродовж цього матчу я не влучив багато 
штрафних. У той момент мені потрібно було про-
сто заспокоїтися та допомогти команді, адже я 
розумів, що вже досить багато разів хибив. Нам 
треба бути ще кращими. Ми не маємо розслабля-
тися через те, що виграли два матчі поспіль, адже 
українська ліга дуже сильна.

А тепер надамо слово нашим заводчанам.
Андрій Самусєв, економіст відділу фінан со-

вого планування:
– За запорізький клуб я вболіваю з 2009 року. 

Відвідував усі домашні матчі цієї команди, яка 
тоді мала назву «Ферро-ЗНТУ», а також виїзні 
зустрічі, коли завод надавав автобус для пере-
везень уболівальників. І зараз я продовжую 
цікавитися спортивним життям клубу, заходжу 
на його сайт, проте новин там, на жаль, небага-
то. Також незручно кожного року заново знайо-
митися з нашою командою через те, що її склад 
більше ніж наполовину оновлюється. Разом із 
тим, у запорізькому клубі завжди є гравці (не 
важливо – українці, американці або литовці), які 
своєю майстерністю закохують тебе у баскетбол 
ще сильніше.

Головною інтригою перед матчем було те, що 
наставник «Харківських Соколів» до цього тре-
нував БК «Запоріжжя», і половина гравців цієї 
команди раніше відстоювали честь нашого клубу. 
До того ж, під час першого туру, що відбувся у 
Харкові, запорізька команда програла, помиляю-
чись недозволено багато, отож у матчі – відповіді 
сподівався на реванш. І гра мої очікування ви-
правдала! Перемога в одне очко за дві секунди 
до кінця поєдинку, зірваний голос і захоплені очі 
дівчинки – уболівальниці, яка сиділа через місце, 
краще за будь-які слова говорять, чому на баскет-
бол можна ходити з сім’єю і дітьми.

Щодо продажу квитків на матчі зі знижкою 
– це довгоочікуваний приємний подарунок від 
адміністрації та профкому для заводських 

любителів баскетболу, а відреставрований Па-
лац спорту «Юність» – це максимум комфорту 
та шанобливого ставлення до вболівальників. Я 
– за приємні емоції та гарний настрій. Наступні 
матчі за участю запорізької команди теж планую 
відвідати, чекаю на цікаву гру з позитивними 
емоціями.

Роман Лівий, інженер лабораторії захисту 
водно-повітряного басейну:

– Баскетболом цікавлюся з дитячих років. 
Український чемпіонат був цікавий, але перевагу 
все ж віддавав іменитішим і титулованішим зма-
ганням між командами NBA. На грі запорожців 
особливо акцентував увагу за часів, коли вона 
мала назву «Ферро-ЗНТУ». Дивився як онлайн-
трансляції ігор, так і особисто відвідував деякі 
з них. Це був, на мою думку, справді високий 
професійний рівень гри, плідна робота тренерсь-
кого штабу. Хоча і в сучасних реаліях команда 
тішить уболівальників гідною грою.

Щодо матчу між запорожцями та харків’янами, 
він був приголомшливим! Це колосальне проти-
стояння між двома гідними суперниками вияви-
лося дуже напруженим, захоплюючим, цікавим. 
Шальки терезів схилялися то на користь однієї, 
то на користь іншої команди. Із завмиранням 
серця стежив за польотом м’яча з триочкової 
зони, кидками з лінії штрафного майданчика, 
підбираннями, за цифрами, що змінюються на 
табло… Загалом від цього поєдинку я отримав 
лише позитивні емоції. У ньому не було жодної 
млявої, нудної, нецікавої хвилини. Особливий ак-
цент хочу зробити на оновленому Палаці спорту 
«Юність». Нинішні власники кардинально змінили 
його на краще, інтер’єр незрівнянний, гідний про-
ведення турнірів як місцевого, так і національного 
рівня. Сподіваюся, що рідні стіни та потужна 
енергетика місцевих уболівальників сприятимуть 
перемозі БК «Запоріжжя» та їх подальшому про-
суванню у турнірній таблиці.

Ініціативи з виділення квитків за половину їх 
вартості мають бути продовжені. Така акція, на 
мою думку, сприятиме популяризації спорту у 
трудовому колективі та залученні, а можливо – і 
мотивації, у тому числі підростаючого покоління, 
до спортивних занять та здорового способу життя.

Анна Міщенко, інженер відділу праці та за ро-
бітної плати:

– Завдяки тому, що завод оплачує 50% від 
повної вартості квитка, ми разом із чоловіком 
скористалися нагодою зацікавити баскетбо-
лом нашого сина Віктора. До гри запоріжців з 
харків’янами він не вболівав за команду нашого 
міста і матчі не відвідував, тож цей вид спорту 
для нього був справжнім відкриттям. Після мат-
чу спитали, як усе відбулося, чи задоволений він 
грою. Були раді чути, що Віктору цей поєдинок 
справді сподобався. Він поцікавився у нас, коли 
відбудуться наступні матчі БК «Запоріжжя», куди 
знову піде зі своїм другом. Тож коли заводчанам 
і їхнім близьким запропонували відвідати 16-й і 
17-й тури ігор Суперліги зі знижкою, ми взяли кви-
ток для нього ще й на 3 грудня. Баскетбольні матчі 
– це енергійні і яскраві ігри, повні несподіванок, і 
думаю, що нашому сину вони будуть до вподоби 
і надалі.

Сім цехових колективів вийшли 
на старт змагань з більярду, які 
відбулися у рамках спартакіади заво-
ду. Команда чемпіонів визначилася у 
поєдинках, де учасники грали за кру-
говою системою, тобто кожен з кож-
ним.

Більярд – це гра, яка розвиває окомір і 
уміння розраховувати силу удару. Вона 
для зосереджених та уважних, не терпить 
надмірного поспіху та легковажності. Но-
вачки у цьому виді спорту визнають, що 
забити всі 15 куль за допомогою кия і куль-
ки – битка не так-то просто, як здається. І 
хоча грати цікаво, нюансів у більярді дуже 
багато: помилки недопустимі, бо карають-
ся штрафами, після яких право чергового 
удару переходить супернику. Тож важливо 
спочатку ознайомитися з правилами і все 
робити у їх межах: це стосується здійснення 
ударів, забивання куль, розрахунку часу на 
прицілювання тощо. Знання таких, здавало-
ся б, дрібниць, дадуть змогу уникнути при-
крих несподіванок.
І от, у одному з більярдних клубів нашого 

міста працівники заводу досхочу позмагалися 
у влучності. Поєдинок феросплавників розпо-
чався ще під час розіграшу початкового удару; 

після його виконання учасники визначилися 
з черговістю підходів – чия куля опинилася 
ближче до гравців після її відбиття від задньо-
го борту, той і починає, чим далі від неї – тим 
далі у черзі. Невдовзі відбувся перший ігровий 
удар… Піраміда кульок розбита, більярдисти 
перейшли до справжнього суперництва.

Спортсмени заводу настільки ретельно 
підготувалися до зустрічей біля столу з лу-
зами, що за підсумками основних ігор ще 
було зарано говорити, хто є найсильнішим. 
Два колективи – команди енергосилового 
цеху та цеху №1 ніяк не поступалися одна 
одній, вони набрали однакову кількість 

очок. Але перше місце лише одне, тому 
довелося провести особисті зустрічі 
представників команд: тільки за їх ре-
зультатами можна було зрозуміти, хто ж 
насправді опиниться на вершині турнірної 
таблиці. І от, нарешті, напружена боротьба 
завершилася перемогою енергосиловиків: 
золоті медалі завоювали начальник станції 
Максим Кулеба, електрогазозварник Во-
лодимир Русов і ветеран ЕСЦ Станіслав 
Паталаха. Їх суперники – працівники пла-
вильного цеху №1, відповідно, посіли дру-
ге місце. Отже, срібними призерами стали 
старший майстер Кирило Давидов, май-
стри з ремонту Ігор Шкляренко і Анатолій 
Косарєв. Третє місце – у команди цеху №4: 
бронзові нагороди приміряли на себе на-
чальник зміни Євгеній Клименко та вете-
ран цеху Юрій Зарудний.
Колектив фізичної культури при профкомі 

заводу вітає переможців та призерів, а 
також дякує іншим командам за участь у 
змаганнях.
На цьому виді спорту програма 

заводської спартакіади 2021 року 
вичерпана. У наступному номері 
ми підіб’ємо підсумки спортивного 
року й опублікуємо загальну таб-
лицю змагань.

БІЛЬЯРД: ПЕРЕМОГА ЗДОБУТА У СКЛАДНІЙ ДВОЕТАПНІЙ БОРОТЬБІ
� ЗАВОДСЬКА СПАРТАКІАДА
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Рік Тигра 
зустрічатимемо

з тиграми на арені

Грудень

З 18 грудня до 9 січня у Запорізькому 
державному цирку показуватимуть нову 
шоу-програму «Новорічні дива». Родзин-
кою вистави стане атракціон за участю 
тигрів та левів. Адже наступний рік – 
рік Тигра. Дресирувальники здивують 
не лише ефектними трюками, а й своєю 
безстрашністю, довірою до тварин, 
впевненістю, силою духу та вмінням 
володіти собою. А красиві величні тигри 
та леви, як домашні кішки, виконають 
усі команди та продемонструють трю-
ки, повідомили у цирку.

Загалом святкова програма насичена різ но-
манітними цирковими жанрами. Виступатимуть 
повітряні гімнасти, акробати, еквілібристи, жонгле-
ри, дресовані поні, коти. І, звісно, будуть клоуни. 
На глядачів чекає цікаве, динамічне та яскраве 
новорічне шоу.

Нагадаємо, що культурні заходи можна від ві-
дувати за наявності «зеленого» сертифікату про 
вакцинацію або негативного результату тестуван-
ня на COVID-19 методом ПЛР або експрес-те-
сту на визначення антигену коронавірусу. Можна 
підтвердити одужання від коронавірусної хвороби, 
наприклад, за допомогою мобільного додатка пор-
талу «ДіЯ». Для дітей віком до 18-ти років докумен-
ти не потрібні.

Дозвілля

�  ЦИРКОВА ВИСТАВА

� НЕВДОВЗІ

У Запорізькому краєзнавчому музеї 
готують виставку гіпсових троянд

Про це розповіла старша науко-
ва співробітниця відділу природи 
Запорізького краєзнавчого музею 
Тамара Деркач.

Гіпсові троянди передали до експозиції 
музею з приватної колекції Миколи Дубини, 
колекціонера з Оріхова, після його смерті.

- Ці зростки нагадують троянди, тому їх і 
називають так. Вони утворилися мільйони 
років тому в мілководних лагунах, у солоних 
озерах, коли клімат був тепліший, ніж зараз. 
Колоїдний розчин, насичений гіпсом, випа-
дав у осад. Коли там утворювалися якісь 
ніші, то з’являлися ці мінерали, - пояснює 
краєзнавиця.

Вона розповідає, що в Оріхівському та 
Василівському районах області (там, де ко-
лись було море) такі породи зустрічаються 
часто, суцільними горизонтами або окреми-
ми скупченнями.

- Вони бувають різного кольору: прозорі, 
молочно-білі, сіруваті, залежно від того, 
скільки там окису заліза. Треба сказати, що 
у нашій області багато заліза і в ґрунтах, і 
в покладах. І тому, коли ми бачимо червоні 

піски або червоні глини, там присутній за-
кис заліза. Такі знахідки говорять про зміни 
клімату, про хімічні процеси, які відбувалися 
у різний час, - зазначає Тамара Деркач.

Промислового значення такі гіпсові троян-
ди не мають. У природі зустрічаються рідко. 
Про вік експонатів, каже Тамара Деркач, 
наразі сказати складно:

- Ми можемо дізнатися вік цих покладів по 
молюсках. Якщо ми знаходимо це в глинах і 
там присутні молюски, то можемо їх визна-
чити. Є такі молюски, які існували у певний 
час, - акцентує Тамара Деркач.

Щоправда, цей спосіб визначення віку 
породи не підходить для гіпсових троянд, 
адже їх знайшли у піщаному ґрунті, в якому 
не водяться молюски. Є й інші способи виз-
начення віку, але, зауважує Тамара Деркач, 
потрібно бачити місце, де їх знайшли.

Перш ніж виставку відкриють, наголосила 
Тамара Деркач, потрібно буде дослідити 
гіпсові експонати та оформити потрібні до-
кументи.

У Запорізькій обласній філармонії 
на великій сцені концертної зали 
відбулася прес-конференція щодо 
презентації заходів до новорічних 
і різдвяних свят. 

Перед початком у колонній залі но во-
річними хітами гостей зустрічав джаз-
квартет філармонії під управлінням 
Юрія Крюкова, який одразу ж створив 
всім святковий настрій. Обласні теат-
ри та філармонія розташували у залі 
тематичні локації, на яких презентували 
свої проєкти.

У прес-конференції взяли участь го-
лова Запорізької обласної державної 
адміністрації Олександр Старух і його 
заступниця Злата Некрасова, дирек-
тор Департаменту культури і туриз-
му Запорізької міської ради Катерина 
Сімонова, генеральний директор КЗ 
«Запорізька обласна філармонія» ЗОР, 
заслужений працівник культури України 
Ірина Конарева, головний диригент 
академічного симфонічного оркестру, 
Народний артист України В’ячеслав 
Редя, головний режисер КЗ «Запорізький 
академічний обласний музично-драма-
тичний театр ім. В.Г. Магара» ЗОР Тетя-
на Лещова, директор - художній керівник 
КЗ «Запорізький академічний обласний 
театр юного глядача» ЗОР, заслужений 
працівник культури України Віталій Шкля-
ренко, директор - художній керівник КЗ 
«Запорізький академічний обласний те-
атр ляльок» ЗОР, заслужений працівник 
культури України Анатолій Колб. 

Олександр Старух розповів про об-
ласний новорічно-різдвяний фестиваль 
та концепцію святкування Нового року 
в регіоні. Цьогоріч ще один святковий 
осередок працюватиме і на Хортиці, а 
саме - на Козацькому полі. Злата Не-
красова повідомила, що 25 грудня буде 
організований марафон «Дожени Діда 
Мороза» та зазначила, що обов’язково 
будуть вжиті заходи для привітання дітей 
соціально незахищених категорій. Кате-
рина Сімонова як керівник профільного 
департаменту міста Запоріжжя, назва-
ла нові святкові локації в обласному 
центрі, зокрема створення казкового 
містечка на каскаді фонтанів «Рай-

дуга» та наголосила на проведенні 
заходів просто неба. Своїми планами 
на передноворічну пору поділилися й 
очільники закладів культури. 

Зокрема, Ірина Конарева розповіла, 
що для артистів та працівників філар-
монії Новий рік та Різдво – це дуже 
відповідальний, цікавий та насичений 
період. Наразі колективом ведеться 
активна робота з підготовки концерт-
них програм для слухачів усіх вікових 
категорій з різними музичними вподо-
баннями: для дитячої аудиторії, для 
шанувальників народних традицій, ці-
нителів симфонічного мистецтва та лю-
бителів сучасної популярної музики. 
Найочікуваніші дитячі новорічні програми 
у концертному залі імені М.І. Глінки прой-
дуть з 22 грудня по 9 січня, а стартує цикл 
новорічно-різдвяних заходів у філармонії 
19 грудня. Звісно ж, колектив філармонії, 
як завжди з радістю чекає у себе в гостях 
на малюків із сімей військовослужбовців, 
учасників АТО і ООС та дітей, позбав-
лених батьківської опіки, внутрішньо 
переміщених осіб. 

Маестро В’ячеслав Редя у перед но-
во річні дні запросив всіх до Музичного 
Голлівуду. Святкова подорож відбудеться 
29 та 30 грудня. У програмі прозвучать 
саундтреки найвідоміших кінострічок 
Америки ХХ століття. 

Родзинкою зустрічі став неочікуваний 
спікер – харизматична Круела. Вона є 
однією з героїнь дитячої новорічної про-
грами «ТиграШОУ» обласної філармонії. 
У притаманній їй екстравагантній ма-
нері вона розповіла присутнім про 
новорічно-різдвяні заходи, що пройдуть 
у філармонії. А саме: 19 грудня, на День 
Святого Миколая, академічний козаць-
кий ансамбль пісні і танцю «Запорожці» 
запрошує дітей та дорослих на родинне 
фольклорне свято «До нашого дому Ми-
колай іде». Це яскрава концертна про-
грама у народному стилі, з колядками, 
щедрівками та інтерактивними забавами.

Цього року Запорізька обласна фі лар-
монія дарує дітям та дорослим унікальну 
можливість втілити найзаповітніші мрії 
та зарядитися святковим настроєм на 
креативному новорічному «ТиграШОУ», 
яке створене у стилі кращих телевізійних 

проєктів! У програмі малята зустрінуться 
із улюбленими мультиплікаційними 
персонажами Русланом і Людмилою, 
Хрещеною Феєю, морськими жите-
лями з «Підводної братви», завзяти-
ми пінгвінами із «Мадагаскару» тощо. 
Дивовижна сценографія, яскраві ко-
стюми, оригінальна відеоінсталяція і 
обов’язкова зустріч з Дідом Морозом та 
Снігуронькою справлять незабутнє вра-
ження на глядачів. 

22 грудня та 5 січня у рамках творчого 
проєкту «Мистецькі зустрічі» від бу деться 
прем’єра концертної програми «Різдвяний 
джаз» молодого колективу філармонії 
– джаз-квартету під управлінням Юрія 
Крюкова. Харизматичні учасники бенду 
та чарівні солістки філармонії Поліна 
Гонтарь і Анастасія Литвин подарують 
слухачам світові музичні шедеври, відомі 
різдвяні пісні в оригінальних джазових 
обробках та сучасні новорічні хіти.

24 грудня творчий колектив філармонії 
також презентує святкову програму 
«Новорічний ПатіFON». У програмі про-
звучать шедеври класичної музики, 
джазові імпровізації, популярні естрадні 
композиції та новорічні хіти від улюбле-
них артистів і колективів. 

7 січня, у день світлого свята Різдва 
Христового, академічний козацький 
ансамбль пісні та танцю «Запорожці» 
(художній керівник та головний хормей-
стер – заслужений артист України Сергій 
Черногор) запрошує своїх шанувальників 
на святковий концерт «Різдвяна зірка». 
До уваги глядачів будуть представлені 
традиційні колядки, щедрівки та вокаль-
но-хореографічні композиції, що вже по-
любилися слухачам.

Учасники прес-конференції запросили 
всіх на музичні новорічні програми до 
Запорізької обласної філармонії, театрів 
та інших святкових майданчиків міста.

А по закінченню на присутніх чекав 
ще один сюрприз – виступ академічного 
козацького ансамблю пісні і танцю 
«Запорожці». Цей колектив продемон-
стрував запальний і цікавий фрагмент зі 
своєї різдвяної програми.

Завітайте до Запорізької обласної 
філармонії і подаруйте собі справжнє 
свято!

ЗА РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИМ 
НАСТРОЄМ – ДО ОБЛАСНИХ 

ТЕАТРІВ І ФІЛАРМОНІЇ 

� ПОЦІНОВУВАЧАМ МИСТЕЦТВА� НАША БІОГРАФІЯ

Знакові події минулих років
1970 рік – колектив металургів плавиль-

ного цеху №2 на 14 днів раніше - 17 груд-
ня виконав державний план з випуску 
рафінованого ферохрому. Працівники цьо-
го цеху неодноразово подавали приклад 
ударної праці.

1975 рік – за поточний рік 252 новатори  
заводу подали 313 рацпропозицій, з яких 
191 вже впроваджена. Це дало економічний 
ефект у 333,7 тисячі карбованців.

1983 рік – у актовій залі заводо уп рав-
ління відбулася звітно-виборна заводська 
конференція колективу фізкультури. Го-
ловну увагу було приділено піднесенню  
масовості фізкультури і спорту на під-
приємстві. На майбутній рік планується, 
окрім традиційних спортивних заходів,  
організувати спартакіаду серед виробничих 
бригад під девізом «Усією  бригадою – на 
стадіон» і провести захід за місцем прожи-
вання трудящих.

1999 рік – відбувся ветеранський заїзд 
у заводському санаторії-профілакторії. 
Цей відпочинок для ветеранів є однією з 
пільг. Згідно колдоговору, путівки вони от-
римують безкоштовно. Така допомога ве-
теранам з боку адміністрації та профкому 
підприємства є очевидною і суттєвою.

2005 рік – студенти Марганецького  про-
фесійно-технічного закладу взяли участь 
у екскурсії по нашому підприємству. Цей 
захід відбувся за спияння Голови Правління 
ЗФЗ Павла Кравченка. Гості побували у 
плавильних цехах №3 і №4 та завітали до 
заводського музею. Екскурсія для молоді 
видалася пізнавальною та корисною.

2011 рік – подружжя Зубових – Воло-
димир Тимофійович та Діна Степанівна – 
засновники трудової династії, цього року 
відзначили 56-ту річницю сімейного жит-
тя, а безпосередньо у грудні – свої дні на-
родження. Загальний трудовий стаж цієї 
династії на нашому заводі  склав понад 
400 (!) років.

2017 рік – у плавильному цеху №1 
підбили підсумки дослідно-промислової 
кампанії на розливній порожнині №2. Фак-
тичний залишок відсівів від виплавленого 
металу у випадку з вугільною подиною – 
8,84%, а з  чугункою – 7,32%.

ЯКОСЬ У ГРУДНІ


