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 ВІТАЄМО!

ХАЙ ВЕСЕЛИМ БУДЕ СВЯТО
І ЩАСЛИВИМ 2022 РІК!

Шановні заводчани!
Дорогі друзі і колеги!

Шановні феросплавники!
Дорогі спілчани!

Напередодні найочікуваніших свят прийміть
найщиріші вітання з Новим 2022 роком та Різдвом
Христовим!
Нехай збудеться все задумане, а 2022 рік стане таким, яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи Новий
рік, побажаймо один одному любові та віри в себе, в
процвітання нашого рідного заводу. Подаруймо один
одному найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших
сердець, увагу і турботу, аби в новому році щасливих
людей поміж нас стало більше.
Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам міцного
здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті. Нехай Новий рік буде для вас
багатим на добро та щедрим на успіхи. Хай збудуться
всі заповітні мрії, корисними справами наповнюється
життя і кожен день дарує радість і наснагу у нашій
нелегкій праці.
З Новим роком та Різдвом Христовим! Веселих свят!

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань
принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток.
Бажаю, щоб у Новому році ви здійснили все, про що
мрієте, і, як і раніше, відчували турботу з боку нашої
профспілки, колег, а тепло друзів та рідних надихало
вас на нові життєві здобутки.
Нехай магічна чарівність цих свят відіб’ється у
посмішках ваших близьких, урочистих вітаннях,
особливій теплоті, радості, які створюють у душі дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичу здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів
у ваших справах, щоби кожен день був наповнений
благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати усі
негаразди.
Щиро бажаю радості, любові, щасливої та щедрої
долі, а сил вам нехай додає впевненість у завтрашньому дні!

Павло Кравченко, Голова Правління АТ «ЗФЗ»

Юрій Спиридонов, голова профкому АТ «ЗФЗ»

Дорогі друзі спілчани!

Прийміть щирі
вітання із найбільш
очікуваними, світлими
святами Новим роком
та Різдвом Христовим!

Для всіх нас ці свята – особливі. Вони дарують нам надію на щастя та успіх, несуть
радість нових звершень та починань. Ми
віримо у новорічні дива, але у той самий
час твердо знаємо, що здійснення мрій та
успіх приходять до тих, хто покладається на
свої сили, сумлінно працює та невтомно йде
до мети, відчуває надійну підтримку вірних
товаришів та однодумців.
Рік, що завершується, був дуже непростим – як для країни в цілому, так і для кожного її громадянина. Ми жили і працювали
у складних умовах економічної та політичної
нестабільності, ускладнених пандемією
коронавірусної хвороби.
Одночасно нам доводилося протистояти
шаленому натиску влади в її спробах радикального обмеження законних прав трудящих.
І сьогодні, підсумовуючи результати
2021 року, ми можемо впевнено сказати:
разом із вами, шановні спілчани, з опорою
на профспілкову єдність і солідарність, нам
вдалося багато чого досягти!
Середня заробітна плата на гірничометалургійних підприємствах за рік під
вищилася майже на 17%, і це досягнення
значною мірою є результатом роботи нашої
Профспілки, складних переговорів, а в окремих випадках – і напруженої боротьби.
Особливо гострою темою для профспілок
і всіх працівників останніми роками є
постійні й наполегливі спроби влади
щодо кардинальної та беззастережної
лібералізації трудових відносин, внесення
законодавчих ініціатив, які у народі справедливо називають «рабськими», зменшення
норм і гарантій, передбачених законодавством про охорону праці.
Цей наступ нам з вами вдається стримувати лише завдяки спільним та активним діям.
Гучне слово «боротьба»! Саме ним можна
позначити дії нашої Профспілки упродовж
усього року. Активними учасниками цієї боротьби та профспілкового руху все більше
стає молодь. Саме молоді, її розвитку та
професійному становленню ми приділяємо
багато уваги. Адже молодь – це майбутнє
нашої Профспілки.
Хочемо згадати й наших поважних
ветеранів, подякувати їм за активну позицію,
небайдужість і підтримку.
Ми - реалісти і практики. І тому не маємо
сумнівів, що рік прийдешній матиме свої
виклики та складнощі. Але переконані, що
разом ми досягнемо яскравих перемог і вагомих здобутків.
Шановні друзі! Від щирого серця вітаємо
вас і ваші родини з Новим роком та Різдвом
Христовим! Нехай 2022 рік буде вдалим і
плідним, роком нових можливостей та досягнень. Кожній родині нехай він принесе мир,
злагоду та добробут, наповнить наші серця
любов’ю і подарує можливість розпочати новий відлік добрих справ!
Бажаємо вам щастя, міцного здоров’я,
невичерпних життєвих сил, здійснення
найсміливіших задумів та нових звершень!
Олександр Рябко, голова ПМГУ
Валерій Сєдов, голова Запорізької
обласної ради ПМГУ
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Виробництво

Грудень

 ПІДСУМКИ РОКУ

ПАВЛО КРАВЧЕНКО: «РІК, ЩО МИНАЄ, ВИПРОБУВАВ
НАС НА МІЦНІСТЬ, ТОЖ ПЕВЕН - РАЗОМ МИ
ПОДОЛАЄМО І ВИКЛИКИ ПРИЙДЕШНЬОГО»
Сьогодні ми впевнено можемо сказати, що завдяки зусиллям нашого
трудового колективу Запорізький
завод феросплавів відповідально
ставиться до поставлених зав
дань й упевнено долає перешкоди.
Співробітники цехів на високому
рівні підтримують трудову та
виробничу дисципліну. Наш завод
входить до числа підприємств
міста, де стабільно виплачується
заробітна плата, виконуються всі
соціальні гарантії.
Ми крокуємо в завтрашній день,
модернізуючи виробництво, удосконалюючи технології, покращуючи якість
продукції відповідно до міжнародних
стандартів, що значно підвищує її
конкурентоспроможність і зміцнює авторитет заводу на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
За більш ніж 88 років роботи наше
підприємство зробило значний внесок у забезпечення економічного по
тенціалу країни. Це є можливим завдяки
самовідданій праці співробітників заводу.
Керівники
цехів
і
структурних
підрозділів,
інженерно-технічні
пра
цівники, працівники основного виробництва і допоміжних підрозділів забезпечують високу якість і широкий
асортимент феросплавів, що є запорукою життєздатності і перспективності
нашого підприємства. Адже завдяки трудовому колективу попри складні умови
економічної кризи заводу вдається утримувати лідерські позиції – друге місце за
обсягами виробництва і перше місце за
сортиментом продукції в Україні.
Зусиллями запорізьких феросплав
ників на підприємстві модернізуються
потужності, удосконалюються технології,
покращується якість продукції відповідно
до міжнародних стандартів, що значно
підвищує її конкурентоспроможність на
ринку.
Нам справді є чим пишатися. Зокрема
цього року на заводі розроблена і впроваджена роздільна скатка вогненнорідкого шлаку у два етапи, фазовий поділ
металу при скачуванні шлаку на виплавці
феросилікомарганцю в цеху №1. Ми
розробили і випробували технологію

виплавки МнС17 на печі №15 з використанням 100% матеріалів ЦПШ, що дало
змогу максимально утилізувати власні
промислові відходи. Фахівці нашого
підприємства освоїли технологію виплавки ФМн88 з використанням руди першого
сорту Північного гірничо-збагачувального
комбінату, що зменшило використання ВМСН78 і збільшило виробництво
рафінованих сплавів Мн95 і ФМн88. Разом ми завершили доопрацювання і ввели у постійну експлуатацію контейнери
для електродної маси: їх нова конструкція
дає змогу виконувати завантаження такої
маси безпосередньо пересипанням краном з контейнерів СКФ. Впродовж року завод раціонально працював зі вторинною
сировиною і тим самим зменшив власні
видатки. Можна говорити і про інші досягнення, які дають нам змогу економити і
покращувати технологію: йдеться про використання коксу КК фракції 25–80 мм виробництва Дніпровського металургійного
заводу на виплавці феросиліцію ФС75 у
цеху №4; залучення у виробництво ФСЗ,
що поліпшило техніко-економічні показники щодо використання електроенергії;
дообладнання вузлу підготовки кварциту
вузлом сортування.
Також на заводі проводиться кампанія
з грубої і тонкої скатки скрапів з метою отримання додаткового металу та
розподілення скрапів на багаті та бідні. У
цеху №2 на дозувальному вузлі печі №13
додатково до чотирьох існуючих бункерів
змонтований п’ятий, що дасть змогу без
використання лопат завантажувати компоненти шихти для переплавки без використання ручної праці обсягом 800 кг на
добу.
Рік, що минає, позначився позитивними змінами, які дають змогу покращувати логістику, зокрема у зв’язку з ширшим
застосуванням автомобільного транспорту у перевезеннях. Тож у автотранспортному цеху збільшилася кількість
рухомого складу: чисельність техніки
підприємства поповнилася трьома одиницями самоскидів китайського виробництва, автомобілем для великогабаритних і нестандартних вантажів.
Корисні
нестандартні
рішення
у
нас вітаються! Завдяки вдалим ра

ціоналізаторським пропозиціям і їх
впровадженню кращі працівники заводу матеріально заохочуються. Наприклад, працівники, які запропонували і
реалізували ідею використання альтернативного джерела тепла для забезпечення опалення приміщень нашого
підприємства, отримали додаткові кошти.
План виробництва за 11 місяців виконаний на 102,06%, виготовлено додатково
4481 базових тонн феросплавів, зекономлено 7236 тис. КВт • год технологічної
електроенергії.
Приємно знати, що серед нас,
запорізьких феросплавників, працюють
лідери. Зокрема це стосується колективів
цехів №2 і №1 під керівництвом Вадима
Литвяка і Олександра Птухи. Завдяки
творчому ставленню до виконання завдань, грамотній експлуатації обладнання та зацікавленості у розвитку металургам цих структурних підрозділів заводу
вдалося організувати ефективну та продуктивну роботу. За 11 місяців 2021 року
цех №2 п’ять разів виборював першість
у трудових змаганнях серед основних
структурних підрозділів заводу, п’ять
разів також посідав друге місце. Успіхи
цеху не випадкові, адже у ньому працюють новатори, які не тільки сумлінно
вирішують задачі, а й турбуються про
свій колектив, мінімізуючи рівень ручної
праці. Цех №1 чотири рази визнавався
першим у трудовому змаганні, один раз
був на другому місці. Можливо, якби не
вимушені зупинки виробництва, колектив цього структурного підрозділу заводу ще б частіше опинявся серед кращих,
адже його співробітники мають великий
потенціал. Взяти хоча б той факт, що колектив цеху №1 вподовж року двічі зміг
у стислі строки підготувати до запуску та
безаварійно увімкнути свої печі. Після
тимчасової паузи зараз у роботі цього
цеху знаходиться одразу два такі агрегати, зокрема піч №7, яку ми включили,
щоби виконати замовлення з виплавки
силікомарганцю марки МнС17 згідно з
укладеними договорами. Бажаю колективам цих плавильних цехів подальших
успіхів!
Що ж стосується цехів №3 і №4, їх
співробітникам є чого досягати, не зупиня-

тися у розвитку і виборювати першість.
Та й досягнення у їхніх металургів певні
є, має місце робота на результат. Зокрема цех №3, наприклад, впродовж
2021 року двічі здобував перше місце,
три рази знаходився як на другому, так
і на третьому місці. Не дивлячись на
труднощі, цех №4 теж намагається бути
у числі призерів трудового змагання, і
хоча це не завжди вдається (його колектив лише двічі виборював третє місце
у колективному суперництві), є певні
бачення перспективи, є прагнення бути
кращими. Бажаю начальникам цих цехів
Валерію Зубову і Роману Дорофєєву, а
також всім іншим працівникам цехів №3
і №4 частіше бути у трійці лідерів, а у
ідеалі – посідати місця переможців за
результатами щомісячних змагань.
Від імені акціонерів і себе особисто я
дякую колективам плавильних цехів за
їхню продуктивну працю і виконання поставлених завдань. Те саме стосується
працівників структурних підрозділів
допоміжного виробництва. Серед них
беззаперечним лідером є колектив
РМЦ під керівництвом Андрія Качана:
його працівникам вдавалося п’ять разів
впродовж року, що минає, здобувати
лаври абсолютної першості у трудових
змаганнях. Мені подобається бачити,
що у цеху є нові ідеї і можливості їхньої
реалізації, що праця колективу тут налагоджена, а фахівці можуть виконати завдання будь-якої складності, тож
їх продукція дуже допомагає нам при
виконанні ремонтів. Наші залізничники
та енергетики – колективи ЗЦ, ЕСЦ та
ЕТЦ – двічі здобували перше місце за
підсумками щомісячних трудових суперництв 2021 року, а от іншим учасникам змагання серед допоміжних
цехів бажаю більш продуктивної і
відповідальної роботи, особливо це
стосується колективів УКБ та АТЦ. Бажаю будівельникам та автотранспортникам заводу у наступному році виконати роботу над помилками, невпинно
рухатися шляхом розвитку, дбати про
рівень виконання заходів з охорони
праці у своїх цехах, адже, як показав
листопад, цей показник теж є важливим
при розподілі місць.

 НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

У цеху №4 закріплюють навички
з заміни мульд на розливних машинах

На нашому підприємстві зараз
є дуже актуальним питання роботи з мульдами. Правильна
експлуатація цих ємностей для
розливання гарячого металу є
одним з факторів, який впливає
на збереження їх цілісності.
У зв’язку з тим, що на заводі відсоток
передчасно
відпрацьованих
мульд
збільшився, постала потреба у ефективних технічних рішеннях і посиленні
відповідного навчання персоналу. Лише
спільними зусиллями ми можемо виявити причини і не допускати подібних упущень надалі.
Забезпечення
надійності
таких ємностей – у сфері спільної
відповідальності керівників, інженернотехнічного персоналу та робітників.
І поки Правління заводу спільно з
фахівцями шукає шляхи запобігання
псуванню мульд, машиністи, які безпосередньо працюють з ними, мають неухильно виконувати технологічні вимоги
щодо поводження з подібним посудом.
Наша ціль - максимально зменшити
відсоток відпрацьованих мульд, забезпечити дотримання технології.
З метою закріплення знань і навичок
робітників у цеху №4 з листопада цього року проводиться поетапне навчання
з заміни мульд і зменшення відсотку їх
виходу з ладу. Таким чином, наприклад,
відбулося навчально-практичне заняття
за темою «Заміна мульд на розливних

машинах цеху №4». Його програма розрахована на підготовку персоналу безпосередньо на робочому місці. У навчанні
взяли участь машиністи розливної машини Климентій Бабаєв і Сергій Ятчук.
Майстер Ігор Мішура, який був
керівником
занять,
нагадав
цим
співробітникам
порядок
дій
при
виконанні робіт з демонтажу і монтажу
мульд, а також дії щодо їх введення у
експлуатацію з урахуванням правил
охорони праці, технологічних інструкцій
і інструкцій з експлуатації обладнання,
а також проконтролював відповідність
практичних дій персоналу під час виконання роботи. Климентій Бабаєв і
Сергій Ятчук виконали усі необхідні
операції під керівництвом інструктора і
оформили первинну документацію щодо
заміни мульд. Заняття завершилося
перевіркою знань машиністів розливних
машин у формі усного опитування.
Наприкінці перевірки та підготовки
Климентій та Сергій показали комісії, що
можуть виконувати всі роботи, пов’язані
із заміною мульд відповідно до вимог та норм, встановлених на нашому
підприємстві.
Завдяки цьому заходу працівники
удосконалили свої знання і навички,
що дасть їм змогу не тільки правильно замінювати мульди, а й мінімізувати
можливість
виникнення
аварійних
ситуацій при експлуатації обладнання в
цеху.
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 У ЦЕХАХ ЗАВОДУ

Енергосфера заводу працює надійно та має плани розвитку

«Енергія – це життя» – у цій
короткій фразі прихований глибинний сенс. Не лише людина,
а й будь-яке підприємство не
може існувати без прив’язки
до
енергоресурсів.
Енергія
змушує плавити метал наші
печі,
забезпечує
освітлення,
рух механізмів, підігрів води
тощо. На заводі ми споживаємо
енергію як ззовні, так і використовуючи
внутрішні
джерела. Останнє стало можливим завдяки нестандартності
мислення, вмінню генерувати
ідеї та реалізовувати задумане, а економічний ефект від цих
нововведень
обчислюється
мільйонами
гривень.
Служба
головного
енергетика
у
2022 році продовжуватиме виконувати завдання, спрямовані
на
забезпечення
безаварійної
роботи електро- та енергообладнання, раціональне використання енергоресурсів, енергозбереження, дотримання екологічних
норм, правил охорони праці та
пожежної безпеки. Сьогодні ми
говоримо з в.о. головного енергетика Юрієм Скітяшиним про роботу колективу енергетиків нашого підприємства: ВГЕ підбиває
підсумки року, що минає, і говорить про плани на майбутній.
- Юрію Сергійовичу, ЗФЗ зараз є
найенергоємнішим запорізьким
підприємством. Як вдається нашому заводу працювати із новим
ринком електроенергії? За рахунок чого досягається баланс і чи
завжди це виходить?
– З 1 липня 2019 року наше підприємство
працює в умовах так званого нового ринку
електроенергії. Ми отримали можливість
придбання такої енергії на ринку
двосторонніх договорів, або на ринках
«на добу вперед» та внутрішньодобовому
ринку, або на балансуючому ринку.
Першочергове завдання роботи за нових умов – раціонально погодинно використати придбані енергоресурси. З цією
метою на підприємстві працює група
інженерів, які здійснюють балансування
електроенергії, вона співпрацює безпосередньо з начальниками змін плавильних
цехів. Тут важливою є командна робота,
своєчасне проходження інформаційних
потоків, взаємодія між підрозділами.
Також керівництвом підприємства розроблена та впроваджена стратегія роботи в умовах ринку електроенергії, яка
передбачає, що планування виробництва
та здійснення ремонтних робіт виконуються залежно від рівня ціноутворення
на сегментах ринку. Наприклад, вночі
електроенергія дешевшає і печі пра-

цюють з більшою потужністю, а вдень,
коли енергоносій дорожчий, наш завод
її споживання знижує: в основному, в
цей час виконуються ремонти обладнання. Такий режим роботи печей дає змогу
ефективно виконувати виробничі завдання та економити енергоресурси, тож ми
зберігаємо баланс між стабільним випуском продукції та витратами електрики на
її виплавку.
Завдяки чіткому плануванню, оперативному реагуванню на ситуації, що
склалися, і перерозподілу споживання
електроенергії, з початку введення нового
енергоринку ЗФЗ успішно справляється з
усіма викликами та вимогами, поставленими перед підприємством.
Чи
удосконалювалася
у
2021 році система обліку використання енергоресурсів на ЗФЗ?
Розкажіть, що виконано у цьому
напрямі.
- Щоби залишатися конкурентоспроможним, наше підприємство постійно йде
шляхом удосконалення систем обліку та
збереження енергоресурсів. Нашою першочерговою метою на поточному етапі є
модернізація вузла комерційного обліку
газу. У 2021 році ми розробили проєкт,
його реалізація запланована на перший
квартал наступного року, зараз проводиться підбір виконавця робіт. Така
модернізація дасть змогу забезпечити
надійність постачання природного газу та
виконати усі сучасні законодавчі вимоги.
Другою за чергою, але не за значущістю
є модернізація автоматизованої системи
комерційного обліку електричної енергії з
перенесенням точок комерційного обліку
на підстанції «Феросплавна-2» з боку
напруги 10 кВ на бік 150 кВ. Цей захід,
у свою чергу, спрямований на енерго
збереження – щодо зниження витрат на
втрати в електричних мережах АТ «ЗФЗ».
У 2021 році виконано проєктування цього
заходу, а самі роботи заплановані на перший квартал 2022 року силами підрядної
організації.
Назвіть
основні
заходи,
проведені
відділом
головного
енергетика, енергосиловим та
електротехнічним цехом впродовж 2021 року. Що проводилося
силами заводу, а що – підрядними
організаціями? Яких цілей в
результаті їх здійснення досягнуто?
- Наш завод провів у 2021 році низку
заходів. Спільними силами підрядних
організацій та ремонтних служб ЗФЗ
замінені високовольтні опори та портали
ліній 150кВ підстанції «Феросплавна-2»,
чим підвищено надійність електропостачання заводу, модернізовані насосні
станції енергосилового цеху зі встановленням сучасних насосів, електродвигунів
та частотних перетворювачів. Працюємо

ми й у напрямі покращення умов праці
співробітників. Наприклад, у всіх плавильних цехах нашого заводу замінені
кранові кондиціонери, що за умови їхньої
правильної експлуатації дасть змогу
кранівникам легше переносити в кабіні
жар від розплавленого металу. Вже
розроблені проєкти на системи пожежних
сигналізацій та пожежогасіння підрозділів
заводу – після їх реалізації підвищиться
рівень безпеки. Крім того, очищений
газопровід феросплавного газу цеху №4,
на стадії завершення - роботи з монтажу блискавкозахисту плавильного корпусу цеху №4 та заміни кранових тролів
з укриттям кранів-перевантажувачів
№32 та №34 цеху №1. Ряд робіт ми
виконуємо без залучення підрядників –
це стосується як виробничої діяльності,
так і виконання природоохоронних
заходів. Наприклад, силами фахівців
цеху з ремонту металургійного обладнання, електротехнічного та енергосилового цехів виконані капремонти печей
№24 та №27 цеху №3, а також печей
№11 та №13 цеху №2. Спільно зі службою екології замінені рукавні фільтри
газоочисток печей №11, №12 цеху №2
та №23, №24 цеху №3, капітально
відремонтована
система
аспірації
дільниці виробництва вапна цеху №3.
Найвдалішим інженерним рішенням стала пропозиція використання шламопроводу на ділянці від цеху №4 до цеху №1
як трубопроводу подачі феросплавного
газу від печей цеху №4 на установку допалу феросплавного газу, встановлену в
цеху №1. Реалізація цього заходу дала
змогу забезпечити підприємство теплом
у опалювальний сезон; про нього ви
читали у попередньому випуску газети
«Феросплавник».
- Які ремонти, заплановані на
2021 рік, були виконані? Чи мало
місце перенесення заходів на
2022 рік?
– Протягом 2021 року не всі заходи вдалося виконати у строк. У 2021 році наше
підприємство розпочало глобальне оновлення систем пожежних сигналізацій та
пожежогасінь. Цього року таку роботу виконуємо у плавильному цеху №4
(приміщення НАС 1-4, кабельний тунель
10кВ) та автотранспортному цеху. На початку 2022 року такі системи плануємо
оновити у плавильному цеху №1 (похила галерея, кабельна шахта 10кВ,
маслопідвал), а також на базі відпочинку
«Фероплавник». Далі у планах – решта
підрозділів нашого заводу. Тривалість
строків робіт змушує нас перенести
кінцевий термін виконання капітальних
ремонтів двох пічних трансформаторів
цеху №4 ЕОЦН 8200/10. Однією з основних технічних вимог до такої роботи
є встановлення сучасного перемикаючого пристрою ступенів напруги, що

дасть змогу багаторазово збільшити
міжремонтний період трансформатора
та дозволить експлуатувати пічні агрегати в автоматичному режимі.
- Які закупівлі матеріалів та обладнання плануєте здійснити у
2022 році? Яким чином вони будуть застосовуватися на нашому
підприємстві?
- Планується, що основним придбанням наступного року за спрямуванням служби головного енергетика буде
трансформатор для печі №11 цеху №2,
який дасть змогу запустити цей агрегат
та підтримувати його роботу. Нагадаю,
що капремонт 11-ї печі фахівцями заводу вже виконаний. Таким чином, після
підключення цього трансформатора у
плавильному цеху №2 стануть до ладу
всі печі. Також продовжимо оновлювати
парк застарілих високовольтних масляних вимикачів на сучасні вакуумні.
Переваги таких комутаційних апаратів
складно переоцінити. Вони економічні
(наприклад, відсутня необхідність у
заміні та поповненні дугогасних середовищ – цю роль раніше відігравало трансформаторне масло), надійні та зручні в
експлуатації – мають високу швидкодію,
зносостійкість, швидко відновлюють
електричну
міцність.
Також
вони
повністю пожежо- та вибухобезпечні, не
завдають шкоди навколишньому середовищу, зручні в обслуговуванні, безшумні.
У планах також – оновлення парку
електродвигунів та підбір теплостійких
тканин для захисту обладнання від
підвищених температур: зупинок обладнання та прогарів на нашому виробництві
не має бути.
– Ваші побажання енергетикам
заводу на наступний рік.
- Повної реалізації цілей та завдань:
своєчасного, якісного виконання поточних та капітальних ремонтів, удосконалення роботи енергетичної сфери
нашого підприємства, щоби завод міг
знижувати свої витрати та випускати
продукцію на вигідних для себе умовах. Зміцнення співпраці зі споживачами енергії на території ЗФЗ, лояльних
тарифів та впевненості у завтрашньому
дні!
Від редакції. Нещодавно енергетики відзначили своє професійне свято.
За фахове та якісне виконання завдань
підприємства, значний внесок у виконання техніко-економічних показників 41
працівник енергосфери нашого заводу
заохочений додатковими преміальними
виплатами. Серед нагороджених –
працівники відділу головного енергетика, електротехнічного та енергосилового
цехів, а також майстер і електромонтери
цеху з ремонту металургійного устаткування. Вітаємо!

 ІННОВАЦІЇ

Вміле застосування гнучкого графіку виробничої діяльності
забезпечує суттєву економію коштів за електроенергію
Зміни
на
енергетичному
ринку, з одного боку, призвели
до
зростання
тарифів
на
електроенергію,
з
іншого
надали споживачам інструменти
регулювання власних затрат.
Зокрема,
віднедавна
реалізація
електроенергії промисловим споживачам відбувається за варіативною ціною
від доби до доби, і навіть у різні години протягом доби. І її ціна коливається у
широкому діапазоні, а у крайніх (пікових)
позиціях - відрізняється в рази.
Тож економити можна не тільки за рахунок оптимізації технологічних витрат
електроенергії, тобто суттєво зменшити
недоцільне її використання, але й виконувати найзатратніші виробничі завдання у
години, коли вартість електроенергії найменша.
- Потрібно використати надані
ін
струменти
економії
електроенергії
якнайефективніше, - поставив задачу фахівцям ВТВ Голова Правління АТ
«ЗФЗ» Павло Кравченко. – Скласти
відповідний графік виробничої діяльності
з урахуванням неперервного цілодобового
технологічного процесу, щоби, зокрема, простої печей припадали на періоди
найвищої вартості електроенергії, а
періоди найпотужнішого її споживання –
на години її максимального здешевлення.
За словами інженера з обліку та плану-

вання ВТВ Артура Колесникова, протягом
доби вартість 1 МВатт коливається від 148
грн до 4000 грн. І на перший погляд просте
завдання ускладнюється тим, що ринок не
забезпечує стабільність пікових годин –
від доби до доби вони мають тенденцію
до зміщення у рамках нічної або денної
зон. За цими процесами варто ретельно
слідкувати, щоби, скажімо, періоди огляду
обладнання чи технологічні простої призначати на «найдорожчі» години, а плавки
на максимальній потужності вести безпосередньо у «найдешевші».
- Успіх залежить
від ефективності
планування, - підтверджує Артур Олександрович.- Втім, часом буває, що
оперативно доводиться реагувати на
непередбачувані зміни у тарифікації. І
якщо по факту ми фіксуємо, що спливають «дешеві» години, ставимо до
відома керівників виробничих цехів і
пропонуємо зміни до графіків. В такому
режимі працюємо вже другий місяць. Із
начальниками цехів маємо ефективну
взаємодію, тож і результати радують.
Підбиваючи підсумки нашої розмови,
Артур Колесников підтвердив, що завдяки нововведенням, ініційованим Головою Правління Павлом Кравченком,
за рахунок формування гнучких графіків
виробничої діяльності
вдалося
на
12% зменшити використання коштів на
закупівлю електроенегії.

 ЗНАЙ НАШИХ!

НАЙКРАЩІ ЗА ПІДСУМКАМИ ЛИСТОПАДА

Цех №1, бригада №4, піч №6
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 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

У 2022-й – з

Нормативно-тарифне бюро відділу праці та заробітної плати

Один з новорічних куточків
у розрахунковому секторі бухгалтерії

У жіночій побутовці залізничного цеху

Зелена красуня
у кімнаті вживання їжі цеху № 2

Служба екології

Розрахунковий сектор бухгалтерії

Виробнича бухгалтерія
Жива ялинка біля кабінету
начальника зміни цеху №4

У приміщенні дільниці пробопідготовки Центральної заводської лабораторії

Зовсім скоро настане Новий рік, і до його зустрічі
варто підготуватися! Вдома
прикрашають
ялинку, розвішують гірлянди,
блискучий
дощик.
Також
традиція
оформлювати
приміщення у новорічному
стилі існує у трудових ко-

лективах, і запорізькі феросплавники – не виняток.
Тож не випадково напередодні зимових свят для них був організований
конкурс «Новорічний настрій»:
він проводився серед колективів
основних і допоміжних цехів та
підрозділів заводоуправління. Цей

Група обліку і метрологічного
забезпечення ЦЗЛАММ

Служба зв’язку весело зустрічає зимові свята!

захід був організований з метою
зміцнення традицій корпоративної
культури АТ «ЗФЗ», мотивації до
творчості працівників підприємства,
зміцнення зв’язків між підрозділами,
згуртованості трудових колективів.
Всього заявки на конкурс подали
більше двадцяти учасників. Під час
огляду приміщень журі керувалося

такими критеріями оцінювання як
авторська ідея та оригінальність
задуму; естетичність прикрашання; творчі знахідки у виконанні;
відповідність
новорічній
та
різдвяній тематиці; наявність поздоровлення з Новим роком від колективу підрозділу, кабінету; творча презентація приміщення.

Подія

Грудень
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НОВОРІЧНИМ НАСТРОЄМ!

Відділ матеріально-технічного забезпечення УСтаП

У кабінеті комірників складу УСтаП - і робоча атмосфера, і майже сімейний затишок

Сектор відвантаження відділу збуту

Приймальня заступника технічного директора з виробництва
готова до зустрічі Нового року!

Відділ обладнання та запасних частин управління сировини та постачання

Виробничо-технологічний відділ. У кабінеті диспетчерської заводу

Побажання феросплавникам від колективу сектору відвантаження відділу збуту

Транспортний сектор відділу збуту

Приємно здивувало різноманіття
ідей, які реалізували працівники
нашого заводу під час прикрашання
кімнат вживання їжі, лабораторій,
кабінетів тощо. Куди б не зайшла конкурсна комісія — усюди потрапляла начебто у казку: крім
співробітників, які презентували
свої приміщення, журі зустрічали

різнокольорові паперові фігурки,
малюнки, композиції з новорічних
кульок та дощику, вирізані сніжинки
і, звичайно, головний атрибут свята — ялинка! Здебільшого вони
були штучними, але, наприклад, у
цеху №4 біля кабінету начальника
зміни нас очікувала несподіванка жива зелена красуня при “повному

Новорічні прикраси у кабінеті
начальника ВТД ЦРМУ

Оригінальна новорічна ялинка у кімнаті
вживання їжі цеху №3

параді”: прикрашена іграшками,
сніжинками,
електрогірляндою
тощо. Усе це красиве різноманіття
описати словами важко, тому
пропонуємо вам подивитися на
фотографії.
Світлини
приміщень,
які
оцінювалися,
розмістили
на
офіційній сторінці заводу у

соціальній мережі «Фейсбук», голосування за номінантів відбувалося
онлайн. Після його закінчення
відбулося засідання журі, яке
підбило остаточні підсумки конкурсу.
Список переможців і призерів ми
опублікуємо у першому номері газети за 2022 рік.
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Профспілкове життя

 ТУРБОТА

Оздоровлення та відпочинок дітей – спільна
справа адміністрації та профкому заводу
Нещодавно були підбиті підсумки
чергового
оздоровчого
сезону. Щодо нашого заводу, його
працівники та члени їхніх родин
дуже добре провели вільний від
роботи і навчання час на Азовському морі, де для них працювали база «Феросплавник» і табір
«Чайка» – улюблене місце дозвілля
дітей впродовж багатьох років.
Зупинимося окремо на організації
відпочинку у останньому закладі,
а чому саме на ньому – дізнаєтеся
пізніше.

Завдяки коштам, виділеним профкомом,
цього року у таборі відпочили 80 дітей
працівників заводу – загалом, така кількість
відповідала потребам феросплавників.
Сума витрат на оздоровлення дітей у
2021 році склала 1 млн 100 тис. гривень. І
хоча повна вартість путівки підвищилася
приблизно на одну тисячу гривень, це не
зменшило попит: наприклад, коли виникала
потреба заміни дитини перед відправкою у
табір з причини її хвороби, проблем не виникало. Батьки погоджувалися: оплачували вартість путівки (яка, до речі, складає
20% від повної) замість родичів того, хто
потребує лікування, і давали змогу своїм
дітям весело провести літні канікули.
Дітей феросплавників на узбережжя
Азовського моря і назад, у Запоріжжя, доставляли автобусами. Безпека тут знаходиться на першому місці і, як завжди, водій
нашого автотранспортного цеху Олександр
Бегарук відмінно впорався з цим завданням:
дорога для його маленьких пасажирів була
рівною і легкою, автобус, немов на крилах,
летів по шосе до місця призначення. А зав
дяки медсупроводу, забезпеченому здравпунктом заводу, можна було не хвилюватися
про самопочуття хлопчиків та дівчаток.
Дитячий
заклад
оздоровлення
та
відпочинку «Чайка» – гостинний табір. Він
кожного літа готовий прийняти малечу і
підлітків до себе. Тепла невимушена атмосфера спілкування, створена педагогами у
ньому, дає можливість дітям відчути себе
талановитими та затребуваними. Хороший

відпочинок маленьких гостей забезпечує
колектив молодих та навчених досвідом
педагогів, який готує насичену програму на кожну зміну. Вожаті та вихователі
організовують цікаві творчі, колективні
активності, конкурси, вчать дітей дбати про
своїх товаришів. У таборі регулярно проводяться різноманітні спортивні змагання на
великому стадіоні, а також на футбольному,
баскетбольному і волейбольному майданчиках. Та й природа біля території цього закладу радує: Азовське море з піщаним берегом,
пологим дном і, як часто це буває влітку –
його лагідна, спокійна та тепла вода.
На жаль, дітей у таборі, за спостереженнями супроводжуючих осіб від заводу, влітку
2021 року відпочивало менше – приблизно
наполовину. На це вплинула необхідність
дотримання соціальної дистанції і обмеження контактів під час карантину. Та й, мабуть,
зростання вартості путівки теж дало про себе
знати, адже у «Чайці» відпочивають також
діти батьків, які не є працівниками нашого
підприємства. Комунальні послуги, витратні
матеріали з кожним роком дорожчають,

тому прийняти умови табору і організувати
дозвілля своїм маленьким синам та донькам
не кожній сім’ї по кишені. Натомість родини
запорізьких феросплавників дещо захищені
у цьому від капризів ринку і коливань курсу валюти, тому упевнено очікують кожного
літа, коли б могли знову відправити своїх
дітей у «Чайку» – познайомитися з новими
друзями, позмагатися і просто весело провести час. Адже восени їх чекатиме школа,
і до занять вкрай потрібно підійти з гарним
настроєм, який дітлахи працівників ЗФЗ щороку отримують у Кирилівці на Азовському
узбережжі.
Відпочивати з послугами за прийнятною
вартістю, звісно, гарно, а тут є ще одна чудова новина, про яку ми дізналися з постанови
Президії Ради Федерації профспілок України
№ П4/8 від 16.11.2021 р. «Про підсумки
Всеукраїнського огляду роботи профспілок
та трудових колективів на кращу організацію
оздоровлення та відпочинку дітей влітку
2021 року». Подробиці про це – далі.
Тож скільки дітей членів профспілок
відпочили цього літа?

У постанові організатори огляду зазначають, що всеукраїнські профспілки, їх
організації та територіальні профоб’єднання
попри
складну
фінансово-економічну
ситуацію в галузях та сферах економіки,і
пандемію COVID-19 змогли оздоровити
влітку 2021 року 99 170 дітей спілчан. Це
на 67 тисяч більше минулорічного показника, але майже вдвічі менше порівняно з
допандемічним періодом 2019 року (зменшення на 93 тисячі осіб).
Інформація про підсумки дитячого оздоровлення та відпочинку надійшла до
ФПУ від 43-х членських організацій: 20ти всеукраїнських профспілок та 23-х
територіальних профоб’єднань. Приємно
відзначити, що лідирує у рейтингу
Профспілка металургів та гірників України,
яка оздоровила найбільше дітей – 20 629
осіб. Запорізька облрада профспілок надала
інформацію про цьогорічне літнє оздоровлення 8964-х дітей, на що профспілковими
організаціями було витрачено більше
40 млн гривень.
За підсумками роботи з організації дитячого
оздоровлення та відпочинку найактивнішим
представникам профспілкових організацій,
роботодавців та кращим трудовим колективам дитячих оздоровчих закладів присудили нагороди. З радістю сповіщаємо, що
у числі вшанованих ними – представники
Запорізького заводу феросплавів. Зокрема,
у номінації «Золоте літо» Подякою Голови
ФПУ відзначені Голова Правління АТ «ЗФЗ»
Павло Кравченко, а також працівники
профкому – голова первинної профспілкової
організації Юрій Спиридонов і головний
бухгалтер Валентина Мегеря. Вітаємо
вас та бажаємо подальших успіхів!
Президія ФПУ у своїй постанові визнає,
що оздоровлення дітей є важливим
мотиваційним чинником через надання
спілчанам такої соціальної послуги. Попри
карантинні обмеження, що діють в Україні
протягом останніх двох років у зв’язку з
поширенням COVID-19, та фінансовоекономічну кризу організація оздоровлення
дітей спілчан має залишатися важливим
напрямом профспілкової діяльності у 2022
році.

 НА ЧАСІ

Профспілка підготувала проєкт нової галузевої угоди
Запорізька обласна рада Профспілки
металургів і гірників України на
своєму V Пленумі підбила підсумки
роботи у 2021 році.

Окрім членів облради ПМГУ, у
роботі Пленуму взяли участь члени
контрольно-ревізійної комісії обласної
організації Профспілки, працівники
апарату обласної ради ПМГУ, перший
заступник голови Профспілки Валерій
Гавриленко, голова Запорізької облради
профспілок Віталій Каплій.
Заступник голови профкому заводу
Олег Ільїн, який брав участь у пленумі,
повідомив, що на ньому розглядався ряд питань, зокрема організація
звітної кампанії у Запорізькій обласній
організації Профспілки, підсумки нав

чання
профспілкового
активу
та
профспілкових працівників Запорізької
обласної організації ПМГУ у 2021 році,
а також плани роботи на 2022 рік тощо.
Основною темою, яка була висвітлена
на пленумі, є майбутнє звітування
про діяльність Профспілки. Початок цій кампанії уже покладено, і через деякий час профспілкові лідери
усіх рівнів будуть підбивати проміжні
підсумки своєї роботи, доводити до
відома членів ПМГУ, що зроблено,
що непокоїть, які ризики та загрози є
для металургійних та гірничодобувних
підприємств Запорізького регіону на
поточному етапі. Разом із тим, голова
Запорізької обласної організації ПМГУ
Валерій Сєдов зазначає, що не дивля-

чись не негаразди, 2021 рік, загалом,
був успішний, оскільки у колективних
договорах багатьох підприємств вдалося зберегти норми соціального парт
нерства. Але боротьба продовжується,
адже питання лібералізації трудових
відносин ще не знято з порядку денного:
від того, як воно вирішиться, залежатиме авторитет профспілок, у тому числі
ПМГУ, серед найманих працівників.
Перший заступник голови Профспілки
Валерій Гавриленко повідомив, що на
сьогодні ПМГУ прийняла рішення долучитися до переговорів з власниками підприємств щодо укладення нової
галузевої угоди. Повністю задовольнити
потреби тієї або іншої сторони, зізнається
Валерій Гавриленко, неможливо, але

під час цього складного процесу завжди
знаходяться шляхи взаєморозуміння
і вирішення питань. Профспілка вже
підготувала проєкт галузевої угоди, він
на сьогодні опрацьовується у первинних та територіальних профспілкових
організаціях. Після новорічних свят
його планують надати власникам
підприємств для розгляду і прийняття
рішення.
Наприкінці пленуму були вручені нагороди за кращий колективний договір,
за організацію дитячого оздоровлення, а також переможцям ХХ Робітничої
спартакіади
металургів
і
гірників
Запорізької області і переможцям конкурсу відеороликів «Профспілка - очима
молоді».

 КОРИСНЕ

Профспілка прагне розвивати соціальний діалог
з роботодавцями та допомагати вирішувати проблеми ГМК
У Дніпрі в онлайн-режимі відбулися
засідання Президії і VI Пленум
Центральної ради ПМГУ. На засіданні
Президії розглянули проєкти постанов за пунктами порядку денного
Пленуму та декілька організаційних
питань.

Участь у пленумі взяли близько 60-ти
членів Центральної ради і представників
первинних та територіальних організацій
Профспілки, а також голова Федерації
металургів України Сергій Біленький.
Заступник голови профкому заводу
Олег Ільїн повідомив, що одним з питань
порядку денного було висвітлення основних завдань колективно-договірного
регулювання виробничих, трудових
і соціально-економічних відносин у

гірничо-металургійному
комплексі
України. Розкриваючи його зміст, у своїй
доповіді голова ПМГУ Олександр Рябко нагадав, що договірне регулювання
трудових відносин і соціальний діалог
визначені Профспілкою одними з важливих завдань. Разом із тим, зауважив
голова ПМГУ, захист прав і інтересів
членів Профспілки ускладнювався через карантинні обмеження та просування владою поспішних і неузгоджених
з профспілками реформ у соціальнотрудовій та економічній сферах. При
цьому Олександр Рябко акцентував
увагу на тому, що Профспілка наполег
ливо шукає різні шляхи для розвитку
соціального діалогу з роботодавцями
та вирішення проблем діяльності ГМК.

Саме з цією метою було створено двосторонню галузеву Раду між Федерацією
металургів України та Профспілкою
металургів і гірників України, а на
рівні територій – територіальні ради
у Дніпропетровській, Запорізькій та
Донецькій областях.
Крім того, у доповіді йшлося про
те, що ПМГУ активно долучилась до
опрацювання
ініційованого
Урядом
законопроєкту «Про колективні угоди
та договори», прийняття якого може
суттєво вплинути на ефективність
колдоговірної
роботи.
Заслухавши
інформацію, члени Президій дійшли
висновку, що така робота потребує
якісних змін на всіх рівнях, пошуку нових
підходів до вирішення складних питань

у трудових відносинах. Для виконання
цих завдань Профспілка має приділити
більшу увагу розвитку виробництва та
забезпеченню конкурентоспроможності
та продуктивної зайнятості, стабільності
трудових відносин та гідної оплати праці,
забезпеченню здорових і безпечних
умов праці на кожному робочому місці
та соціальному захисту працівників.
Після обговорення головного питання порядку денного, члени Президії ЦР
ПМГУ заслухали інформацію про проведення у 2022 році звітної кампанії
в ПМГУ, розглянули план основних
заходів Центральної ради профспілки
на І півріччя 2022 року тощо.
З усіх розглянутих питань Президія ЦР
ПМГУ ухвалила відповідні постанови.

Спорт
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 ВІТАЄМО КРАЩИХ!

ВИЗНАЧЕНІ ПЕРЕМОЖЕЦЬ І ПРИЗЕРИ
ЗАВОДСЬКОЇ СПАРТАКІАДИ
Ось і минув черговий спортивний рік
для запорізьких феросплавників. І хоча
виробничі питання і карантинні обмеження внесли свої корективи у терміни
проведення змагань, організатори дали
можливість працівникам випробувати
себе майже по максимуму, тож у рамках заводської спартакіади визначали
переможців і призерів у десяти видах
спорту. Наймасовішими з них виявилися боулінг, стрільба та більярд.

За підсумками 2021 року цех №3 показав
себе як активним, так і найрезультативнішим:
його працівники взяли участь у всіх змаганнях спартакіади, до того ж, мають п’ять перших місць. Співробітники цього структурного
підрозділу заводу, як і торік, показали, що
колектив їхнього цеху найкращий – як у командних, так і в індивідуальних видах спорту: вони підтвердили абсолютну першість у
шашках, підйомах гирі й міні-футболі. До того
ж, порівняно з минулим роком відчувається
певний прогрес у спортивній підготовці колективу: працівники цеху №3 значно покращили
свої результати з доміно і настільного тенісу,
виборовши абсолютну перемогу у цих змаганнях (нагадаємо, у заводській спартакіаді
– 2020 це було четверте та третє місце
відповідно). Отже, кількість золотих медалей у
арсеналі співробітників цеху №3 збільшилася:
вони упевнено здобули лаври абсолютної
першості, перейшовши з третього місця
на перше і потіснивши тим самим команду
заводоуправління. Вітання профкому заводу
з досягненням високого результату приймав
фізорг – старший майстер Віктор Ніхаєнко, а
також його спортивний колектив. Разом із тим,
працівникам цеху №3 залишилося підтягнути
техніку гри у боулінг, більярд і волейбол:
тільки тоді можна буде говорити про результат,
близький до ідеального.
Друге місце цього року здобула команда заводоуправління. На жаль, у 2021-му
вона змогла підтвердити свою абсолютну
першість лише у змаганнях зі стрільби; у шахах управлінці здобули бронзові нагороди,
у більярді – взагалі вибули з трійки кращих,
маючи четверте місце. Разом із тим, команда
мала і певний прогрес: зокрема щодо волейболу, працівники служб і відділів залишили
цеху №28 «срібний» статус, також вони значно підсилили свої позиції у боулінгу, здобули
призове місце у шашках. Але чомусь цього року управлінці не брали участь у матчах
футзалу, втратили значну кількість очок у
доміно, трохи гірше виступили у гирьовому
спорті та настільному тенісі, хоч і залишилися
у останніх двох видах спорту у трійці кращих.
Тож разом із вітаннями з зайнятим командним другим місцем фізоргу – майстру служби
зв’язку Дмитру Тальяну, побажали підтягнути
деякі спортивні показники у наступному році.
А щодо третього місця, тут є позитивні зміни
– у трійку призерів за підсумками спартакіади
увірвався цех №2. Було очікуваним бачити
цей колектив у трійці лідерів – адже він брав
участь майже у всіх змаганнях (за винятком
настільного тенісу) і має дві абсолютні перемоги з шахів і боулінгу. І якщо у змаганнях з кулею та кеглями спортсмени знову довели «золотий» статус переможців, то на чорно-білих
картатих дошках з фігурами – вони значно
підсилили свої позиції. До того ж, працівники
цеху перейшли з п’ятого на третє призове

місце у настільному тенісі, наважилися взяти
участь у гирьовому спорті і здобули у ньому
п’яте місце, трохи покращили свої показники з
міні-футболу та більярду. Таким чином фізорг
– майстер Іван Шайтанов і його колектив заслужено приймали вітання з новими досягненнями!
За результатами заводської спартакіади
2021 року цех з ремонту металургійного устаткування має однакову кількість очок з цехом
№2, але, на жаль, до трійки лідерів йому
увійти не вдалося через те, що його колектив
має перше місце лише з одного виду спорту –
волейболу, хоча й сумлінно брав участь у всіх
змаганнях. Звичайно, команда засмучена, але
такими є правила нашої спартакіади.
Іншим цехам колектив фізичної культури заводу радить активізувати спортивну роботу.

Зокрема це стосується автотранспортного
цеху, центральної лабораторії автоматизації,
механізації та метрології, електротехнічного
цеху тощо. Зауважмо, що головним має бути
не перемога, а участь, адже здоровий спосіб
життя – це одна з основ нашої успішної праці.
Також варто нагадати, що запорізькі феросплавники:
- гідно захистили честь нашого підприємства
на ХХ Робітничій спартакіаді металургів та
гірників Запорізької області, посівши четверте
місце серед сильних суперників;
- до дня народження заводу провели змагання у особистому заліку з настільного тенісу,
шашок і шахів;
- влаштували особистісну першість з гирьового спорту як один із конкурсів корпоративного свята до Дня металурга.

Тож 2021-й спортивний рік був насичений
подіями, треба лише було не вагатися брати
участь! Підбиваючи його підсумки, у профкомі
заводу привітали переможців заводської
спартакіади і подякували іншим спортсменам
за участь у непростих змаганнях. Заступник
голови профспілкового комітету ЗФЗ Олег
Ільїн і голова колективу фізичної культури
при профкомі заводу Леонід Алейніков вручили командні кубки і грошові виплати кращим
спортивним колективам 2021 року.
Бажаємо спортсменам нашого підприємства
веселих зимових свят, а також успіхів у
роботі, впевненості у собі, стійкості духу
і нових перемог!
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 ЗИМОВА КАЗКА

РАДІЄМО ТА СВЯТКУЄМО РАЗОМ!
Наприкінці грудня традиційно
починаються новорічні свята.
Привітати з ними запорізьких
феросплавників приїхали чарівні
гості — Дід Мороз та Снігуронька.

Наші улюблені з дитинства герої привезли з собою по-справжньому зимовий настрій! Якимось дивом, немовби
очікуючи саме цієї події, з неба спускався пухнастий сніг, який білим килимом
простягся по землі. Не припинявся він
і під час новорічного заходу. Тож наші
працівники тоді зустрічали справжню

 НАША БІОГРАФІЯ

ЯКОСЬ У ГРУДНІ

Знакові події минулих років
1967 рік - свій внесок у трудову скарбничку заводу зробив молодіжний колектив печі
№35. Рівняючись на старших і досвідченіших
товаришів з 34-ї, 36-ї та 32-ї печей, молоді
плавильники видали понад 1141 тонну
феросплавів та зекономили 724 тисячі КВт • год
електроенергії.
1977 рік – «Ювілейному року - ударний
фініш!» - під таким девізом в ознаменування
60-річчя формування державної влади працюють запорізькі феросплавники. Так у цеху
№3 на печі №27 звітують про надпланові
180 тонн феросплавів та 15 тис. КВт • год
заощадженої електроенергії.
1986 рік – у цеху №3 впроваджено
передові методи виплавки малофосфористого шлаку. Якість кінцевого результату залежить від точності дотримання техпроцесу
на всіх етапах. Важливого значення набуває
якість завантаження шихти, оскільки від цього багато в чому залежить хід усієї плавки.
Більша частина шихти віддається на борти і
розподіляється по периметру ванни з урахуванням особливостей роботи агрегату.
2000 рік – відбувся черговий тур першості
міста з баскетболу серед чоловічих команд.
Команда ЗФЗ одержала перемогу над командою Запорізької інженерної академії з рахунком 51:49. Після чотирьох турів команда має
три перемоги і одну поразку та посідає почесне третє місце у турнірній таблиці.
2007 рік – наше підприємство з робочим
візитом відвідали представники компаній
«JMC» та «Acts» з Японії з метою з’ясувати
доцільність співпраці щодо виготовлення середньо- і низьковуглецевих сплавів
підвищеної якості для свого ринку.
2013 рік – традиційний конкурс дитячих робіт «Сніжне королівство» подарував
і його учасникам – дітям феросплавників, і
поціновувачам дитячої творчості – батькам і
членам конкурсної комісії, чимало позитиву.
Всі юні майстри отримали чудові призи.
2020 рік – у цеху №1 почали використовувати нові для нашого підприємства
значно більші за розміром виливниці-кокелі.
Впродовж декількох місяців проводитимуть
їх обкатку. Очікуваний ефект - зменшення швидкості розливу металу, підвищення
якості готової продукції і зменшення обсягів
відсіву.

зиму: брали участь у музичній вікторині,
водили хороводи, весело танцювали... А наприкінці святкування запалили прикрашену іграшками ялинку
різнокольоровими вогнями гірлянд і

сфотографувалися з казковими персонажами.
І, звісно, яке ж новорічне свято без
подарунків! Завдяки ініціативі Голови Правління Павла Кравченка і ру-

кам співробітників ЗФЗ, на алеї біля
заводоуправління №1 з’явилися світлові
композиції, а біля буфету “Бістро”
розміщений екран, який відображає
медіа-інформацію про наше підприємство
— відеоролики та фотопрезентації. Це
стало можливим завдяки зусиллям та
злагодженій роботі
з проектування,
закупівлі, встановлення та налаштування цих об’єктів спеціалістами багатьох
підрозділів: проектно-конструкторського
відділу, ремонтно-механічного, енергосилового, електротехнічного та автотранспортного цехів, ЦРМУ, ІОЦ, управління
капітального будівництва, ЦЗЛАММ,
господарської дільниці, служби зв’язку,
управління сировини та постачання. Тож
новорічна краса - це наша спільна справа! Дякуємо усім, хто був залучений до
виконання робіт і створив колегам посправжньому святковий настрій, атмосферу чудес і здійснення мрій! Бажаємо
вам і всім іншим працівникам заводу
яскравих новорічних і різдвяних свят!

