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Офіційно святкувати День соборності почали лише у 1999 році після Указу 
Президента Леоніда Кучми. Щорічно в цей день відзначають важливу історичну  
подію, що відбулася в 1919 році – проголошення Акту злуки Української народної 
республіки і Західноукраїнської народної республіки. Також цього дня згадують під-
писання Четвертого Універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше –  
22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР.

День Соборності України символізує єдність земель нашої держави. Це 
одне з найважливіших свят, яке підкреслює, що ми всі – це один народ і ніякі 
рубежі не зможуть нас розділити. Навіть повномасштабна агресія рф 
проти України, яка триває вже 11-й місяць, не зможе нас зламати і під-
корити собі, адже українці – незламний і волелюбний народ. Дякуємо 
нашим Захисникам, які вдень і вночі оберігають Батьківщину від 
російського ворога. Віримо, що територіальна цілісність України, 
скріплена у віках кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залиша-
тиметься непорушною. Ми маємо усвідомлювати, що лише в єдності дій 
та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економіч-
но й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишати-
муться наші нащадки.

Вітаємо всіх українців з Днем Соборності! Бажаємо збері-
гати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині 
панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння!

З ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ!З ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ!

22
СІЧНя
22
СІЧНя



Шахтар Кривбасу 
№1 (1906) 13.01.20232

ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

• ш.«Тернівська»...................25/16

• ш.«Козацька»............................0/0

• ш.«Покровська».................35/21

• ш.«Криворізька»................40/21

• ШБУ (орт-заїзди)....................0/0

• РАЗОМ.........................100/58

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............350/163

• ш.«Козацька»..............400/350

• ш.«Покровська»..........500/315

• ш.«Криворізька».........500/500

• РАЗОМ...............1 750/1 328

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......4 500/3 500

• ш.«Козацька»..........3 500/2 500

• ш.«Покровська».....6 000/4 500

• ш.«Криворізька»....6 000/4 500

• РАЗОМ.............20 000/15 000

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

• ш.«Тернівська»................130/130

• ш.«Козацька»........................200/0

• ш.«Покровська»..............400/400

• ш.«Криворізька»...................125/0

• РАЗОМ.........................855/530

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»................100/100

• ш.«Козацька»..................300/300

• ш.«Покровська»..............400/400

• ш.«Криворізька»............125/240

• РАЗОМ......................925/1 040

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................515/225

• ш.«Козацька»..................800/600

• ш.«Покровська»..............500/200

• ш.«Криворізька»........900/1 300

• РАЗОМ.................2 715/2 325

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/130

• ш.«Козацька»...................100/100

• ш.«Покровська»........................0/60

• ш.«Криворізька»................105/85

• РАЗОМ..........................305/375

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................129/129

• ш.«Козацька»....................129/129

• ш.«Покровська».................171/171

• ш.«Криворізька»............................0/0

• РАЗОМ............................429/429

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»........................80/80

• ш.«Козацька»........................79/231

• ш.«Покровська».......................20/20

• ш.«Криворізька»......................80/80

• РАЗОМ............................259/411

209/209

208/360

191/191

80/80

688/840

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........30/30

• ш.«Козацька»...........40/40

• ш.«Покровська».......40/15

• ш.«Криворізька»......40/44

ЗА ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)

• ПО КОМБІНАТУ  150/129
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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

• ш.«Тернівська».......315/260,5

• ш.«Козацька»....................79/55

• ш.«Покровська»..........385/297

• ш.«Криворізька».........270/233

• ШБУ (орт-заїзди).......495/425

• РАЗОМ..........1 544/1 270,5

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська».....5 970/4 167

• ш.«Козацька».......4 575/4 170

• ш.«Покровська»....6 830/4 828

• ш.«Криворізька»...7 120/6 092

• РАЗОМ........24 495/19 257

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська»..68 680/62 045

• ш.«Козацька»....56 430/50 750

• ш.«Покровська».80 100/72 800

• ш.«Криворізька».86 500/64 235

• РАЗОМ......291 710/249 830

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

• ш.«Тернівська».........1 620/2 184

• ш.«Козацька»............1 300/1 000

• ш.«Покровська»......4 085/3 840

• ш.«Криворізька»......1 400/1 290

• РАЗОМ..................8 405/8 314

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»........1 340/1 924

• ш.«Козацька»..........2 400/1 945

• ш.«Покровська»......2 300/2 610

• ш.«Криворізька»........885/1 743

• РАЗОМ.................6 925/8 222

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»........6 030/6 126

• ш.«Козацька»......11 225/11 228

• ш.«Покровська»......6 455/4 930

• ш.«Криворізька..10 220/11 624

• РАЗОМ............33 930/33 908

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»........1 240/1 413

• ш.«Козацька»............1 140/1 068

• ш.«Покровська»...........1 030/892

• ш.«Криворізька».......1 229/1 109

• РАЗОМ..................4 639/4 482

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..........7 420/6 823

• ш.«Козацька»..............6 473/5 743

• ш.«Покровсь.............8 403/7 523

• ш.«Криворізька»......................50/50

• РАЗОМ................22 346/20 139

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»...13 991/12 631

• ш.«Козацька»...........7 046/7 065

• ш.«Покровська».........9 622/9 192

• ш.«Криворізька»....10 377/8 196

• РАЗОМ..............41 036/37 084

21 411/19 454

13 519/12 808

18 025/16 715

10 427/8 246

63 382/57 223

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська»..........815/770

• ш.«Козацька»............830/783

• ш.«Покровська».......702/582

• ш.«Криворізька»......962/753

ЗА 12 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)

• ПО КОМБІНАТУ  3 309/2 888
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ОХОРОНА ПРАЦІ

ОГОЛОШЕННЯ
Вікторія Лаврійчук, в.о. начальника служби охорони праці

ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ 

ЗА 12 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ

Структурні 
підрозділи

2022 рік 2021 рік

Середньо-
обл. к-сть 

працівників

травмовано к-сть днів 
непра-
цездат-

ності

коефі-
цієнт 

частоти

коефі-
цієнт 

тяжкості

Серед-
ньообл. 

к-сть 
праців-
ників

травмовано к-сть 
днів 

непра-
цездат-

ності

коефі-
цієнт 

частоти

коефі-
цієнт 

тяжкостіусі
гру-
по-
вий

смер-
тель-
ний

усі
гру-
по-
вий

смер-
тель-
ний

Шахта «тернівська» 751 4 0 0 162 5.3 40.5 848 8 0 0 269 9.4 33.6

Шахта «козацька» 686 3 0 1 26 4.3 8.6 820 4 0 0 298 4.8 74.5

Шахта «покровська» 750 2 0 0 565 2.6 282.5 891 6 0 0 187 6.7 31.1

Шахта «криворізька» 799 4 0 0 348 5.0 87.0 988 9 0 0 658 9.1 73.1

ЦЕнл 68 0 0 0 0 0.0 0.0 76 0 0 0 0 0.0 0.0

ШБу 716 2 0 0 44 2.8 22.0 832 2 0 1 260 2.4 130.0

узт 410 0 0 0 0 0.0 0.0 471 0 0 0 0 0.0 0.0

Автобаза 292 0 0 0 0 0.0 0.0 316 0 0 0 0 0.0 0.0

Енергетичний цех 128 0 0 0 0 0.0 0.0 132 1 0 0 24 7.5 24.0

База Мтп 64 0 0 0 0 0.0 0.0 71 0 0 0 0 0.0 0.0

Апарат управління 429 0 0 0 0 0.0 0.0 458 0 0 0 0 0.0 0.0

рМз 216 0 0 0 0 0.0 0.0 227 0 0 0 0 0.0 0.0

Гірнича інспекція 99 0 0 0 0 0.0 0.0 105 0 0 0 0 0.0 0.0

Шахтомонтажне управління 0 0 0 0 0 0.0 0.0 35 0 0 0 0 0.0 0.0

укЦ 8 0 0 0 0 0.0 0.0 9 0 0 0 0 0.0 0.0

ЦіС 25 0 0 0 0 0.0 0.0 27 0 0 0 0 0.0 0.0

Медико-санітарна частина 88 0 0 0 0 0.0 0.0 66 0 0 0 0 0.0 0.0

Санаторій-профілакторій 5 0 0 0 0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0.0 0.0

«криворізький гірник» 10 0 0 0 0 0.0 0.0 20 0 0 0 0 0.0 0.0

Усього 5 544 15 0 1 1 145 2.7 76.3 6 436 30 0 1 1 696 4.6 56.5
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ОФІЦІЙНО

ПРО ВІДШКОДУВАННя МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
Особливості технології розробки корисних копалин під-

земним способом (які не можна змінити) є однією з причин 
впливу шкідливих та небезпечних факторів на умови праці. Як 
правило, такий вплив (зокрема в результаті нещасних випад-
ків на виробництві) призводить до втрати працездатності, яка 
встановлюється висновками МСЕК, направлення на які вида-
ються роботодавцем. З метою спрощення (скорочення термі-
нів) процедури відшкодування моральної шкоди, завданої уш-
кодженням здоров'я на виробництві (каліцтвом або смертю), 
адміністрація акціонерного товариства «Криворізький залізо-
рудний комбінат» провадить роботу з добровільного відшкоду-
вання моральної шкоди в досудовому порядку (що пропонуєть-
ся заявникам на стадії їх звернення за отриманням направлень 
на МСЕК).

Ми знаємо, що працівники комбінату трудяться в небезпечних та 
шкідливих умовах. Через це дехто з них дістає професійні захво-

рювання або трудове каліцтво. Юридичний відділ підприємства допоможе їм укласти договори на відшко-
дування моральної шкоди в досудовому порядку та отримати належні кошти в максимально короткі строки. 
зокрема цими питаннями займається провідний юрисконсульт бюро корпоративного управління юридичного 
відділу Катерина Некрасова.

Алгоритм дій такий: працівник, який відпрацював чимало років на підприємстві в шкідливих умовах праці і 
при цьому має погіршення стану здоров'я, має звернутися до підприємства із заявою про отримання направлен-
ня на МСЕк (профзахворювання або трудове каліцтво). у медичному закладі працівник має пройти діагностич-
ні, лікувальні й реабілітаційні заходи і отримати довідку щодо втрати працездатності. з цим документом (довід-
кою МСЕк) слід звернутися до юрвідділу, де йому запропонують компенсацію моральної шкоди, розрахувавши 
її розмір. Якщо заявника влаштовує запропонована сума, строки її виплати, перспективи уникнення додаткових 
витрат на адвокатів та «судової тяганини» (що, до речі, становитиме близько року) – укладається договір на 
відшкодування моральної шкоди в досудовому порядку, і комбінат протягом 14 днів перераховує йому кошти.

протягом 2022 року 15 заявників отримали таке відшкодування в досудовому порядку. деякі з осіб за пора-
дами знайомих або правників, які гарантують їм отримання «примарних» сум, звертаються до суду з надією, що 
компенсація буде вищою, ніж пропонує підприємство. однак, зазвичай, суд триває близько року, і за цей час 
гроші знецінюються, окрім цього, великих втрат потребує організація та реалізація схеми судового стягнення 
(оскільки багато охочих «погріти руки» за рахунок особи, яка зазнала шкоди). Адміністрація ж підприємства 
критично ставиться до будь-яких корупційних схем, наполягаючи на тому, щоб кошти, зароблені «тяжкою пра-
цею гірника», отримала саме особа, якій вони призначені.

підхід при здійсненні розрахунку моральної шкоди до всіх трудівників однаковий незалежно від професії, ста-
тусу чи сімейного становища. Формула, затверджена наглядовою радою, за якою відбувається підрахунок ком-
пенсаційної виплати, включає загальний стаж роботи в умовах впливу шкідливих факторів, розмір мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня поточного року, та відсоток стійкої втрати працездатності, і 
виглядає наступним чином: КВ = (А х Б х (В / 100%))х коефіцієнт 1,25 (коефіцієнт 1,25 застосовується виключ-
но у випадках відсутності будь-якої вини працівника у виникненні профзахворювання або настанні нещасного 
випадку, пов'язаного з виробництвом). КВ – розмір компенсаційної виплати працівникам (колишнім), яким згід-
но з висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕк) встановлено відсоток стійкої втрати працездатно-
сті внаслідок професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві, родичам першого рівня спо-
ріднення працівників, померлих від нещасного випадку на виробництві, та родичам першого рівня споріднення 
колишніх працівників, померлих від професійного захворювання за умови встановлення причинного зв'язку 
смерті із професійним захворюванням (грн), округлюються до найближчих 10 гривень;  А – загальний стаж ро-
боти працівників (колишніх працівників) на підприємстві в умовах впливу шкідливих факторів (роки); Б – розмір 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється ком-
пенсаційна виплата (грн); В – відсоток стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання або 
нещасного випадку на виробництві, що підтверджується відповідним висновком медико-соціальної експертної 
комісії (МСЕк) (%).

при втраті працездатності, розмір якої не дозволяє продовжувати працювати в попередніх умовах, робітника 
повністю виводять зі шкідливих умов праці і переводять на легкий труд. Якщо отримане трудове каліцтво доз-
воляє працювати на попередньому робочому місці (не забороняє стан здоров'я) – люди, які отримали відшкоду-
вання моральної шкоди, можуть продовжувати трудитися на підприємстві. 

з 15 працівників, що у 2022 році звертались до юридичного відділу з різними захворюваннями й трудовими 
каліцтвами, є такі, у яких діагностували вібраційну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легенів, ра-
дикулопатію, а також ті захворювання (трудові каліцтва), які мають 10%, 15%, 20%, 35%, 45% та 85% втрати 
працездатності.

крім того, скористатися правом отримання моральної шкоди в досудовому порядку може (колишній) праців-
ник, що має старий висновок МСЕк за попередні роки й акти розслідувань профзахворювань або нещасних 
випадків, але за певних причин не звертався за відшкодуванням. 
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Привітали 
енергетиків

ОФІЦІЙНО

таким чином, наприклад, до юридичного відділу звернувся колишній електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування дільниці №19 шахти «криворізька» (у минулому – «родіна») олександр 

олійник. пройшовши медико-соціальну експертну комісію і отримавши довідку про втрату працездатності 
(трудове каліцтво), він одержав відшкодування моральної шкоди від підприємства. у розмові з кореспон-
дентами «Шахтаря кривбасу» говорить, що задоволений роботою юридичного відділу і радить (у випадку 
необхідності) звертатися до фахівців, бо це зекономить багато часу і коштів. у поточному році трудове 
каліцтво через нещасний випадок отримав колишній бригадир кріпильників дільниці №6 шахти «покров-
ська» олександр. звернувшись до юридичного відділу, за умови 35% втрати працездатності – йому від-
шкодовано моральну шкоду, за рішенням комісії виведено з підземних умов і запропоновано легкий вид 
праці – наразі він працює електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту устаткування дільниці №15. 
Він задоволений і радить звертатися за відшкодуванням моральної шкоди своїм колегам (зокрема прохід-
нику дільниці №4 Михайлу Ганжі, з яким теж трапився нещасний випадок на виробництві).

Шановні працівники та колишні працівники нашого підприємства, у разі настання нещасного випадку 
або отримання профзахворювання, зваживши всі «за» і «проти», оцінивши всі можливі вигоди для себе, 
приймайте правильне рішення – укладайте договори про відшкодування моральної шкоди в досудовому 
порядку.

Наш кор. за матеріалами 
юридичного відділу

НАГАДУЄМО

у зв'язку з агресією російської федерації, близькістю розташування нашого регіону з лінією зіткнення, 
у кривому розі можлива активізація диверсійних груп та просочення інформації ворогові. Аби обмежити 
джерела імовірного просочення інформації і припинити коригування дії ворога, звертаємося до працівників 
криворізького залізорудного комбінату, мешканців та гостей міста і нагадуємо щодо заборони фото, відео- 
зйомки на місцях ракетно-бомбових ударів, місцях дислокації військових частин і військової техніки.

у разі екстреної ситуації радимо звертатися за номерами телефонів:
067-110-16-42 – черговий відділення поліції №3 (покровський район) круп Гунп в дніпропетровській області;
(056) 744-85-19 – черговий управління Служби безпеки україни у дніпропетровській області;
(056) 493-05-30 – черговий відділу у м. кривому розі управління СБу у дніпропетровській області.

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

З нагоди Дня енергетика, який в Україні відзна-
чали 22 грудня, на Криворізькому залізорудному 
комбінаті було нагороджено кращих представників 
енергетичної галузі нашого підприємства. 

Інженери відділів головного 
енергетика комбінату, шахт 

та структурних підрозді-
лів, працівники центральної 
енерголабораторії та енерге-
тичного цеху гідно справля-
ються із запланованими зав- 
даннями, особливо у наяв-
них сьогодні нелегких умовах. Своєю наполегливою працею і професійною  
майстерністю вони міцно тримають виробничий та економічний фронти.

з нагоди професійного свята найкращих енергетиків комбінату було наго-
роджено преміями та Грамотами по пМГу за довголітню сумлінну бездоганну 
працю, активну участь у суспільному житті трудового колективу, плідну спів- 
працю з профспілковою організацією комбінату. Вручення відзнак супроводжу-
валося щирими привітаннями та теплими емоціями від голів цехових комітетів  
по пМГу.

Діна Долгова
Фото автора та надане Іриною Лось 
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З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ

НЕХАЙ РІК ПРИНЕСЕ
МИР, НОВІ УСПІХИ 

ТА ПЕРЕМОГУ

28 грудня в актовій залі шахти «покровська» зібралися трудовий колектив, ад-
міністрація шахти й комбінату та представники профспілки. традиційно пер-

шим до працівників звернувся директор Вячеслав Фюнг, який подякував гірникам 
за те, що, попри важкі умови в країні, вони продовжують трудитися на перемогу. 
окрема вдячність прозвучала на адресу тих, хто зараз зі зброєю в руках у лавах 
збройних сил захищає цілісність і суверенітет нашої україни.

2022 рік був важким, проте керівництво поставило собі за мету зберегти трудо-
вий колектив і підприємство. Темпи видобутку залізної руди значно знизилися, 

проте виробництво триває, підземні горизонти будуються, підіймається на-гора за-
лізна руда і відвантажується споживачам за кордон. З нагоди новорічних свят хочу 

побажати, щоб у наступному році Україна обов'язково пе-
ремогла. Також всім трудівникам підприємства зичу міцного 
здоров'я, шахтарської удачі, добробуту та родинного затиш-
ку, – завершив Вячеслав Гаррійович.
до вітального слова долучився начальник проєктно-технічного відділу комбінату  
Володимир Приймаченко. Він зауважив, що, незважаючи на труднощі, з якими  
зіткнулося підприємство, ми намагаємося зберегти колектив та робочі місця.

Хоч Законом України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах воєнного стану» 

працівникам, які несуть службу у лавах терито-
ріальної оборони та Збройних силах України, не 
передбачено виплату зарплати, у нас виплачу-
ється матеріальна допомога у вигляді середнього 
заробітку. Дякуємо нашим Героям за сміливість, 
мужність та наш спокій. З нагоди Нового року ба-
жаю найшвидшої Перемоги України над ворогом. 
А наша з вами задача – підтримувати трудовий 
та економічний фронти. Міцності духу, достатку і 
миру! – зазначив Володимир Миколайович.

захід продовжився від- 
значенням кращих пра-
цівників за високі до-
сягнення у виконанні 
виробничого завдання, 
активну участь у су- 
спільному житті трудо-
вого колективу, підсум-
ками роботи у 2022 році 
Грамотами по пМГу та 
ппо нпГу, які вручили 
голови цехових коміте-
тів профспілок разом з 
очільником шахти.

Новий рік – це особливе свято, яке об’єднує всіх жителів нашої планети незалежно від віро-
сповідання та поглядів. Воно символізує старт нового життя, час змін і дає гарну можливість по-
чати все з чистого аркуша. На жаль, цей особливий день ми зустрічали в умовах повномасштабної 
війни, проте ми віримо в Перемогу України. Напередодні зимових свят у структурних підрозділах 
Криворізького залізорудного комбінату відбулися змінно-зустрічні збори та вручення трудівни-
кам відзнак, які супроводжувалися словами подяки за сумлінну працю та щирими привітаннями.
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Цього ж дня напередодні ранкової зміни зустрічали 
разом 2023 рік трудівники шахти «криворізька». по- 
здоровити гірників завітали представники адміністра-
ції та профкому по пМГу підприємства. розпочалося 
змінно-зустрічне зібрання з вітального слова в.о. ди-
ректора шахти Костянтина Прокопчука, який підбив 
підсумки минулого року.

Ми разом пережили складний для нас рік. По-
над 10 місяців Україна виборює право бути 

незалежною і суверенною державою. На жаль, ми  
зазнаємо великих втрат. Через збройну агресію рф 
проти України загинуло чимало українських синів і до-
ньок, які ціною власного життя захищали наш мир і 

спокій. 22 працівники Криворізького залізорудного комбінату загинули, 
2 – безвісти зникли. Серед полеглих – 4 працівники шахти «Криворізька». 
Світла пам'ять та велика шана нашим Героям.

Маємо великі надії на 2023 рік. Сподіваємося і віримо, що він нам при-
несе перемогу і мир, що наші захисники повернуться до своїх родин жи-
вими й здоровими. Наш другий фронт – це мирна праця, яка підтримує 
економіку країни. Дякую за ваш тяжкий труд, за відданість роботі. Від 
щирого серця бажаю насамперед Перемоги, щастя, здоров'я, достатку та 
стабільності, – промовив він.

директор з персоналу Дмитро Дячук зазначив, що наразі в складі зброй-
них сил україни несуть службу 916 працівників, з них 222 – шахтарі «кри-
ворізької». за домовленістю з акціонерами та профспілковою організацією 
працівникам, які зараз служать, надається матеріальна допомога у вигляді 
середнього заробітку. у нашому регіоні Ат «кривбасзалізрудком» – єдине 
підприємство ГМк, яке здійснює такі виплати. з нагоди новорічних свят дмит- 
ро олександрович побажав шахтарям міцного козацького здоров'я, успіхів 
у всіх справах, терпіння, якнайскорішої перемоги та миру в нашій країні.

Юрій Деркач, голова профкому по пМГу комбінату, наголосив, що з пер-
ших днів повномасштабної війни профспілка активно до-
лучилася до допомоги нашим військовим. окрім цього, 
організація намагалася сприяти прагненню адміністрації 
підприємства щодо збере-
ження трудового колективу 
та робочих місць, задля чого  
впроваджувалися зміни у ре-
жимі роботи для працівників 
різних дільниць, відділів та 
служб. Як показав час, це 
було виваженим і правиль-
ним рішенням і дало можли-
вість своєчасно виплачувати 
заробітну плату співробітни-
кам та матеріально підтри-

мувати працівників, які наразі перебувають у зСу. 
також прозвучала інформація щодо оздоровчої кам-
панії, під час якої відновили своє здоров'я в санато-
ріях західної україни понад 700 працівників та рідних 
військовослужбовців. наостанок очільник профспіл-
ки побажав гірникам міцності духу, душевного тепла та спокою, здійснення найзаповітніших мрій, миру та злагоди.

потім розпочалася церемонія нагородження, на якій було відзначено найкращих трудівників Грамотами від 
адміністрації та цехкому шахти, профкому по пМГу, ппо нпГу та грошовими винагородами.

привітання працівників та нагородження їх грамотами і преміями також відбулися в нарядних дільниць та 
службах інших структурних підрозділів за участю адміністрації структур і голів цехових комітетів профспілок. 

Вручення відзнак супро-
воджувалося щирими 
словами подяки за пра-
цю та душевними приві-
таннями з нагоди зимо-
вих свят.

Діна Долгова
Фото автора, Наталі 

Плужник  
та надані  

Антоніною Міщук
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ВІДДІЛ ОП І МП ІНФОРМУЄ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»!

Надаємо офіційну інформацію щодо фактичних обсягів виробництва 
та фактичного фонду оплати праці за грудень 2022 року дільниць шахт та 
шахтобудівельного управління.

Сьогодні завдяки підвищенню продуктивності праці помітна тенденція 
збільшення обсягів виробництва, внаслідок чого відбувається зростання 
рівня заробітної плати робітників. Наголошуємо, що розмір заробітної 
плати безпосередньо залежить від виконання планових виробничих по-
казників.

За грудень 2022 року шахти «Криворізька», «Покровська», «Козаць-
ка», «Тернівська» та ШБУ мають такі дані:

Інформація щодо фактичних обсягів виробництва та фонду оплати праці за грудень 2022 року

Шахта «Козацька»

Дільниця Бригадир Вид робіт

Нарізні роботи

1 Лукаш С.М. 
проходка пог. м 100 100 1.27 1.27

16.0

42700

14.4

42955

кріплення пог. м 76 93 1.46 1.72 31413 34485

5 Гончарук В.В.

проходка пог. м 114 114 1.46 1.46 42700 40930

проходка блокових підняттєвих пог. м 11 11 0.85 0.85 49377 46632

кріплення пог. м 87 87 1.21 1.21 31413 33136

9 Подокоца С.А.
проходка пог. м 175 125 1.26 1.26 42700 37207

кріплення пог. м 80 70 1.16 1.21 31413 30343

Очисні роботи

4 Чеботарь Д.В. видобуток руди тонн 21,500 21,503 179.2 180.7
12.0

22407
12.0

23383

8 Русінов С.В. видобуток руди тонн 21,300 21,306 179.0 179.0 22407 23660

Буріння глибоких свердловин

24 Маркушев Д.С. буріння свердловин м 4,000 2,800 30.5 30.8 16.0 33534 13.3 28151

Вивезення гірничої маси

26 Руцький С.В. вивезення гірничої маси тонн 49,737 48,964 378.8 382.5 12.0 15814 12 16308

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
виходжуваність, 

змін

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
виходжу-

ваність, змін

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Шахта «КОЗАЦЬКА»

Шахта «КРИВОРІЗЬКА»

Шахта «ПОКРОВСЬКА»
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ВІДДІЛ ОП І МП ІНФОРМУЄ
Інформація щодо фактичних обсягів виробництва та фонду оплати праці за грудень 2022 року

Шахта «Тернівська»

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничопідготовчі роботи

1 Тимофєєв В.В.
проходка пог. м 25 16 0.47 0.40

16.0
42700

12.7
30402

кріплення пог. м 25 16 1.26 1.14 31413 23410

Нарізні роботи

1 Зінченко Б.О.
проходка пог. м 30 18 0.80 0.60

16.0

42700

12.7

29720

кріплення пог. м 10 6 7.69 2.00 31413 23178

4 Хапун М.В.
проходка пог. м 160 60 0.95 0.70 42700 19938

кріплення пог. м 72 44 1.39 0.94 31413 19829

36 Кравчук В.В.
проходка пог. м 160 85 1.59 1.20 42700 21407

кріплення пог. м 57 85 1.92 1.33 31413 20906

Очисні роботи

6 Котенко С.В. видобуток руди тонн 21,000 21,687 151.1 132.24
12.0

22407
12.0

21159

7 Стефюк Д.В. видобуток руди тонн 13,997 14,220 147.3 117.52 22407 19420

Буріння глибоких свердловин

22 Неплошкін Є.М. буріння свердловин м 4,730 3,730 24.9 19.7 16.0 33534 13.7 24966

Вивезення гірничої маси

12 Гаркуша С.В. вивезення гірничої маси тонн 39,623 37,791 386.2 320.26 12.0 15814 12.0 13416

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
виходжу-

ваність, змін

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
виходжу-

ваність, змін

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Інформація щодо фактичних обсягів виробництва та фонду оплати праці за грудень 2022 року

Проходка шахти «Криворізька» шахтобудівельного управління 12 змін 12 змін

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

9 Ульїхін Д.С.
проходка (традиційна техніка) куб. м 20 20 2.22 2.22 32220 37725

будівельні роботи 17555 16934

10

Кінзельський М.Я. проходка (імпортна техніка) куб. м 60 60 4.62 4.62 32129 34846

Козачок О.В.
кріплення 25715 27648

будівельні роботи 16942 18274

Проходка шахти «Покровська» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

7 Самко С.О.
проходка (традиційна техніка) куб. м 85 85 2.58 2.58 37283 37037

будівельні роботи 17487 19747

8 Слюсаренко В.І.
проходка (традиційна техніка) куб. м 20 20 2.22 2.22 32129 32547

будівельні роботи 17450 19418

24
Конушкін Д.В.

проходка (традиційна техніка) куб. м 86 86 3.31 3.74 29208 23797

будівельні роботи 17323 20406

Григораш Є.М. кріплення 0.00 0.00 27239 28686

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Проходка шахти «Козацька» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

4

Тарасенко В.О. проходка (імпортна техніка) куб. м 64 216 2.13 3.22 32429 32113

Червонюк С.М. будівельні роботи 14574 16845

Пересипка В.Д. кріплення 26116 25578

5 Захарченко Д.С.
проходка (традиційна техніка) куб. м 129 129 0.43 0.48 30427 30954

будівельні роботи 18503 18002

6
Орлов В.А.

проходка (традиційна техніка) куб. м 15 15 3.75 3.75 32129 32271

будівельні роботи 18007 17978

Артемьєв Ю.В. кріплення 27074 29142

Проходка шахти «Тернівська» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

1

Вовчук В.В. проходка (традиційна техніка) куб. м 50 50 2.17 2.27 32396 34835

Третяк А.С.
кріплення 26380 27568

будівельні роботи 18714 17287

2 Задорожній О.І.
проходка (традиційна техніка) куб. м 79 79 1.61 1.88 37490 39254

будівельні роботи 19410 22998

3
Гольчик К.А. проходка (традиційна техніка) куб. м 80 80 2.22 2.22 37750 37966

Патрік В.С. кріплення 28825 26612

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Проходка шахти «Козацька» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

4

Тарасенко В.О. проходка (імпортна техніка) куб. м 64 216 2.13 3.22 32429 32113

Червонюк С.М. будівельні роботи 14574 16845

Пересипка В.Д. кріплення 26116 25578

5 Захарченко Д.С.
проходка (традиційна техніка) куб. м 129 129 0.43 0.48 30427 30954

будівельні роботи 18503 18002

6
Орлов В.А.

проходка (традиційна техніка) куб. м 15 15 3.75 3.75 32129 32271

будівельні роботи 18007 17978

Артемьєв Ю.В. кріплення 27074 29142

Проходка шахти «Тернівська» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

1

Вовчук В.В. проходка (традиційна техніка) куб. м 50 50 2.17 2.27 32396 34835

Третяк А.С.
кріплення 26380 27568

будівельні роботи 18714 17287

2 Задорожній О.І.
проходка (традиційна техніка) куб. м 79 79 1.61 1.88 37490 39254

будівельні роботи 19410 22998

3
Гольчик К.А. проходка (традиційна техніка) куб. м 80 80 2.22 2.22 37750 37966

Патрік В.С. кріплення 28825 26612

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Шахта «ТЕРНІВСЬКА»

Проходка шахти «КОЗАЦЬКА» шахтобудівельного управління

Проходка шахти «ПОКРОВСЬКА» шахтобудівельного управління

Проходка шахти «ТЕРНІВСЬКА» шахтобудівельного управління

Інформація щодо фактичних обсягів виробництва та фонду оплати праці за грудень 2022 року

Проходка шахти «Криворізька» шахтобудівельного управління 12 змін 12 змін

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

9 Ульїхін Д.С.
проходка (традиційна техніка) куб. м 20 20 2.22 2.22 32220 37725

будівельні роботи 17555 16934

10

Кінзельський М.Я. проходка (імпортна техніка) куб. м 60 60 4.62 4.62 32129 34846

Козачок О.В.
кріплення 25715 27648

будівельні роботи 16942 18274

Проходка шахти «Покровська» шахтобудівельного управління

Дільниця Бригадир Вид робіт

Гірничо-капітальні роботи

7 Самко С.О.
проходка (традиційна техніка) куб. м 85 85 2.58 2.58 37283 37037

будівельні роботи 17487 19747

8 Слюсаренко В.І.
проходка (традиційна техніка) куб. м 20 20 2.22 2.22 32129 32547

будівельні роботи 17450 19418

24
Конушкін Д.В.

проходка (традиційна техніка) куб. м 86 86 3.31 3.74 29208 23797

будівельні роботи 17323 20406

Григораш Є.М. кріплення 0.00 0.00 27239 28686

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Одиниці 
виміру

Плановий 
обсяг

Фактичний 
обсяг

Планова 
продуктивність 

праці

Фактична 
продуктивність 

праці

Планова 
заробітна 
плата, грн.

Фактична 
заробітна 
плата, грн.

Проходка шахти «КРИВОРІЗЬКА» шахтобудівельного управління
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ЗМІНИ З 1-го ГРУДНя 2022 РОКУ
Наразі у Пенсійному фонді України запроваджено нові зміни, що стосуються зростання прожит-

кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та адміністрування житлових субсидій і пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг. Детальніше про це розповідає начальник Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак.

З 1 грудня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим чи 
передбачено перерахунок пенсійних виплат? 

Щороку в україні у державний бюджет закладається розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце- 
здатність. з 01 грудня 2022 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 093 грн. 
і щоразу, як тільки зростає цей показник, проводиться перерахунок складових пенсійних виплат, що базуються на 
розмірі прожиткового мінімуму, а це: мінімальна та максимальна пенсії за віком, підвищення, надбавки.

отже, мінімальний розмір пенсії за віком – 2 093 грн, максимальний – 20 930 грн.
також перерахунку підлягають:

 доплата за понаднормовий стаж, передбачений законом україни «про загальнообов'язкове державне пен-
сійне страхування» (для пенсіонерів, які не працюють);
 пенсія за особливі заслуги відповідно до закону україни «про пенсії за особливі заслуги перед україною»;
 доплати згідно із законами україни «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «про 
жертви нацистських переслідувань»;
 щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

перерахована й надбавка до пенсії, призначена відповідно до закону україни «про донорство крові та її ком-
понентів». підкреслю, що ця надбавка залежить від розміру загального показника прожиткового мінімуму на 
одну особу – 589 грн. у розрахунку на місяць надбавка становитиме 258,90 грн (2 589 грн х 10%).

звертаю увагу пенсіонерів, які продовжують працювати (провадити діяльність, пов`язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), 
перерахунок у зв'язку із зростанням прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили працездатність, прово-
дитиметься після звільнення з роботи або припинення 
такої діяльності.

окрім зазначеного перерахунку, пенсіонерам, які не 
працюють, та яким не виповнилося 70 років і вони мають 
відповідний страховий стаж: чоловіки – не менш 35 ро-
ків, жінки – не менше 30 років, і в яких розмір пенсійної 
виплати з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат 
(крім пенсій за особливі заслуги перед україною), не до-
сягає 2 500 грн, надається щомісячна доплата до пенсії в 
сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Суми, на які зросли пенсійні виплати, у кожної особи 
індивідуальні, бо все залежить від даних пенсійної спра-
ви. А оскільки зазначений вид перерахунків проводиться 
в автоматизованому режимі – додатково звертатися до 
органів пенсійного фонду або подавати заяву на перерахунок не потрібно.

З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд наділено новими функціями. Що це за функції, як підготувався 
Фонд області до них?

нагадаю, що за рішенням уряду з жовтня поточного року розпочалася поетапна передача функцій адміністру-
вання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг пенсійному фонду україни.

першим етапом була передача функцій виплати призначених органами cоціального захисту населення жит-
лових субсидій та пільг. дані для виплат надходили до Фонду в електронному вигляді. протягом жовтня-листо-
пада Фонд області вже здійснив усі зазначені виплати. до речі, виплати проводяться незалежно від того, чи є 
субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

другий етап – це виконання повного циклу, що стосується субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, тобто прийом заяв і документів, призначення та виплата. Цей етап почався з 1 грудня 2022 року. зверну 
увагу, що ми працюємо за принципом екстериторіальності, тож подати заяву на житлову субсидію та пільги 
можна в будь-якому сервісному центрі Фонду незалежно від місця проживання громадян.

Щоб виконувати нові функції, Головне управління пенсійного фонду україни в дніпропетровській області про-
вело певну підготовчу роботу. у межах наявного штату проведений перерозподіл штатних одиниць, завдяки 
чому створено три відділи, фахівці яких реалізовують механізм призначення й нарахування житлових субсидій 
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

на сьогодні ще триває добір фахівців. Ми дуже відповідально ставимося до професійної підготовки спеціаліс-
тів з даного напрямку роботи і ретельно підбираємо кандидатів на посади.

наші сервісні центри доукомплектовані спеціалістами, які виконують функції обслуговування осіб, які зверта-
тимуться за житловими субсидіями та пільгами, прийомом документів. Але якщо вже сьогодні хтось забажає 
звернутися до Фонду за роз'ясненнями з даного питання, ми обов'язково приймемо і надамо консультацію. окрім 
сервісних центрів, прийом документів для зручності мешканців області здійснюють також уповноважені особи 
ЦнАпів та територіальних громад.

ПФУ
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зору автора і залишаючи за собою право 
редагування текстів. 
при передруку посилання на «Шахтар 
кривбасу» обов'язкове.

ВІТАЄМО

IМЕНИННИКIВ З ДНЕМ НАРОДЖЕННя!
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Боросан Сергій Миколайович – маркшейдер шахти.
Василенко Анастасія Віталіївна – помічниця фінансового 
директора.
Кобзар Сергій Сергійович – інженер-конструктор проєктно- 
технічного відділу.
Кузьменко Юлія Сергіївна – інженерка з проєктно-кошторисної 
роботи відділу ремонтів будівель та споруд.
Леміш Ольга Вікторівна – бухгалтерка бюро обліку матеріалів 
бухгалтерії.
Нікіщенко Денис Вікторович – провідний інженер виробничого 
відділу.
Паніна Ірина Миколаївна – бухгалтерка бухгалтерії енергоцеху.
Роганов Юрій Леонтійович – заступник головного енергетика.
Скоропаденко Володимир Володимирович – начальник еконо-
мічного відділу.
Хомякова Марина Юріївна – дільнична маркшейдерка  
на підземних роботах маркшейдерського відділу.

ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»
Брусько Валерiй Володимирович – диспетчер дільниці №11.
Бебеш Олександр Олександрович – прохiдник дільниці №4. 
Дейнега Раїса Андрiївна – майстриня дільниці №5.
Жеретовський Сергiй Iванович – пiдривник дільниці №10. 
Кондратюк Андрiй Миколайович – майстер гiрничий дільниці №9.
Крупченко Сергiй Андрiйович – прохiдник дільниці №4.
Кузьменко Дмитро Iгорович – механiк дільниці №13. 
Людвiк Сергiй Михайлович – дробильник дільниці №5.
Марухно Олександр Володимирович – гiрник пiдземний 
дільниці №13.
Терещенко Тетяна Юрiївна – машинiстка конвеєра дільниці №5.
Третьяков Роман Васильович – машиніст електровоза дільни-
ці №12.
Хаєнко Олександр Вiталiйович – пiдсобний робiтник діль-
ниці №21. 
Шенберков Олександр Васильович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №16. 

ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Михалевський Володимир Олександрович – електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №28.
Трофименко Олег Володимирович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №4.

ШБУ
Буднікова Наталя Юріївна – стовбурова (підземна) дільниці №5.
Кавас Василь Іванович – підсобний робітник дільниці №15.
Климов Олександр Володимирович – начальник дільниці №7.
Лихман Юрій Вікторович – гірничомонтажник підземний 
дільниці №18.
Морозов Ігор Вікторович – електрослюсар (слюсар) черговий 
та з ремонту устаткування дільниці забезпечення виробництва.
Попов Олександр Миколайович – начальник виробничого 
відділу.
Селезньов Олександр Вікторович – електрогазозварник діль-
ниці №16.
Темченко Євген Миколайович – майстер гірничий дільниці №6.

УЗТ
Бритвина Наталя Іванівна – вагарка ЗЦ №2.
Карниш Світлана Леонідівна – прийомоздавальниця вантажу і 
багажу ЗЦ №2.
Клименко Михайло Миколайович – машиніст екскаватора 
ЗЦ №1.
Лебедюк Олександр Васильович – майстер шляховий ЗЦ №2.
Литка Віктор Михайлович – монтер колій ЗЦ №2.
Рибалка Олена Миколаївна – інженерка вантажної служби.

АВТОБАЗА
Веребчан Олександр Георгійович – водій автотранспортних 
засобів автоколони №2.
Гриджук Сергій Васильович – водій автотранспортних засобів 
автоколони №1.
Каліцун Олексій Анатолійович – водій автотранспортних засо-
бів автоколони №1.
Філь Сергій Олександрович – начальник авторемонтної 
дільниці.

ЦЕЛ
Івкіна Марина Валентинівна – начальниця лабораторії фізи-
ко-механічних випробувань.
Князєва Аліна Іванівна – інженерка лабораторії фізико-меха-
нічних випробувань.
Письменний Володимир Олександрович – електрослюсар  
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування лабораторії 
гірничої механіки, неруйнівного контролю і технічного діагнос-
тування.
Рай Олександр Вікторович – інженер лабораторії контроль-
но-вимірювальних приладів.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ
Ворник Олена Вікторівна – операторка 
котельні дільниці ТВГП.
Жидкова Олена Анатоліївна – 
електромонтерка з обслуго-
вування підстанцій дільниці 
мереж, підстанцій 
та зв'язку.

РАДА 
ВЕТЕРАНІВ 
ШАХТИ 
«ПОКРОВСЬКА»
Гудкова Зоя Дмитрівна.
Крачковський Олександр Мико-
лайович.
Мішустін Олег Федорович.
Полубояров Володимир Іванович.
Приходько Олексій Олексійович.
Ралдучіна Зінаїда Єгорівна.
Рибак Станіслав Миколайович.
Романенко Сергій Миколайович.


