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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
ВИДОБУТОК
ТОВАРНОЇ
РУДИ,
тис. т

• ш.«Тернівська».........100/55
• ш.«Гвардійська»........100/55

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м
ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».....................40/2

• ш.«Тернівська».......7 920/5 220

• ш.«Гвардійська»....................12/0

• ш.«Гвардійська........6 840/4 500

• ш.«Октябрська»..................50/3

• ш.«Октябрська».....7 500/4 000

• ш.«Родіна».............................20/3

• ш.«Родіна»............11 000/4 260

• ШБУ (орт-заїзди)..............93/40

• РАЗОМ.............33 260/17 980

• РАЗОМ.........................215/48

РОЗВІДУВАЛЬНІ

НАРІЗНІ

• ш.«Тернівська»................130/320

• ш.«Тернівська»...............585/85

• ш.«Гвардійська».....................100/0

• ш.«Гвардійська»...........375/169

• ш.«Октябрська».............265/315

• ш.«Октябрська».........710/129

• ш.«Родіна».......................130/130

• ш.«Родіна»....................930/129

• РАЗОМ..........................625/765

• РАЗОМ..................2 600/512

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»...............110/110

• ш.«Октябрська»..........70/45

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

• ш.«Родіна»................115/60
• ПО

КОМБІНАТУ

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

• ш.«Октябрська»..................135/0
• ш.«Родіна»..........................50/240

385/215

• РАЗОМ..........................495/350

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»................540/400

• ш.«Тернівська».....................691/94

• ш.«Гвардійська»......1 000/1 000

• ш.«Гвардійська»...........1 100/270
• ш.«Октябрська»............1 000/20
• ш.«Родіна»......................................0/0

2 166/209
1 170/307

• ш.«Октябрська».............600/100
• ш.«Родіна»...............1 400/1 190
• РАЗОМ.................3 540/2 690

• РАЗОМ.......................2 691/384

1 681/271

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

1 312/69

• ш.«Тернівська»..................100/50

6 329/856

• ш.«Октябрська»............205/120

• ш.«Тернівська».............1 475/115
• ш.«Гвардійська»....................170/37
• ш.«Октябрська»...............681/251
• ш.«Родіна»........................1 312/69

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м
• ш.«Гвардійська»..............100/100
• ш.«Родіна»..............................29/29
• РАЗОМ..........................434/299

• РАЗОМ.......................3 638/472
Інформацію надано економічним відділом комбінату
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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ
ЗА КВІТЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
ВИДОБУТОК
ТОВАРНОЇ
РУДИ,
тис. т

• ш.«Тернівська».........85/85
• ш.«Гвардійська»........75/80

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м
ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська»..................20/20

• ш.«Тернівська».......6 740/6 740

• ш.«Гвардійська».....................12/0

• ш.«Гвардійська........4 500/4 500

• ш.«Октябрська»...............25/25

• ш.«Октябрська».....5 000/5 000

• ш.«Родіна»..........................20/20

• ш.«Родіна»...............7 500/7 500

• ШБУ (орт-заїзди)..............93/76

• РАЗОМ.............23 740/23 740

• РАЗОМ.......................170/141

РОЗВІДУВАЛЬНІ

НАРІЗНІ

• ш.«Тернівська»................120/120

• ш.«Тернівська»............530/270

• ш.«Гвардійська»...........................0/0

• ш.«Гвардійська»...........355/355

• ш.«Октябрська».............140/140

• ш.«Октябрська».........500/511

• ш.«Родіна».................................0/85

• ш.«Родіна»....................500/500

• РАЗОМ.........................260/345

• РАЗОМ...............1 885/1 636

ДРЕНАЖНІ

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

• ш.«Октябрська»......55/55

• ш.«Гвардійська»...........................0/0

• ш.«Родіна».................85/65
• ПО

КОМБІНАТУ

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

• ш.«Октябрська».............120/120
• ш.«Родіна»....................................0/0

300/285

• РАЗОМ..........................220/220

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»................490/490

• ш.«Тернівська»..................691/691

• ш.«Гвардійська»...............500/500

• ш.«Гвардійська»................791/791
• ш.«Октябрська».......1 000/1 000
• ш.«Родіна»......................................0/0

2 019/2 019
1 174/1 174

• ш.«Октябрська».............500/350
• ш.«Родіна»........................500/500
• РАЗОМ...................1 990/1 840

• РАЗОМ.....................2 482/2 482

1 681/1 681

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

960/607

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

5 834/5 481

• ш.«Октябрська».............100/110

• ш.«Тернівська»...........1 328/1 328
• ш.«Гвардійська».................383/383
• ш.«Октябрська»...............681/681
• ш.«Родіна»..........................960/607

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м
• ш.«Гвардійська»..................100/77
• ш.«Родіна».......................100/100
• РАЗОМ..........................400/387

• РАЗОМ....................3 352/2 999
Інформацію надано економічним відділом комбінату
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ОХОРОНА ПРАЦІ

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Протягом 25-29 квітня на Криворізькому залізорудному комбінаті проходив Тиждень охорони
праці. Упродовж нього проводилися заходи, які спрямовані на створення та просування культури
охорони праці, що сприяють зниженню виробничого травматизму та професійних захворювань.
Тож 28 та 29 квітня в структурних підрозділах підприємства підсумовувалася робота і проводилися
нагородження найкращих у конкурсі в номінаціях: «Краще робоче місце», «Краща бригада» та
«Кращий працівник охорони праці».

Н

а шахті «Тернівська» на змінно-зустрічному зібранні, окрім поточних питань, було піднято тему охорони праці. Слова привітання з Міжнародним
днем охорони праці на адресу трудового колективу звучали від директора з
охорони праці комбінату Андрія Рябіки та директора шахти Едуарда Ковтуна,
які наголосили, що працювати в безпечних умовах – право кожної людини.
Дотримуватися правил і норм охорони праці – найголовніше завдання для
робітника, а вже потім виконувати наряд. Після виступів відбулася церемонія нагородження, де Андрій Рябіка разом з головним державним інспектором
відділу нагляду у гірничорудній промисловості у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області Костянтином Костилєвим вручили Грамоти від
адміністрації підприємства найкращим працівникам і
бригадам за вагомий внесок у розвиток і зміцнення гірничорудного потенціалу рідного
підприємства, якісну та сумлінну працю, високий професіоналізм у виконанні службових обов'язків. Також на зібранні найсумлінніші і найвідповідальніші трудівники шахти
отримали Подяки та грошові винагороди від профспілкового комітету ПО ПМГУ.
На шахті «Гвардійська» до дружного колективу трудівників звернулися директор Максим Гриненко та головний
інспектор (з охорони праці) Сергій Легедзовський, наголосивши, що протягом Тижня охорони праці фахівці оглянули дільниці шахти й робочі місця. Після цього було визначено кращих працівників і колективи, які добилися гарних
показників з охорони праці. Наостанок промови керівники
бажали присутнім відмінних умов для роботи, чудової атмосфери в колективі та
абсолютної безпеки на робочому місці.
На змінно-зустрічному зібранні Грамотами від адміністрації комбінату і Подяками
й преміями від профспілкового комітету ПО ПМГУ були нагороджені кращі працівники й трудові колективи.
Відзначення працівників у номінаціях «Краще робоче місце», «Краща бригада»
та «Кращий працівник охорони праці» Грамотами, Подяками та грошовими преміями відбулися також і в інших структурних підрозділах.
Наш кор.
Фото Діни Долгової та надане Вікторією Лаврійчук

ОГОЛОШЕННЯ

5

Шахтар Кривбасу
№6-7 (1893-1894) 13.05.2022

актуально

Зміни у період воєнного часу
Наразі Україна переживає не найкращі часи. Через бойові дії в багатьох населених пунктах чимало підприємств і організацій були змушені припинити свою трудову діяльність.
АТ «Кривбасзалізрудком» продовжує працювати, виплачувати
заробітну плату трудівникам і вносити податки до державного
бюджету на потреби Збройних сил України. Багато чого змінилося за останні місяці, з'явилися нові умови праці, до яких нам
усім потрібно звикати. Про зміни на АТ «Кривбасзалізрудком» –
постачання руди партнерам, призупинення трудових договорів
та законодавство України у період воєнного часу розповідає
директор з персоналу комбінату Сергій Барабанов.
– Чи змінилося щось для підприємства з початком війни?
– Війна прийшла не лише у будинки до кожного з
нас. Вона руйнує економіку. АТ «Кривбасзалізрудком»
працює у точці виживання. Основними споживачами
руди з вмістом заліза 56-57% виробництва комбінату були українські підприємства донецького регіону,
які зараз фізично знищено. На березень покупцями
руди цієї якості залишилися лише «Запоріжсталь» та
«Камет-сталь» з обсягом купівлі близько 50 тис. тонн.
Тобто ринок для товару, який ми можемо видобувати
у значному обсязі, знищений війною майже повністю.
Перспективи розрахунку за отриману раніше руду з
боку меткомбінатів, а це приблизно 250 мільйонів гривень, сумнівні. Окрім фізичного знищення заводів та
інфраструктури, війна ввела стан форс-мажору для
виконання усіх зобов'язань. Тобто наші постачальники
і споживачі, навіть ті, які продовжують якось працювати,
користуються своїм правом не виконувати зобов'язання
через війну. Саме у цих умовах комбінат повинен переорієнтуватися, щоб зберегтись. Ми повинні видобувати
руду вищої якості, яка має попит у західних покупців, котрі розраховуються за неї. Західний ринок дуже чутливий
до відповідального виконання зобов'язань – і щодо якості, і кількості, і строків постачання.
– Багато підприємств призупиняє роботу. Воєнний
стан дозволяє не лише запроваджувати простій, але
й призупиняти трудові договори. Чи відбувається
щось у цьому напрямку в АТ «Кривбасзалізрудком»?
– Війна завдала великого удару по кадровому ресурсу підприємства. Близько 800 наших трудівників зараз зі
зброєю в руках захищають Україну в лавах ЗСУ та територіальної оборони. Більш ніж 100 працівників припинили
виконання своїх трудових обов'язків. Їх місцеперебування
та наміри продовжувати роботу на підприємстві нам не
відомі. З ними призупинено трудові відносини. Але вже
процес повернення людей розпочався. Питання про поновлення трудових договорів розглядається і вирішується
в індивідуальному порядку, бо для кожного причини не
повернення до роботи є абсолютно індивідуальними. Ми
враховуємо і попередню роботу трудівників, їх сімейний
стан, можливість надалі працювати. За час призупинення
трудових відносин працівників не нараховується заробітна
плата, стаж для надання відпусток, також не призначаються та не виплачуються лікарняні.
Щоденно, під час хвилини мовчання, ми згадуємо і наших
полеглих колег. Зараз ми маємо підтверджені відомості
про загибель 12 працівників підприємства. Серед них – прохідник дільниці №2 ш. «Родіна» Віктор Оцерклевич, якому
Президентом надано звання Герой України посмертно. Велика честь працювати поряд з такими людьми.
Наглядовою радою товариства, за клопотанням Правління АТ, з метою вшанування загиблих за Батьківщину

працівників комбінату та підтримки їхніх родин, прийнято
рішення про виплату по 300 тисяч гривень кожній із сімей.
Під час воєнного стану закон дозволив збільшити тривалість робочого часу до 50 годин на тиждень для працівників, яким встановлена скорочена тривалість робочого
часу. У АТ «Кривбасзалізрудком» істотна частка трудівників саме такої категорії. Відповідно до законодавства
мирного часу для працівників, які працюють у шкідливих
і небезпечних умовах праці, та для працівників комбінату тривалість місячного робочого часу залишилася без
змін. Нововведень зазнали режими роботи структурних
підрозділів підприємства – змінилися години початку та
закінчення робочих змін з урахуванням дії комендантської години. Проте всі зміни – виключно в межах місячного балансу робочого часу для працівників, які трудяться у шкідливих умовах роботи, та для тих, хто працює у
звичайних умовах.
Підприємство продовжує оплачувати працю у належні
строки, не менше ніж два рази на місяць. Також виконуються зобов'язання з оплати лікарняних, відпусток,
премій і т.д. За березень 2022 року трудівникам було
нараховано 130,3 мільйона гривень заробітної плати,
сплачено 62,9 мільйона гривень податків та зборів. Фінансується придбання ресурсів для роботи – витрати на
оплату енергоносіїв у 1 кварталі 2022 року склали 439
мільйонів гривень. Наш комбінат в умовах воєнного
стану максимально виконує свої фінансові зобов'язання перед працівниками та державою.
Звичайно, не всі працівники змінили своє відношення до роботи на більш чесне і відповідальне хоча б під
час війни. Трапляються випадки, коли, будучи залученими до роботи у вихідний день, працівники виконують
роботу за дві години, проте до звітних документів вносять інформацію про свою роботу протягом 8 годин. У
цьому плані хочу запевнити – адміністрація буде чітко і
наполегливо виявляти тих, хто шкодить колективу. Закликаю усіх приєднуватися та надавати інформацію
про випадки порушень трудової дисципліни та охорони праці за номером телефону (056)444-20-09 або на
електрону пошту dovira@krruda.dp.ua. Усі повідомлення анонімні.
– Законодавчі зміни в організації трудових відносин в умовах воєнного стану викликали жваві обговорення серед працівників. Як саме планується
реалізація цих змін в АТ «Кривбасзалізрудком»?
– 25 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який істотно змінив звичні для нас речі.
Цим Законом скасовано святкові дні. Це логічно – зараз нам не до свят. Тому День праці, День перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні стали звичайними робочими чи календарними вихідними днями.
Українці працювали і 2, і 9 травня. Відповідно ці дні
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актуально
приймаються до розрахунку тривалості відпусток.
Згідно зі ст. 12 вказаного Закону, на період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка
надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
Тобто, незалежно від кількості днів щорічної відпустки, на які має право працівник, під час воєнного
стану діє обмеження – 24 календарних дні. Кількість
днів відпустки розраховується індивідуально для
кожного працівника за період роботи згідно з відомостями табеля обліку використання робочого часу.
Календарні дні відпусток, які були встановлені,
але не використані працівниками до початку воєнного стану та у його період, залишаються та будуть
надані працівниками після закінчення чи скасування воєнного стану.
З 1 травня 2022 року, згідно з Наказом №1609 від
29.04.2022 АТ «Кривбасзалізрудком», виплата матеріальної допомоги на оздоровлення буде виплачуватися працівникам у розмірі 100% нарахованої суми
матеріальної допомоги на оздоровлення у разі надання працівникові щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарних дні за фактично відпрацьований
час, у разі надання основної щорічної відпустки не
менше 12 календарних днів за фактично відпрацьований час у розмірі 50%, за першу та другу половини
щорічної основної відпустки. Вказані зміни будуть діяти
у період воєнного стану.
За всіма додатковими роз'ясненнями та питаннями,
що виникають під час оформлення щорічної відпустки,
рекомендовано звертатися до інженерів відділу органі-

зації праці та мотивації персоналу своїх структурних підрозділів.
– Користуючись випадком, можливо Ви бажаєте надати додаткову інформацію працівникам підприємства.
– Скоріше за все, зміни, про які ми говорили сьогодні – не
останні, що чекають на нас через війну. Зокрема, 21 квітня
2022 року Верховною Радою було прийнято новий Закон
відносно трудових відносин. Наразі очікується набрання
ним сили. Видаються численні підзаконні акти, роз'яснення. Адміністрація підприємства надалі буде надавати
роз'яснення з тих чи інших питань діяльності комбінату
на своєму офіційному сайті https://www.krruda.dp.ua, в
газеті «Шахтар Кривбасу», а також у мережі Facebook –
АТ «Криворізький залізорудний комбінат», тож отримуйте інформацію з офіційних джерел підприємства.
Насамкінець від імені голови правління, усього керівництва комбінату та себе особисто хочу подякувати нашим
мужнім працівникам та працівницям, які продовжують
виконувати свою роботу. Особливі слова вдячності водіям, які під час тривоги везуть нас на робочі місця, транспортують допомогу від підприємства на передній край
оборони та біженців із небезпечних місць; стовбуровим
та машиністам підіймальних машин, які чесно та сумлінно виконують свої обов'язки в період воєнного стану,
усім енергетикам, котрі в максимально стислі строки
поновили енергопостачання після аварії на підстанції
шахти «Тернівська». Кожен з нас – воїн на своєму робочому місці, ми працюємо на Перемогу та завтрашній
день для України і наших нащадків.
Слава Україні!
Наш кор.

ДАТА В КАЛЕНДАРІ

Н

НАШ БІЛЬ
І ПАМ'ЯТЬ

евимовний біль огортає серце, коли згадуєш Чорнобильську трагедію. Стільки зруйнованих сімей, постраждалих, спустошених будівель і зламаних життів. Стільки горя
принесла Чорнобильська катастрофа нашим українським
родинам та іншим народам, які теж постраждали внаслідок
вибуху 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції.
За кілька годин до вибуху ніщо не передбачало біди: дорослі поверталися з роботи, діти гралися на майданчиках, молодь відвідувала кінотеатри,
автобуси їздили за маршрутами прямування, власники тварин вигулювали домашніх улюбленців. Життя кипіло. У Прип'яті проживало понад
47 тисяч людей 25 різних національностей. Самі мешканці з любов'ю
називали Прип'ять «містом троянд», адже там було досить багато клумб
з цими квітами. А вночі вулиці були освітлені й сяяли різнокольоровими
вогнями, наче гірлянда.
За кілька годин взірцево-показове місто перетворилося на біль, смуток
і найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Недосконалість конструкції станції, порушення технологій будівництва, використання неякісних будівельних матеріалів і численні мінікатастрофи – усе це вплинуло на
руйнування реактора четвертого енергоблока електростанції. День Чорнобильської трагедії став чорним для сотень тисяч людей. Викид викликав
тяжке радіоактивне зараження не лише України, а й усієї Європи.
Серед тих, хто ліквідовував наслідки техногенної катастрофи, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті, та тих, хто народився в зоні відчуження, були і
працівники нашого комбінату. Дорогі колеги, бажаємо вам міцного здоров'я,
життєвої енергії, сімейного затишку, довгих та щасливих років життя!
Хай назавжди залишиться у минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи...
Наш кор.

Леле, хрести – до вирію,
Наче лелеча суть.
Нищечком чую: «Вірую».
Ріже повітря ртуть.
Лине покров з офірою.
В зоні відчужень хтось
Звірам гріхи сповідує
Хвилям палючих рос.
В Прип'яті дух розхитує –
Зав'язь полинна, що...
З чорною – пам'ять –
ниткою.
Сльози течуть, Христос.
Мальва Світанкова
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герої сьогодення

В лавах Збройних сил України несуть службу сміливі, мужні й відчайдушні офіцери й солдати з різних міст України. Серед
них чимало наших колег – працівників АТ «Кривбасзалізрудком», які захищають український народ і рідну землю навіть ціною
власного життя.
Указом Президента України №233/2022 від 12 квітня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі було присвоєно звання Герой України
з удостоєнням ордена «Золота зірка» (посмертно) капітану, заступнику командира механізованого батальйону, прохіднику
дільниці №2 шахти «Родіна» Оцерклевичу Віктору Ярославовичу.
Протягом 2015-2016 років він брав участь в антитерористичній операції на Сході України. У грудні 2016 року уклав контракт
про проходження військової служби в лавах Збройних сил України, адже прагнув, щоб українці жили в мирі та злагоді. Виконуючи військовий обов'язок, загинув біля міста Бахмут Донецької області. Пам'ятаємо та шануємо криворізького Захисника,
пишаємося його сміливістю і мужністю!

1939-1945: ПАМ'ЯТАЄМО

ПЕРЕМОГА ЖИТТЯ НАД СМЕРТЮ

8 та 9 травня в Україні відзначали День пам'яті та примирення і
77 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме на території нашої країни відбувалися найзапекліші бої з ворогом. Чимало
солдатів і офіцерів загинуло, хоробро боронячи свою землю, чимало людей було закатовано і розстріляно. Допомагали воїнам фронту скоріше
здобути перемогу і звичайні люди в тилу. А на окупованих землях – партизани і підпільники. Ціною перемоги над нацизмом стали надзвичайні
втрати – загинуло понад сім мільйонів українців та представників інших
народів, які проживали на нашій землі й боролися проти тоталітарних
режимів.
Ми з вами – нащадки воїнів, які захищали свою рідну українську землю і свій народ від нацистських ворогів. Ціною свого власного життя і
здоров'я, завдяки хоробрості, рішучості й сміливості вони перемогли і
довели, що український народ – вільний і незалежний. Схиляємо свої
голови перед полеглими й закатованими. Вклоняємося доземно солдатським вдовам, всім солдатам, що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти й любити. Ми пам'ятаємо про тих,
хто, не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення.
Дорогі ветерани, учасники бойових дій Другої світової, діти війни! Бажаємо вам міцного здоров'я і довголіття, добра і
радості, оптимізму і достатку. А всім нам бажаємо непохитної віри у те, що Україна вистоїть у сьогоднішній війні і здобуде
перемогу. Незабаром ми будемо спокійно прогулюватися улюбленими парками, гратися з дітьми та будувати плани на
щасливе майбутнє. Вірте в себе, в наш народ, в наші Збройні сили!
Наш кор.
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ЛЮДИ ТВОЇ, КОМБІНАТЕ

НАВЧАННЯ – ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ
З таким девізом живе Суванов Ахмед Еркінович, начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів центральної енерголабораторії. Кореспонденти «Шахтаря Кривбасу» поспілкувалися з нашим колегою та поцікавилися його трудовим життям, особливостями роботи, хобі та життєвими орієнтирами.
– Ахмеде Еркіновичу, які Ваші
спогади про дитячі і підліткові роки?
– Я родом з міста Душанбе – столиці Таджикистану. Ще в дитинстві
мені завжди подобалися літаки.
Школярем я відвідував гурток авіамоделювання, де разом з однолітками власноруч розробляв і виготовляв моделі різних літаків, кораблів.
Використовували при цьому деревину, пластик, плексиглас, полістирол.
Чималий внесок у створення моделей зробив і мій брат. Оскільки він
займався образотворчим мистецтвом,
то малював власне моделі сталевих птахів, а я їх випилював
за допомогою напилок і лобзиків. Найгарніші з них ми навіть продавали. Цікавився також я і механікою – власноруч
збирав велосипеди, мопеди тощо.
Мої батьки тримали пасіку, тому ще підлітком допомагав
татові, разом з ним ми качали мед, перевозили вулики. Належну увагу з малих літ приділяв спорту – займався футболом, а в старших класах захопився боксом.
– Де навчалися після школи? Вибір професійної освіти
був свідомим?
– Після закінчення школи у 1986 році вступив до Криворізького авіаційно-технічного училища цивільної авіації, адже, як
я сказав, мені завжди подобалися літаки і механіка. Отримані знання в школі допомогли мені опанувати спецдисципліни
в закладі. Навчатися було легко й цікаво. Активно брав участь
у спортивних заходах студентського життя. Вільного часу не
гаяв – за можливості разом з одногрупниками підробляли:
працювали на м'ясокомбінаті, молокозаводі тощо.
Протягом 1987-1989 років проходив строкову службу у
військах протиповітряної оборони, тому довелося перервати
навчання на два роки. Відслуживши, повернувся до навчання, проходив виробничу практику в Таджицькому управлінні цивільної авіації з обслуговування літаків і гвинтокрилів
(м. Душанбе).
– З чого почалася Ваша трудова діяльність?
– Після отримання спеціальності техніка-електрика авіаційного обладнання працевлаштувався на те місце, де проходив
практику. Спочатку обслуговував літаки, а згодом керівництво
запропонувало мені обслуговувати ще й гвинтокрили. Оскільки я завжди прагнув пізнавати нові грані, то охоче погодився
пройти спеціальні курси з підвищення кваліфікації у Далекосхідному управлінні цивільної авіації (м. Хабаровськ).
– Чому вирішили повернутися до Кривого Рогу?
– Річ у тому, що коли я був студентом авіаучилища, то познайомився з прекрасною дівчиною Юлією. Ми часто телефонували одне одному, писали листи, а влітку разом відпочивали на
морі. Після розпаду Радянського Союзу переїхав у промислове місто до своєї коханої, яка згодом стала моєю дружиною. У
1991-му працевлаштувався електриком на одне невелике міське підприємство з вироблення устаткування для виготовлення
шлакоблоків. А вже через півроку пов'язав своє життя з Криворізьким залізорудним комбінатом. І, можу сказати, 30 років на
виробництві швидко пролетіли. Починав з інженера лабораторії
енергорежимів центральної енерголабораторії. Паралельно здобував вищу освіту, адже прагнув розширювати знання і пізнавати нове. Заочно навчався на гірничого інженера-електрика в
Криворізькому технічному університеті. З 2002 року мене було
переведено до лабораторії контрольно-вимірювальних приладів,
яку згодом і очолив.
Сьогодні я відповідаю за обслуговування КВП на шахтах, котельнях, підстанціях та на інших об'єктах підприємствах. Ми

займаємося як плановими річними ремонтами, так і оперативними.
Скажу одразу: специфіка роботи, порівнюючи з авіаційними підприємствами,
дещо відрізняється, адже різними є призначення обладнання, межі виміру. Тільки принцип роботи однаковий.
– Ви не раз говорили, що любите пізнавати нове. У чому це ще виражалося?
– Я, можна сказати, усе життя навчаюся. У 2009 році ми разом з дружиною
вступили до КТУ. Після закінчення V курсу я отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Тепловодогазопостачання і
вентиляція», на VI курс вступав трохи за іншою, але суміжною
спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» і отримав
диплом спеціаліста. Та на цьому не зупинився, у 2012 році
пройшов курси і здобув сертифікат «інженер-проєктувальник»,
який підтверджую кожні п'ять років. Це суттєво розширило мої
знання і знадобилося в житті.
– Чим захоплюєтеся?
– Люблю подорожувати зі своєю сім'єю – дружиною Юлією, дітьми Анною та Тимуром. Завжди цікаво дізнаватися про
щось нове, особливо, коли поряд найближчі люди. Разом відвідали Єгипет, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Грузію,
Угорщину, Німеччину, Польщу, Бельгію, Нідерланди. Кожна
країна по-своєму унікальна, є свої плюси. У Європі – чистота
й порядок, побут, культура поведінки – все на вищому рівні.
Таку екзотичну державу, як ОАЕ, я можу сміливо назвати країною 22 століття, адже тамтешні технології та інфраструктура
дуже швидко розвиваються, в Еміратах усе вражає красою і
винятковістю.
Свого часу на вихідні, якщо випадала така можливість,
їздив до Криму на власній автівці, адже обожнюю керувати
транспортом.
Не байдужий і до городніх справ – тримаю дачу, де разом з
рідними вирощую овочеві та плодово-ягідні культури.
– Скільки мов Ви знаєте?
– Оскільки я народився в республіці, на території якої мешкало декілька національностей, доводилося ще змалку спілкуватися з ними, вчити різні мови. Я знаю узбецьку, таджицьку,
російську, українську та англійську мови.
– Ви – книголюб?
– Я обожнюю читати книжки. Як художню літературу, так
і технічного спрямування. Кожна книга по-своєму цікава
і унікальна. У дитинстві захоплювався східними казками.
Раніше читав твори Ернеста Хемінгуея, Марка Твена, Олександра Дюма, Едуарда Тополя, Чингіза Абдуллаєва, поезію
Омара Хайяма, Алішера Навої, зараз – технічну літературу.
Для вдосконалення державної мови читаю пресу українською.
– Про що мрієте?
– Жити якнайкраще. Я давно зрозумів: думки матеріальні! У 2012 році я прочитав подаровану дружиною книгу
«Таємниця життя» і став аналізувати своє минуле. Побачив
закономірність: коли людина про щось сильно мріє, то бажання збувається. Звісно, і докладати немало зусиль для
цього доведеться.
Зважаючи на нинішні події, прагну, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу у війні, адже Правда і Добро завжди перемагають Зло. Я вдячний за все Україні, яка за ці
роки стала для мене рідною, адже відчуваю себе як удома.
Діна Долгова
Фото Наталі Плужник
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ДОБРОУСТРІЙ

ЧИСТОТА, ОХАЙНІСТЬ
І ЕСТЕТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ

Цьогоріч 16 квітня в Україні відзначався День довкілля – це національне екологічне професійне
свято з охорони навколишнього середовища. Протягом квітня представники підприємств, установ і
організацій долучилися до Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», щоб забезпечити екологічний
добробут жителів, збільшити зони зелених насаджень, підтримати чистоту, покращити благоустрій
територій і загалом поліпшити стан довкілля.
Незважаючи на воєнний стан в Україні, трудовий колектив Криворізького залізорудного комбінату активно взяв участь у Всеукраїнській акції навіть у цей непростий час, аби своєчасно та гідно
зустріти теплу пору року.

П

ротягом місяця працівники структур збиралися, щоб прибрати проммайданчики
шахт, промислові об'єкти і прилеглі території. Вони вивезли побутове сміття, металолом, сухе листя й гілки, обрізали сухостій, побілили дерева і бордюри, пофарбували урни й лавки. Також посіяли траву на газоні, декоративно обрізали дерева й
кущі, посадили квіти, кущі й дерева. Робітники комбінату доклали максимум зусиль,
аби привести в належний санітарний стан території промислових об'єктів та міста,
адже всі розуміють, що чисте довкілля – запорука здоров'я людини.
На шахті «Тернівська» працівники прибрали проммайданчик та прилеглу територію вздовж дороги від шахти до пл. Толстого, вивезли сміття, розпланували клумби
та посіяли на них насіння квітів – чорнобривців, майорів, ромашок та газонну траву,
посадили саджанці петуній, барбарису, форзицій, туй та самшиту. Окрім цього, пофарбували лавочки, урни, мийку для взуття, а також побілили бордюри й дерева біля
адміністративно-побутового комбінату та медпункту.
Трудовий колектив шахти «Родіна» також не залишився осторонь. Робітники привели в належний санітарний стан подвір'я шахти та прилеглої території, автостоянки,
дороги до шахти «Правда» і, звісно, берег річки Саксагань та геологічну пам'ятку
природи «Виходи амфіболітів». Щоб озеленити територію, посіяли чорнобривці, майори і айстри та посадили
барбариси, форзиції, спіреї японські, а потім побілили бордюри.
Гірники «Октябрської» теж активно долучилися до еколого-просвітницького заходу, прибравшись на території шахти, автостоянки і вздовж вулиці Шкільна. Вони побілили бордюри, здійснили ревізію системи зрошення
біля підземного переходу та на клумбах поблизу АПК. Перед адмінбудівлею шахти посадили нарциси, іриси,
лілії, перед контрольно-пропускним пунктом – посіяли насіння чорнобривців, нагітків, майорів та інших квітів.
Також робітники посадили саджанці барбарису, форзиції, спіреї японської, самшиту, петунії (синьої) та сурфінії
(жовтої). Для належного вигляду пофарбували огорожі, вивезли сміття та сухостій і дружньо розчистили парк.
Домовилися прибирати там і здійснювати благоустрій щоп'ятниці.
З початку квітня доброустроєм проммайданчика та прилеглої території займалися шахтарі «Гвардійської».
Зокрема, навели лад на території біля шахти, почистили лівньовки та вивезли сміття, пофарбували пішохідний
міст. Трудівники привели клумби в охайний вигляд, посіяли насіння чорнобривців, майорів та айстр і посадили
саджанці барбарису, форзиції та жимолості, петунії (синьої) та сурфінії (жовтої). Не забули також пофарбувати
бордюри, лавки, урни, двері, огорожі, фонтан та побілити дерева.
Загалом майже всі структурні підрозділи долучилися до прибирання територій промислових об'єктів, прилеглих територій і баз відпочинку, забезпечивши чистоту, охайність і
естетичне задоволення.
Фізична праця на свіжому повітрі не тільки корисна, а й допомагає
зберігати навколишнє середовище у належному вигляді та є запорукою збереження нашої красивої планети Земля на радість нашим дітям та онукам!
Діна Долгова
Фото автора та надане Павлом Овчаром
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засідання по пмгу

ТРУДОВИЙ ФРОНТ
НЕ МЕНШ ВАЖЛИВИЙ
Допомога Збройним силам України, поточна ситуація
на підприємствах гірничо-металургійного комплексу нашої
країни та нове законодавство в умовах воєнного часу – такі
питання піднімали на черговому засіданні профкому первинної організації ПМГУ АТ «Кривбасзалізрудком» під головуванням Юрія Деркача, яке відбулося на початку квітня.
У ньому взяли участь члени профкому, голови цехових комітетів структурних підрозділів комбінату.

Р

озпочалося засідання профкому із вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України. Юрій Деркач
розповів, що з початку війни (станом на 07.04.2022)
8 працівників Криворізького залізорудного комбінату загинули під час виконання бойових обов'язків у
складі Збройних сил України. Наші Герої до кінця
були вірними синами України і боронили її навіть ціною власного життя.
На жаль, війна продовжується, проте ми віримо,
що проженемо ворога з нашої землі і ніколи не
будемо рабами. Зараз ми з вами живемо у жорсткому проміжку часу. З перших днів повномасштабного вторгнення російської армії колектив комбінату не піддався паніці. Так, буває страшно і небезпечно, проте ми тримаємо трудовий фронт і наближаємо нашу перемогу, – наголосив голова профкому Юрій Деркач. – Економіка має
працювати. Наше підприємство видає продукцію, яка наразі реалізовується. Поступає валюта до держави, а на
ці кошти придбаємо все найнеобхідніше для фронту. Окрім цього, відраховуються внески до військового збору.
До того ж трудівники не раз зверталися до нашої профспілки за матеріальною допомогою і вже не для сімейних
обставин, а для потреб наших працівників, які зараз відстоюють суверенітет і незалежність на передових рубежах. З початку війни профкомом ПО ПМГУ комбінату на допомогу в придбанні харчів, одягу, військового спорядження та інших речей першої необхідності, а також на потреби територіальної оборони та Збройних сил України, на участь в похованні загиблих воїнів-героїв, працівників АТ «Кривбасзалізрудком» та надання матеріальної
допомоги, сім'ям загиблих було виділено понад 200 тис. грн.
У перший тиждень повномасштабної війни Центральною радою ПМГУ було перераховано 1 млн до Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим». Також на початку березня кожен працівник апарату нашої профспілкової організації перерахував одноденний заробіток до криворізької військової
адміністрації. За сприяння керівництва комбінату усі трудівники підприємства теж могли долучитися до благодійності і переказати свій одноденний заробіток на потреби фронту. Ми повинні розуміти сьогоденні реалії життя і навчитися реагувати відповідно. Наша головна задача – це діяльність підприємства та підтримка захисників
нашої Батьківщини.
Також на засіданні було наголошено, що за ініціативою адміністрації комбінату та за фінансовою участю первинної організації ПМГУ організовано проведення конкурсу дитячого малюнка «Стоп війні».
Надалі мова йшла про новий Закон України «Про трудові відносини у період воєнного стану», який обмежує
права працівників на всіх підприємствах і в громадських організаціях. Є певні зміни в документі, на які ми не
можемо вплинути чи змінити їх. Проте на цей час зі сторони наших власників і адміністрації комбінату кардинальних змін при застосуванні нового Закону немає.
Було надано інформацію, що за даними Міністерства економіки понад 70% підприємств в Україні наразі не
функціонують і люди не мають можливості заробляти собі на життя. Ми зараз прийняли нові умови роботи,
тому повинні працювати, виконувати поставлені задачі і забезпечувати свої родини.
Юрій Деркач також наголосив на тому, що зараз у складі Збройних сил України перебуває понад 700 трудівників комбінату, яким у повному обсязі підприємство виплачує заробітну плату. Тому ми повинні трудитися не
тільки за себе, а і за своїх колег, які нас захищають. Це – найменше, що ми можемо зробити для них.
Діна Долгова, фото автора

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні працівники АТ «Кривбасзалізрудком»!
24 травня 2022 року в актовій залі будівлі центральної енерголабораторії та енергетичного цеху відбудеться звітна конференція ПО ПМГУ
ПАТ «Кривбасзалізрудком» з порядком денним – звіт у роботі профспілкового комітету ПО ПМГУ з березня 2019 року до травня 2022 року.
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ВАЖЛИВО

COVID-19 В УМОВАХ ВІЙНИ:
ЯКИМ Є РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ?
У зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні чимало людей забуло
про існування такої небезпечної хвороби, як Covid-19. Адже більшість медиків зосередились на питаннях, пов'язаних з допомогою
постраждалим внаслідок бойових дій та на медичному забезпеченні
потреб українців. Ми розуміємо, що масковий режим – це зайве нагадування про додаткову тривогу в житті. Проте все одно радимо: шановні працівники, не нехтуйте санітарно-гігієнічними і протиепідемічними вимогами – мийте руки з милом та обробляйте дезінфектором,
одягайте маску в громадських місцях або при відвідуванні лікувального закладу, робіть повторне щеплення тощо.

П

ропонуємо вам ознайомитися зі статистикою вакцинації від коронавірусу в Україні станом на 01.05.2022:







населення – 41 млн 130 тис. людей;
кількість вакцинованих – 15 млн 729 тис. 617 осіб (38,24%);
повністю вакцинувалося – 15 млн 201 тис. 112 осіб (36,96%);
бустерна доза – 724 тис. 557 (1,76%);
додаткова доза – 28 тис. 024 (0,07%);
всього вакцинацій – 31 млн 683 тис. 310.

Зараження після щеплення означає позитивний результат тесту на вірус після повного курсу вакцинації.
Жодна вакцина не може бути ефективною на 100%, тому те, що деякі вакциновані заражаються Covid-19, не
є несподіванкою.
У людей, які захворіли після вакцинації, може не бути симптомів і вони навіть і не здогадаються, що заражені
вірусом. У тих, хто відчуває, що захворів, симптоми частіше за все виражені слабо (головний біль, кашель,
підвищена температура і слабкість) і тривають до 1-2 тижнів. Серйозні симптоми зазвичай не виникають. Кількість антитіл через 6-9 місяців після щеплення знижується.
Друга вакцинація надзвичайно важлива для того, щоб сформувати імунну пам'ять, адже на ній базується
захисна функція. Людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і згенерували сертифікат ще
влітку 2021 року, необхідно його оновити, і тоді за правилами МОЗ України у додатку «Дія» підтягнеться документ, який діє протягом 180 днів. На даний час строк дії Covid-сертифікатів збільшився до 1 року.
Просимо усіх працівників комбінату слідкувати за своїми строками щеплення від коронавірусу. У разі потреби і
за можливості зробити бустерну дозу у будь-якому пункті вакцинації міста без направлення від сімейного лікаря.
Оксана Тутук, лікар відділу аналізу та
профілактики захворювань медичної служби

КВІТЕНЬ

Ситуація з поширенням COVID-19 серед співробітників АТ «Кривбасзалізрудком»

ЗАХВОРІЛИ

4

працівники

ОДУЖАЛИ

4

співробітники

Ситуація розповсюдження коронавірусу в Україні залишається складною,
тому необхідно притримуватися особистої дисципліни кожного співробітника:

1.5-2м
Носіть маски
в громадських
місцях

Регулярно
дезінфікуйте
або мийте руки

Дотримуйтеся правил
елементарної
особистої гігієни

Дотримуйтеся правил
безпечних обідніх
перерв

Дотримуйтеся
соціальної
дистанції

Позитивна ситуація з одужанням працівників пов'язана з масовою вакцинацією.
При появі змін в стані здоров'я або будь-яких симптомів ГРВІ залишайтеся дома,
зверніться за допомогою у свою страхову компанію або сімейного лікаря, повідомте свого
керівника про захворювання, дотримуйтеся самоізоляції для власної безпеки та безпеки оточення.
Бережіть себе, дотримуйтеся правил карантину. Будьте здорові!
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Відзначення
призерів конкурсу
8 квітня відбулося нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима
дітей», присвяченому Всесвітньому дню охорони праці, який відзначатиметься 28 квітня. У залі засідань адмінбудівлі зібралися директор з охорони праці комбінату Андрій Рябіка, в.о. начальника
відділу охорони праці Вікторія Лаврійчук та голова комісії з охорони праці ПО ПМГУ Володимир
Твердохліб, діти працівників, які вибороли призові місця та їхні батьки.

Перед початком нагородження до присутніх у залі звернувся
Андрій Борисович, який зазначив, що конкурс дитячого малюнка
«Охорона праці очима дітей» проводиться щорічно, і наш комбінат
активно долучається до його проведення:
Зважаючи на те, що зараз відбувається у країні, ви все одно
взяли участь у конкурсі малюнка і за це дуже дякую дітям і
батькам. Я вдячний малечі й підліткам, що вони своїми роботами
нагадують батькам про важливі правила безпеки на виробництві і
дотримання норм охорони праці, адже немає нічого важливішого на
землі, ніж життя і здоров'я людини. Сподіваюся, що ви, колеги, прислухаєтеся до порад своїх дітлахів, ми також будемо робити все можливе, щоб убезпечити працю трудівників.

13

Шахтар Кривбасу
№6-7 (1893-1894) 13.05.2022

ВІТАЄМО

За результатами
конкурсу

у першій віковій категорії (від 6 до 10 років) І місце здобула Анастасія Никитенко, ІІ місце –
Катерина Шинкаренко, ІІІ місце – Михайло Маркович; у другій віковій категорії (від 11 до 14 років)
І місце – Іван Штефан, ІІ місце – Діана Шпанько, ІІІ місце – Олександр Овчаров; у третій віковій
категорії (від 15 до 18 років) І місце – Карина Павлятенко, ІІ місце – Валерія Макоїд, ІІІ місце –
Назар Заярний. Всі переможці були відзначені подяками від профспілкового комітету ПО ПМГУ
комбінату та грошовими винагородами у розмірах 2 000 грн, 1 500 грн, 500 грн.

Наостанок я поспілкувалася з призерами конкурсу.
Олександр Овчаров:
Вирішив намалювати трудівника, який не нехтує правилами охорони праці, адже розуміє всю небезпеку виробництва. Працівник не має права забувати про використання засобів індивідуального захисту –
каску, рукавиці тощо. Сподіваюся всі робітники дослухаються до цих правил.
Я намалювала електрослюсаря, адже вважаю цю професію однією з найнебезпечніших. Фахівці цього напрямку повинні піклуватися про свою безпеку, використовуючи засоби індивідуального захисту.
Мала на меті донести до всіх, що безпека – це найголовніше, – розповідає Карина
Павлятенко.
Діна Долгова
Фото Наталі Плужник
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Не залишилися байдужими
до чужої біди

Чимало українців через збройну агресію Російської Федерації проти України вимушені були
родинами покинути свої домівки і переїхати до
більш безпечних населених пунктів. Кривий Ріг
став одним із таких міст, яке прихистило внутрішньо переміщених осіб з територій активних бойових
дій. Зважаючи на це, волонтери й містяни регулярно передають у пункти збору гуманітарної допомоги
їжу, одяг та інші необхідні речі.

П

рацівники Криворізького залізорудного комбінату не залишилися осторонь цієї проблеми і теж долучилися до збору необхідних речей переселенцям. Вони передали до Свято-Троїцького храму, де наразі
діє пункт збору гуманітарної допомоги, одежу для дітей та дорослих, взуття та іграшки для малечі. Завітавши до церкви 20 квітня, ми поспілкувалися з родинами Омельченків і Михальченків, які приїхали з міст,
де активно ведуться бойові дії.
Юлія Омельченко евакуювалася до Кривого Рогу з Харкова разом з чоловіком Андрієм і дітьми Владиславом і Олександрою:
Коли розпочалися обстріли району, в якому ми мешкали, ми виїхали до знайомих у приватний сектор,
переховувалися у льоху майже місяць. Близько о третій ночі 25 березня неподалік вдарив снаряд, тому
ми прийняли рішення того ж дня евакуюватися до Кривого Рогу. Мешкаємо у родичів. Дізналися про допомогу
і одразу приїхали до Свято-Троїцького храму. Дякуємо всім небайдужим!
14 березня Валентина Михальченко разом з рідними виїхала з окупованого села Любимівка, що на Херсонщині, певний час перебувала в різних населених пунктах, а вже 7 квітня дісталася до нашого міста. Каже, їх
приїхало 6 сімей одразу, тому вдячна за будь-яку допомогу від небайдужих мешканців і волонтерів.
Настоятель Свято-Троїцького храму Православної церкви України протоієрей Олексій говорить, що завжди за
мірою можливості громада церкви допомагала нужденним:
Зараз цей час став особливим, коли
наші українці страждають від нападу
російського агресора, тому ми робимо все,
аби підтримати людей, які зараз для нас
стали рідними. Ми все зробимо для перемоги і для нашого єднання, щоб весь світ
побачив, що Україна – єдина і неподільна!
Наше підприємство розглянуло можливість постійного збору речей і всього
необхідного для переселенців, які зараз
мешкають у Кривому Розі.
Діна Долгова
Фото Наталі Плужник

ОГОЛОШЕННЯ

Від щирого серця
Через бойові дії в багатьох населених пунктах України чимало громадян вимушені були евакуюватися у безпечні регіони,
зокрема і до Кривого Рогу. Аби забезпечити їх необхідними
речами й одягом, адміністрація Криворізького залізорудного
комбінату оголошує про збір гуманітарної допомоги для переселенців. Рекомендовані речі: одяг для дорослих та дітей,
взуття, подушки і ковдри, іграшки та набори для дитячої творчості. Якщо хочете долучитися і допомогти родинам, які залишилися без власної оселі, приносьте речі до кабінету №119
адміністративної будівлі АТ «Кривбасзалізрудком» з 8.00 до
17.00 згідно з регламентом роботи. Працівники структурних
підрозділів можуть звертатися за телефоном: 444-23-88
або залишати коментарі під цим оголошенням у Facebook.
Шановні працівники комбінату, не будьте байдужими, підтримайте наших громадян,
долучайтеся до збору. Переселенцям потрібна ваша допомога, давайте підтримаймо їх!
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IМЕНИННИКIВ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
 ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»

Антоненко Олександр Олександрович – прохідник дільниці №36.
Бешта Сергій Володимирович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №5.
Билина Сергій Іванович – токар дільниці №31.
Бондаренко Артур Віталійович – машиніст навантажувальної машини дільниці №1.
Бондаренко Вадим Олександрович – гардеробник дільниці №21.
Булас Світлана Сергіївна – завідувачка канцелярії дільниці №35.
Волков Євгеній Вікторович – гірник очисного забою дільниці №6.
Гєнін Сергій Станіславович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №16.
Дудніченко Костянтин Вікторович – механік дільниці №12.
Дьячков Артем Олегович – кріпильник дільниці №9.
Карпенко Костянтин Юрійович – дорожньо-колійний робітник дільниці №12.
Кирикилиця Юрій Васильович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №29.
Коваленко Олександр Олександрович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №17.
Козлюк Денис Станіславович – роздавальник вибухових матеріалів дільниці №10.
Кошарский Ігор Вікторович – майстер гірничий дільниці №3.
Курашова Інна Павлівна – стовбурова (підземна) дільниці №13.
Лагода Дмитро Ігорович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №13.
Мєщєряков Володимир Володимирович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №29.
Назаренко Віталій Валентинович – дорожньо-колійний робітник дільниці №12.
Огризько Василь Миколайович – електрогазозварник дільниці №29.
Рассказова Яна Валентинівна – стовбурова (підземна) дільниці №13.
Рибалко Костянтин Віталійович – гірник підземний дільниці №12.
Сацький Роман Олександрович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №13.
Черепанова Тетяна Віталіївна – гардеробниця дільниці №21.

 ШАХТА «ГВАРДІЙСЬКА»

Лєшкова Маргарита Володимирівна – начальниця дільниці №48.
Лопатич Олександр Володимирович – начальник дільниці №16.
Марченко Валентин Владиславович – начальник дільниці №32.
Шуляк Микола Володимирович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №36.

 ШАХТА «ОКТЯБРСЬКА»

Богуненко Олена Леонідівна – машиністка підіймальної машини дільниці №11.
Бур'ян Вячеслав Вікторович – гірник очисного забою дільниці №1.
Гай Євген Григорійович – дробильник дільниці №12.
Гордіюк Лілія Володимирівна – стовбурова (підземна) дільниці №11.
Громко Сергій Сергійович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №11.
Дарчич Дмитро Олексійович – механік дільничний дільниці №11.
Дікапольський Валентин Павлович – підривник дільниці №17.
Квітко Руслан Олегович – прохідник дільниці №23.
Лесько Валентина Олексіївна – вантажниця дільниці №45.
Письменний Олександр Едуардович – кріпильник дільниці №4.
Путятін Костянтин Сергійович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №44.
Терновська Інна Анатоліївна – стовбурова (підземна) дільниці №11.
Шитова Людмила Миколаївна – машиністка конвеєра дільниці №12.

 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ

Бірюкова Анжеліка Вадимівна – енергодиспетчерка.
Грищенко Геннадій Ефірійович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування дільниці ТВГП.
Коломієць Лілія Володимирівна – прибиральниця виробничих приміщень дільниці ВК.
Нестеренко Олександр Валерійович – начальник котельні ТВГП.

 АВТОБАЗА

Котлов Юрій Леонідович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.
Лагун Сергій Володимирович – водій автотранспортних засобів автоколони №1.
Мироненко Олександр Іванович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.
Скляр Костянтин Петрович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.
Торунда Ірина Леонідівна – оббивальниця дільниці з ремонту автомобілів та устаткування.

 РАДА ВЕТЕРАНІВ
Дикий Анатолій Іванович.
Крапівка Олександр Григорович.
Літвінова Валентина Федорівна.
Павлов Павло Григорович.
Перепелиця Віктор Миколайович.
Прудковська Людмила Григорівна.
Сайбель Людмила Василівна.
Щербатий Михайло Васильович.
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ЯК ЗАСПОКОЇТИ ДИТИНУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Ми живемо у непрості часи, наразі з шаленою швидкістю змінилася наша реальність та звички через збройну агресію Російської
Федерації проти України. В таких умовах буває складно зберігати
спокій та холодний розум, проте існує кілька правил, як підтримати і заспокоїти своїх найрідніших і найменших – дітей.

П

оясніть дитині, що всі почуття та реакції зараз
природні, а все, що зараз відбувається – це тимчасово, не на все життя. Щоб допомогти зменшити
емоційне напруження – спрямовуйте її активність та
емоції на конкретні дії. Психологи звертають увагу,
що практично у всіх дітей, особливо молодших, зараз
спостерігається певний регрес – діти капризують, не
виконують домовленості, втрачають деякі навички. Це
абсолютно нормально і в цій ситуації батькам не треба
лякатися такої поведінки дітей. Перш за все дорослим
потрібно забезпечити «завдання виживання» – заспокоїти дитину тощо. При нормалізації умов можна буде
працювати над відновленням.
Що робити дорослим, щоб заспокоїти
і підтримати дитину
1. Говоріть із дитиною, залишайтеся спокійним під час розмови. Психологиня Катерина
Гольцберг на своїй сторінці в мережі Facebook радить
обов'язково поговорити з дитиною про ситуацію, що відбувається. Говорити з дитиною варто дорослому, який
найбільше зберігає спокій. Якщо спілкуєтеся з підлітком –
також дуже важливо навчати його, де шукати перевірену інформацію та ділитися джерелами для її пошуку.
2. Демонструйте надійність. Дорослому потрібно
продемонструвати надійність: варто сказати дитині, що
ви зробите все, щоб захистити себе і її від небезпеки,
й що наша армія на варті та дасть відсіч. Для дитини до
підліткового віку свої слова про захист і безпеку можна
підкріпити обіймами. Підлітки ж, навпаки, можуть сприймати обійми, як слабкість.
3. Обговорюйте з дитиною правила «цивільної
оборони». Слід пояснити дитині, що зараз дуже важливо слухатися старших – вчителя, батька, маму, не сперечатися з дорослими та виконувати вказівки тих, хто відповідає за безпеку. Також домовтеся та навчіть дитину,
де вона може зустрітися з вами або іншими родичами, де
переховуватися, якщо буде втрачено мобільний зв'язок.
4. Грайте в ігри, виконуйте з дитиною заспокійливі вправи. Дитяча психологиня Світлана Ройз звертає
увагу, що під час стресу ігри дітей можуть бути трохи «регресивними», тобто старші діти можуть знову грати в ігри
для малечі. Можна ліпити з пластиліну, окреслити навколо
себе коло безпеки з нитки, рвати на дрібні шматки папір,
«Видихнути хмаринку» (уявити, що вдихнули хмаринку і видихнути її зі звуком, можна з грозою і блискавкою, тупотіти
при цьому ногами) тощо.
5. Виконуйте вправи при панічній атаці. Ви та ваша
дитина можете робити такі вправи на вибір: покласти руку
на живіт, приблизно на 3 пальці нижче сонячного сплетіння
та постукати по цьому місцю; потерти кінчик носа; лягти на
спину і зробити рухи ногами, як на велосипеді; витягувати
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якомога далі язика, ніби намагаючись торкнутися грудної
клітини; подивитися вправо,
не повертаючи голови, якомога
далі на 15-20 секунд, потім перевести погляд прямо, потім подивіться вліво – якомога далі, потім знову прямо.
6. «Займіть» чимось аудіальний канал дитини.
Світлана Ройз пояснює, що під час звуку сирен у дитини
в особливому навантаженні перебуває аудіальний канал
сприймання, тому його потрібно чимось «зайняти». Для
цього можна співати хором, горланити кричалки, слухати
в навушниках аудіоказки та музику, взяти з собою гітару
та влаштувати для всіх концерт.
7. Ще кілька речей, як можна відвернути увагу
дитини. Обіймайте дитину, жартуйте з нею. Поїть дитину теплими напоями, годуйте її чимось смачненьким.
Виконуйте разом із дитиною рутинні справи. Вмикайте
мультики, серіали, розповідайте казки, історії, читайте
дітям вголос.
8. Пояснюйте дитині про важливість бути зібраними та допомагати одне одному. Психологиня Світлана Ройз пише, що необхідно пояснити дитині
складність ситуації, пояснити, що сталося те, чого ми
боялися, тому важливо бути зібраними та допомагати
одне одному.
9. Довірте дитині посильне для неї відповідальне завдання. Світлана Ройз радить покласти
на дитину відповідальність, яка їй до снаги – наприклад,
доручити дитині завдання слідкувати за іграшкою. Наші
психологи також рекомендують доручити дитині певну
функцію чи роль. Наприклад, можна попросити дитину
створити казку про якогось персонажа, уявити себе
журналістом та провести репортаж із події тощо.
10. Дозволяйте дитині вивільняти ненависть та злість. Психологиня Вікторія Горбунова
пояснює, що зараз і для дорослих, і для дітей виявляти
злість (ненавидіти, лаятися, кричати) – це здорова реакція. Це варто робити в ігровій формі. Можна застосовувати гру «Злий бобер» або кричати в «мішечок
для криків». Але після вивільнення ненависті та злості
слід перемкнутися на щось добре і позитивне: на обійми, теплий чай, добрі слова одне одному. Сльози та
плач – теж нормально в цій ситуації, тому дайте дитині виплакатися. Після емоційного вивільнення дитині
буде легше заснути.
Бережіть себе та людей поруч! Зараз важливе
кожне добре та тепле слово підтримки!
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