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ВИРОБНИЦТВО

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

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

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м
ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

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

• ш.«Тернівська».......6 740/6 740

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

• ш.«Гвардійська........4 500/4 500

• ш.«Октябрська»...............25/25

• ш.«Октябрська».....7 700/7 700

• ш.«Родіна»..........................20/10

• ш.«Родіна»............6 000/4 100

• ШБУ (орт-заїзди)..............53/53

• РАЗОМ.............24 940/23 040

• РАЗОМ.......................118/108

РОЗВІДУВАЛЬНІ

НАРІЗНІ

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

• ш.«Тернівська»............530/480

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

• ш.«Гвардійська»...........360/360

• ш.«Октябрська»............240/240

• ш.«Октябрська».........610/610

• ш.«Родіна».......................125/265

• ш.«Родіна»....................550/550

• РАЗОМ..........................585/725

• РАЗОМ...............2 050/2 000

ДРЕНАЖНІ

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

• ш.«Октябрська»......50/50

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

• ш.«Родіна»................100/70
• ПО

КОМБІНАТУ

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

• ш.«Октябрська»............120/120
• ш.«Родіна»................................50/0

310/280

• РАЗОМ..........................470/420

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

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

• ш.«Тернівська»...................654/654

• ш.«Гвардійська»..........775/1 050

• ш.«Гвардійська».................485/485
• ш.«Октябрська»........1 000/1 000
• ш.«Родіна»......................................0/0

2 045/2 045
1 138/1 138

• ш.«Октябрська».............520/340
• ш.«Родіна».......................580/580
• РАЗОМ.................2 365/2 460

• РАЗОМ....................2 139/2 139

1 681/1 681

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

959/959

• ш.«Тернівська»................110/135

5 823/5 823

• ш.«Октябрська»............155/130

• ш.«Тернівська»...........1 391/1 391
• ш.«Гвардійська».................653/653
• ш.«Октябрська»...............681/681
• ш.«Родіна»..........................959/959

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м
• ш.«Гвардійська»..............110/110
• ш.«Родіна».......................110/110
• РАЗОМ..........................485/485

• РАЗОМ......................3 684/3 684
Інформацію надано економічним відділом комбінату
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РЕМОНТНІ РОБОТИ

ГЕРБ УКРАЇНИ –
НА ШПИЛІ АДМІНБУДІВЛІ
Адміністративна будівля АТ «Кривбасзалізрудком» – це візитна
картка підприємства. Ми дбаємо про її належний вигляд, хочемо
не тільки зберегти традиції минулого століття, але і надати їй духу
сучасності. Сама назва комбінату неодноразово змінювалася, проте гарна будівля з вежею, шпилем і годинником ефектно виділяється серед навколишніх будинків. Чи не кожен мешканець району та
міста впізнає цю архітектурну споруду серед інших.

У

країна зазнала невиправданої, підступної та зухвалої агресії від військ
російської федерації, в той же час мужність, сила та спротив наших співгромадян дозволяють не тільки втриматись, а
й гідно захищати наш дім, нашу землю.
Вочевидь маємо остаточно позбутися
символіки, що нагадуватиме країну-агресора. У зв'язку з цим, адміністрацією підприємства було прийнято рішення встановити
на шпилі будівлі апарату управління один із
трьох офіційних символів держави – Герб України.
Заступник начальника відділу ремонтів будівель і споруд Сергій
Бобченко розповів, що адмінбудівля АТ «Кривбасзалізрудком» –
є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому після спільних
перемовин з фахівцями Дніпропетровського обласного центру з
охорони історико-культурних цінностей та Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації було вирішено, що загальному вигляду пам'ятки
пасуватиме малий Герб України.
Проєктуванням тризуба заздалегідь займалися інженери проєктно-технічного відділу комбінату. А виготовлення його з листової нержавіючої
сталі було здійснено протягом тижня силами працівників дільниці №14
(з виготовлення металоконструкцій) ремонтно-механічного заводу.
Робота специфічна і ретельна. Спеціально було вироблено герб
полегшеної конструкції. У висоту він сягає 1 метр, а його ширина – 60 см, – зазначає головний інженер РМЗ Ілля Бабаєв.
Встановлення тризуба на шпилі будівлі здійснила підрядна організація ТОВ «СК «Ніта», яка виконала також роботи
з ремонту мезоніну й фасаду адмінбудівлі та відновила циферблат годинника.
Діна Долгова
Фото автора та надане Павлом Овчаром

ОГОЛОШЕННЯ
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соціальне страхування

Про деякі питання оплати
листків непрацездатності
та результати роботи комісії
із соціального страхування
АТ «Кривбасзалізрудком»

З

а працівниками, які виконують свій військовий обов'язок, зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві. Слід також зазначити, що на час виконання працівниками обов'язків з територіальної оборони у робочий час, їм також гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку відповідно до частини першої статті 119 КЗпП України. АТ «Кривбасзалізрудком» виплачує середню заробітну плату зазначеним працівникам, тим самим сумлінно виконує цей соціальний обов'язок в повному обсязі. Так, починаючи з 24.02.2022 (день оголошення воєнного стану), підприємством виплачено на
користь працівників, які захищають Батьківщину, виконуючи свій військовий обов'язок, середню заробітну
плату на загальну суму у розмірі понад тридцяти мільйонів гривень.
На період хвороби та/або травми під час виконання працівниками військових обов'язків останнім продовжується оплата середнього заробітку. Оскільки їм виплачується середня заробітна плата, а трудові зобов'язання
не виконуються, то у випадку хвороби та/або травми чи з інших причин в них не настає втрата працездатності.
Як наслідок, оплата лікарняних листків за цей період провадиться не підприємством, а ЗСУ.
Водночас на підприємстві діє договір добровільного медичного страхування з АТ «Страховою компанією
«Країна», за умовами якого при настанні страхового випадку із застрахованою особою – працівниками підприємства, страхова компанія здійснює медичне забезпечення. Умови зазначеного договору розповсюджуються
на всіх застрахованих трудівників підприємства, у тому числі і на тих, хто перебуває у лавах збройних силах
України та тероборони. Тому, якщо Ви чи Ваші рідні, які зараз перебувають на службі і не застраховані, Ви можете подати заяву про страхування.
Щодо питання призначення допомоги по листках тимчасової непрацездатності ситуація вирівнюється. Так, з
початку війни портал ПФУ не працював, як наслідок, підприємство тимчасово не мало можливості отримувати
своєчасно інформацію про створені е-лікарняні. Лише 18.03.2022 Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу у повному обсязі. Всі е-лікарняні, які були недоступні через
технічні причини, на сьогодні опрацьовані.
На комбінаті комісія із соціального страхування виконує свою роботу. Так, у період з 03.03.2022 по 02.06.2022
було проведено 13 засідань комісій. Розглянуто 4 241 е-листок тимчасової непрацездатності, з яких: 4 138 –
передані на оплату; 103 – відмовлено (основними причинами відмови стало знаходження в стані алкогольного
сп'яніння; переведення на легку працю; факт оплати паперового листка тимчасової непрацездатності; працівник виконував трудові функції в період відкритого лікарняного). Ще за 11 листками тимчасової непрацездатності вирішуються питання призначення допомоги.
Разом переможемо! Слава Україні!
Олександр Меланіч, голова комісії із соціального страхування

ОГОЛОШЕННЯ

Підтримаймо наших захисників

Сьогодні минає 107-й день війни. Збройна агресія російської федерації
змусила багатьох кинути свої домівки, змінити життя, виживати. Мужні
чоловіки і дівчата взяли до рук зброю, аби зберегти цілісність нашої держави. Впевнені – з кожним кроком ми стаємо ближче до перемоги! Наші
зусилля на передовій і трудовому фронті мають достойний внесок у загальний результат.
Зараз ми працюємо за себе і за тих, хто самовіддано і відчайдушно бореться з ворогом, підтримуємо їх морально і матеріально, молимося за
них і віримо в краще. Викликають повагу й захоплення і наші мужні криворізькі воїни. Чимала частина з них – наші колеги, співробітники АТ «Кривбасзалізрудком». Замість того, щоб
спокійно працювати й проводити час зі своїми родинами, вони боронять рідну землю зі зброєю в руках.
Минулого місяця кожен з нас міг в організованому порядку власними коштами підтримати Збройні сили України. Наш особистий внесок в сумі склав більш ніж 1,5 млн грн. Ми розуміємо, що підтримка не може бути разовою акцією, коли війна триває і нині. Пропонуємо повторити нашу акцію. Може ми і не можемо пожертвувати
стільки, скільки хотілося б, але наші внески від щирого серця. Впевнені, вони для нашої спільної ПЕРЕМОГИ!
Заяву на перерахування коштів із заробітної плати можна скласти довільно на ім’я керівника підприємства, але
завдяки організаційній підтримці від адміністрації підприємства у кожного начальника дільниці чи служби є бланк
заяви, де кожен з нас вказує своє прізвище, табельний номер і розмір благодійної допомоги на свій розсуд.
Складені заяви передаються для виконання до бюро по розрахункам з персоналом бухгалтерії підприємства.
Слава Україні!
З повагою, профспілкові організації підприємства ПО ПМГУ та НПГУ
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актуально

КУЛЬТУРНА ТА ПРОМИСЛОВА
СПАДЩИНА

Копри шахт АТ «Кривбасзалізрудком» – це наша сила, міць та гордість. Криворізькі ейфелеві вежі майорять високо у небі, іноді сягаючи
заввишки 100 метрів. Саме з них відкриваються мальовничі промислові
пейзажі регіону. Ці споруди є об'єктами промисловості і урбаністики, а
для майбутніх поколінь – вони матимуть і історично-культурне значення, тому вдале їхнє позиціювання сьогодні є вкрай важливим.

Д

ля того, щоб змінити назви промислових
об'єктів, що пов'язані зі згадуванням відносин з країною-агресором, на підприємстві була
створена тимчасова робоча група з перейменування назв підрозділів та об'єктів АТ «Кривбасзалізрудком» під керівництвом директора з
капітального будівництва Анатолія Штельмаха.
До складу робочої групи увійшли представники
структурних підрозділів та профспілок, а також
відомі та фахові знавці міської історії – заступник директора Криворізького історико-краєзнавчого музею Олександр Мельник, краєзнавці Людмила Похитун та Едуард Дворчук.
Під час першої наради Анатолій Штельмах зауважив, що переважна більшість шахт перейняла назву головного стовбура, через який подається повітря у відповідну шахту. Також він наголосив на необхідності обговорення опрацьованих пропозицій у трудових колективах структурних підрозділів. Спираючись на багатий історичний досвід, гості запропонували декілька варіантів назв, пов'язаних з іменами будівельників
промислових споруд, власників земель, колишніх гірничих інженерів та багатьох інших видатних особистостей. Також пригадали старі назви
рудників та населених пунктів, де з початку розробки родовищ мешкали гірники.
Перейменування та питання ідентифікації
назв промислових споруд – це вкрай важливі та
актуальні для міста події, особливо у цей історично відповідальний час.
Діна Долгова
Фото з архіву служби інформації

ОГОЛОШЕННЯ

Правлінням та наглядовою радою товариства прийнято рішення у
випадку звернення працівниками (колишніми працівниками) щодо надання направлень на проходження МСЕК для встановлення відсотка
втрати працездатності пропонувати їм укладати договори про відшкодування моральної шкоди в досудовому порядку.
Якщо Вам вже встановлено втрату професійної працездатності або
родичам першого рівня споріднення 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, пропонуємо також звернутися до юридичного відділу комбінату щодо укладення договору на відшкодування моральної шкоди в досудовому
порядку.
Отримати додаткову інформацію можна за телефонами: 444-14-68 та 444-14-67.
Юридичний відділ комбінату
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ДЕНЬ ЕКОЛОГА

ДОСЯГНЕМО СТРУКТУРНИХ ЗМІН
Природа – найголовніший скарб людства, найголовніша цінність на Землі.
Природа радує око. Проте
справжня її краса в тому, що
вона наділяє нас усім необхідним для життя – повітрям
і водою, корисними копалинами, їжею, сировиною для
будівництва, пошиття одягу,
друкування книжок тощо.
На жаль, не всі люди намагаються зберігати довкілля,
нехтуючи своїм здоров'ям і
здоров'ям оточення.
Щорічно 5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища (День еколога). Це один
з основних способів привернути
увагу світової громадськості до
проблем довкілля, а також стимулювати інтерес суспільства і відповідні дії до питання охорони довкілля, щоб у всіх країн і народів
було більш безпечне й щасливе майбутнє.

Н

аше гірницьке місто багате на промислові під– Перш за все треба відмітити, що в цілому гірничоприємства, результат діяльності яких не завжди промисловий комплекс є забруднювачем навколишньодобре позначається на природі. Тому на кожному го природного середовища, вплив якого позначається
підприємстві працюють екологи – фахівці, діяльність в порушенні земної поверхні, викидах забруднюючих
яких направлена на зниження шкідливих факторів речовин та парникових газів в атмосферне повітря,
виробництва, розумне використання природних ре- забрудненні водних ресурсів. Тому діяльність відділу
сурсів, а також відновлення
екології та природоохоронних
біосистем. На Криворізькому
робіт направлена на викозалізорудному комбінаті діє
нання робіт з попередження
відділ екології та природоохота зменшення шкідливого
ронних робіт, який очолює засвпливу виробничої діяльності
тупник технічного директора
на навколишнє природне сеМайбутнє залежить
Ігор Покотій. З нагоди Всесвітредовище, здійснення сиссаме від нас.
нього дня охорони навколиштематичного контролю за
нього середовища ми поцікадотриманням природооховилися, чим живуть екологи
ронного законодавства в
підприємства, які у них успіхи та до чого ще варто структурних підрозділах АТ «Кривбасзалізрудком»,
прагнути, а також – які проєкти було втілено в життя забезпечення розробки перспективних планів та
і які актуальні події нас чекають найближчим часом.
заходів, спрямованих на раціональне використання
– Перше запитання, яке б я хотіла Вам постави- природних ресурсів.
ти, стосується, звісно, довкілля – питання екології,
– Яким є колектив, який Ви очолюєте?
оскільки це питання здоров'я нації. Отже, в якому
– Колектив відділу екології та природоохоронних
стані сьогодні довкілля об'єктів АТ «Кривбасзаліз- робіт виконує важливу функцію – формування відрудком»?
повідального та дбайливого ставлення до природи
– Взаємовідносини людини й природи споконвіку були серед працівників нашого підприємства, репрезеннепростими. Масштабна занепокоєність станом навко- тує у доступній та зрозумілій формі важливу та нелишнього середовища виникла відносно недавно. Та для обхідну інформацію щодо дотримання норм приробільшості з нас стало все більше вочевидь, що рівень і доохоронного законодавства.
якість життя має окреслений екологічний контекст.
На щастя, наш колектив є злагодженим та проПринципи захисту навколишнього середовища мають фесійним, в ньому збережено принцип спадкоємстатус безумовної пріоритетності попри виправдане ності поколінь, використання енергії молодих та
фокусування інтересів підприємства на підвищенні ви- здобутків досвідчених членів колективу, які віддаробничої спроможності. Нинішню екологічну ситуацію ють свої знання та працю кропіткій справі збередовкілля об'єктів АТ «Кривбасзалізрудком» можна оха- ження навколишнього природного середовища.
рактеризувати як прийнятну, оскільки наша філософія
– Що було втілено в життя протягом 2021полягає у зменшенні впливу на довкілля завдяки щоріч- 2022 років?
ній розробці та реалізації екологічних програм.
– Товариство бере участь у реалізації двох дов– Яку роль відіграє відділ екології та природоохо- гострокових програм: міської та обласної програм
ронних робіт на комбінаті?
з вирішення екологічних проблем та поліпшення
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стану навколишнього природного середовища на
2016-2025 роки. Вони охоплюють: впровадження
заходів з охорони атмосферного повітря, водного
басейну, земель та їх раціонального використання. Так, у 2021 році комбінатом було спрямовано
понад 250,0 млн грн на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища, з
початку поточного року обсяги фінансування становлять 97,5 млн грн.
Однією із вимог природоохоронного законодавства є підтримання системи аспірації в справному
стані, в цьому напрямку хочеться відзначити роботу з відновлення аспіраційної системи та заміни
відпрацьованих повітроводів на ш. «Тернівська».
Крім цього, в рамках додержання умов Висновку
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
шахт щодо продовження видобування багатих залізних руд був розроблений проєкт «Встановлення
датчиків виміру рівня пилу на організованих стаціонарних джерелах викиду забруднюючих речовин
ДСФ шахт «Октябрська», «Тернівська», «Родіна»
ПАТ «Кривбасзалізрудком».
Для запобігання наднормативних викидів шкідливих речовин в атмосферу на автобазі АТ «Кривбасзалізрудком» обладнаний пункт
з контролю відпрацьованих
газів транспортних засобів,
на якому здійснюється
контроль за викидами та
димністю у вихлопних газах автомобілів згідно з
вимогами ДСТУ. У 2021
році ДП «Криворізьким
науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації (ДП
«Кривбасстандартметрологія») було проведено
аудит системи керування вимірювань в пункті з
контролю відпрацьованих
газів транспортних засобів
автобази відповідно до вимог ДСТУ та видано свідоцтво про відповідність системи
вимірювань.
Щорічне вжиття заходів з промивання русла і екологічного оздоровлення річки Інгулець після скидання
шахтних вод, фінансування яких здійснюється за кошти Товариства, дає можливість виштовхнути з русла
річки призму високомінералізованих вод, оздоровити
водні ресурси басейну р. Інгулець, покращити умови
існування водних живих ресурсів та покращити якість
води у Карачунівському водосховищі та води для зрошення сільгоспугідь фермерами Миколаївської та Херсонської областей. У 2021 році комбінатом на це витрачено близько 55 млн грн.
Значна робота на АТ «Кривбасзалізрудком» проводиться і стосовно відходів, виконана інвентаризація
джерел утворення відходів виробництва, складена реєстрова карта об'єкта утворення, оброблення та утилізації відходів та технічні паспорти. Відходи виробництва
збираються та тимчасово зберігаються у спеціально
відведених місцях згідно з нормами чинного законодавства. Передача відходів виробництва проводиться відповідно до укладених договорів з підприємствами, які мають право на поводження з даними відходами.
На промислових майданчиках структурних підрозділів

активно впроваджуються заходи з благоустрою. Тільки
за останні два місяці поточного року було висаджено
біля трьох сотень кущів, квітів та 90 дерев, проведено
покіс карантинних рослин та омолоджено 20 дерев. За
цей час на впорядкування та озеленення територій спрямовано близько 43,0 тис. грн.
Не залишилося поза увагою комбінату питання утримання та збереження об'єктів природно-заповідного
фонду, а саме працівники шахти «Родіна» доглядають
пам'ятник природи «Виходи амфіболітів». Сьогодні він
не тільки пам'ятник, визначений межовими знаками,
але й об'єкт природно-заповідного фонду, який використовується в освітньо-виховних та науково-дослідних
цілях.
– Які екологічні проблеми, на Вашу думку, сьогодні вимагають найоперативнішого вирішення і
чим вони викликані?
– Проведення гірничих робіт позначається на рельєфі земної поверхні. В результаті діяльності утворюються значні за об'ємом склади товарної продукції і порід з
низьким вмістом заліза, які є джерелами пилоутворення. Відповідно проведення заходів з пилопридушення
є актуальним питанням особливо у весняно-літній період року. Тому з метою запобігання пилоутворенню
всі склади готової продукції
шахт комбінату обладнано
системами зрошення,
крім того, у весь цей
час здійснюється поливання доріг та промислових майданчиків. Тільки шляхом цього відбувається зниження забруднення атмосферного повітря
на 1,5 тонни за рік.
Вертаючись до вище наведеного проєкту «Встановлення
датчиків виміру рівня пилу на організованих стаціонарних
джерелах викиду забруднюючих речовин
ДСФ шахт «Октябрська», «Тернівська», «Родіна» ПАТ «Кривбасзалізрудком», можна сказати,
що заходи з його реалізації включені до інвестпрограми 2022 року, роботи розпочинаються на джерелах викиду ДСФ ш. «Тернівська». Це забезпечить
висвітлення даних на сайті комбінату та відкритість
інформації для міста.
Сьогодні зростає роль і значення рекультивації
порушених земель, як засобу відтворення території, порушеної внаслідок виробничої діяльності. За
2021 рік Товариство витратило на гірничотехнічну
рекультивацію близько 140,0 млн грн.
В поточному році ведуться заходи з реалізації
проєкту біологічної рекультивації складу пустих
порід ш. «Октябрська» і проєкту біологічної рекультивації хвостосховища та дамби ш. «Октябрська», який був розроблений проєктно-технічним
відділом комбінату. Після завершення всього
комплексу робіт відновлена територія буде мати
екологічно збалансований природний ландшафт.
– Які плани маєте в запасі для покращення
екологічного стану об'єктів комбінату та прилеглих територій, яка мета на найближчий рік?

8

Шахтар Кривбасу

№8-9 (1895-1896) 10.06.2022

ДЕНЬ ЕКОЛОГА
– Шахтні води – гостра
проблема у нашій місцевості, на вирішення якої
направлені зусилля
підприємств, науковців, органів державної
влади, а також громадських організацій.
Скидання шахтних
вод та забезпечення
зниження їх мінералізації є питанням номер
один, у тому числі і для
Товариства.
Ми мали великі сподівання, що цього року
стартуватимуть намічені заходи в рамках
виконання Плану заходів з управління шахтними водами Кривбасу, затвердженого відповідним рішенням Уряду. Та на жаль, через
військову агресію РФ проти України створені непереборні обставини в досягненні
поставлених цілей.
Ми цілковито віримо у перемогу України над окупантом та переконані, що у найближчій перспективі
будемо мати змогу реалізувати й впровадити напрацьовані раніше рішення та досягнемо структурних
змін в управлінні шахтними водами Кривбасу.
– Чи співпрацюєте Ви з екологічними громадськими організаціями міста? У яких формах це
проявляється?
– Для більшості громадських організацій міста
екологія – це сенс життя і громадська позиція, їх боротьба і доведення правоти, а також громадянський
контроль за дотриманням підприємствами «букви»
закону природоохоронного законодавства.
Я – за співпрацю. В місті працює велика кількість
екологічних організацій. Ми, як виробничники, повинні спільно сформулювати та донести до свідомості
криворізької громадськості єдину думку щодо балан-

су між розвитком економіки держави, а саме: підприємства
гірничо-металургійного
комплексу є її двигуном
та техногенним впливом від її діяльності на
довкілля. Ми ніколи не
досягнемо бажаного
результату, якщо виробничі підприємства
по максимуму не будуть втілювати природоохоронні заходи, а
громада міста не перейметься ідеєю прийняття допустимого техногенного впливу.
– З нагоди професійного свята – Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища моїм колегам та всім працівникам нашого підприємства я хочу побажати...
– Всесвітній день охорони
навколишнього середовища
відзначається по-різному та в будь-якому випадку цей
день є прекрасною нагодою зробити хоча б один крок
до покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти його сам. Дехто відмовиться сьогодні від
поїздки транспортом, хтось посадить дерево, а інший
нарешті прибере сміття у своєму дворі. Пам'ятаймо,
що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже наше майбутнє залежить саме від нас!
З нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища щиро вітаю всіх працівників комбінату,
зокрема і колектив відділу екології та природоохоронних робіт. Бажаю Вам і Вашим родинам миру,
добра, добробуту, здоров'я і душевної гармонії. Нехай доля допомагає Нам у благородній справі збереження природи і піднесення Української держави!
Наш кор.
Фото Наталі Плужник

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги усіх наших працівників ,
які проходять службу
за контрактом або
строкову службу
Акціонерне товариство Страхова компанія «Країна» (надалі – АТ «СК «Країна», Страховик), незважаючи на
воєнний стан, продовжує виконувати свої зобов'язання перед АТ «Криворізький залізорудний комбінат» та
обслуговувати співробітників згідно з програмою добровільного медичного страхування, в тому числі співробітників, які виконують військовий обов'язок – захищають Україну.
АТ «СК «Країна» готова надати медичну підтримку та допомогу в період реабілітації всім пораненим, які
брали участь у військових діях, за клопотанням Страхувальника, тому пропонуємо нашим працівникам укласти договір добровільного медичного страхування.
Зразок заяви для тих, хто не зареєстрований, розміщено на сайті АТ «Кривбасзалізрудком».
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КОНФЕРЕНЦІЯ ПМГУ

ЗВІТУВАЛИ ЗА 2,5 РОКИ.
РОБОТУ ВИЗНАНО ЗАДОВІЛЬНОЮ
Звіт профкому ПО ПМГУ Криворізького залізорудного комбінату про роботу за період з березня 2019 року по квітень 2022 року,
звіт контрольно-ревізійної комісії, вибори делегатів на звітну конференцію профспілки – ці та інші питання розглядалися на конференції первинної профспілкової організації, що діє на нашому
підприємстві. Вона відбулася наприкінці травня в актовій залі центральної енерголабораторії за участю 50 делегатів – членів ПМГУ.

Н

асамперед
обрали робочу президію в складі голови профкому
ПО ПМГУ ПАТ «Кривбасзалізрудком» Юрія Деркача, його заступника Володимира Павленка, голови цехкому гірничої інспекції Наталії Городничої. Вона була секретарем конференції.
У своєму виступі Юрій Деркач підкреслив, що профспілкова конференція проходить у тяжкий для України
час. Збройна агресія Російської Федерації проти України призвела до чималих жертв військових та цивільного населення. Багато громадян нашої країни взяли до
рук зброю і стали на захист нашої свободи, серед них –
і працівники АТ «Кривбасзалізрудком». За словами
профлідера, станом на 24 травня 810 трудівників комбінату – у лавах Збройних сил України та територіальної
оборони і вже 90 днів чинять гідний опір ворогові. Деякі захисники мужньо загинули на полі бою, захищаючи
свободу українського народу. Усіх загиблих від повномасштабного вторгнення Росії в Україну присутні вшанували хвилиною мовчання.
У структурних підрозділах нашого підприємства
працюють 6 507 працівників, з них 5 567 є членами Профспілки металургів і гірників України, тобто 90%
колективу. У своїй роботі профком комбінату керувався
Статутом ПМГУ, нормативними документами профспілки відповідно до законодавства України. У звітному періоді було проведено 82 засідання, на яких розглядалися питання, безпосередньо пов'язані з життєдіяльністю
профспілкової організації, трудовим колективом, еконо-
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мічними та соціальними обставинами на підприємстві, – зауважив Юрій Деркач.
Далі йшла мова про зміни в первинній профспілковій організації, зокрема, були ліквідовані сервісне управління, ремонтно-будівельний
цех, управління соціальних підрозділів, служба
охорони. Більшість працівників цих підрозділів
була переведена до складу діючих структурних
підрозділів.
Наразі в первинці ПМГУ комбінату діють
148 профспілкових груп, 15 цехових організацій,
5 дільничних комітетів. На постійному контролі
профкому знаходяться питання охорони праці,
правового та соціально-економічного захисту членів профспілки тощо.
Також Юрій Деркач зупинився на питаннях підвищення заробітної плати, охорони праці,
атестації робочих місць, додаткових
відпусток, профілактичного лікування,
надання пільг та компенсацій в шкідливих та небезпечних умовах праці,
оздоровлення трудівників та їхніх сімей,
організації дозвілля тощо. Він підкреслив, що при профкомі комбінату працює
комісія з охорони праці, у складі цехових
комітетів структур – громадські інспектори. Найкращі з них – Андрій Чугай
(ш. «Гвардійська»), Артур Бондаренко (ш. «Тернівська»), Андрій Колотов
(автобаза), Сергій Головащенко (ш. «Родіна»).
Увагу делегатів акцентував на інформації про прийняття оновленого та доповненого Колективного
договору на 2020-2022 роки, який зберіг основні соціальні гарантії і пільги. Цей документ і наразі вважається одним із найкращих в Україні серед
підприємств ГМК. Усі його пункти протягом звітного періоду виконувалися в повному обсязі.
Трагічні події в Україні після 24 лютого
2022 року відобразилися на роботі комбінату і діяльності профкому. Профспілковий комітет та трудовий колектив надали
допомогу в придбанні предметів першої
допомоги та харчів бійцям, які зараз відстоюють суверенітет і незалежність України. Понад пів мільйона гривень було спрямовано для ЗСУ. Кожен працівник апарату
профкому, структурних підрозділів спрямував свій одноденний заробіток на потреби захисників тероборони.
Сім'ям загиблих працівників комбінату було виплачено
матеріальну виплату по 10 тисяч гривень.
Голова профкому Юрій Деркач на конференції надав
інформацію щодо підвищення знань профспілкових кадрів. Навчання профактиву відбувалися на базі Центральної ради профспілки та Криворізької міської організації.
Профлідер подякував профгрупоргам
та головам цехкомів за небайдужість,
активність, конструктивну співпрацю.
Наостанок він відзначив колектив газети «Шахтар Кривбасу» за всебічне висвітлення роботи профкому комбінату та
цехкомів структурних підрозділів. Наголосив, що працівники служби інформації
неодноразово здобували призові місця
у Всеукраїнському профспілковому конкурсі «Інформація. Знання. Дія».

Голова цехового комітету автобази ПО ПМГУ, голова
комісії з охорони праці Володимир Твердохліб підкреслив, що на профспілку покладено чимало повноважень
щодо охорони праці, захист прав та законних інтересів у
сфері охорони праці, надання практичної допомоги. Також він навів конкретні дані:
Протягом 2019-2022 років витрати на охорону праці склали понад 354,5 млн грн.
У звітному періоді у структурних підрозділах
сталося 94 випадки виробничого травматизму, з них 3 – зі смертельними наслідками.
Втрачено 4 тис. 172 дні непрацездатності,
124 робітники отримали професійні захворювання. Представники нашої профспілкової організації брали участь у розслідуванні
причин кожного випадку виробничого травматизму та у відборі засобів індивідуального
захисту і спецодягу. Наразі вже пройшло 19
спільних засідань щодо відбору ЗІЗ. Також у
2020 році була проведена атестація робочих
місць, на якій підлягали перевірці 252 робочі
місця, з них 121 – за Списком №1, 46 – за Списком №2.
За всіма «пільговими» професіями та посадами було
підтверджено право працівників на пільги та компенсації.
Окремо говорили про проведення Тижня охорони праці з нагоди Дня охорони
праці, у рамках якого були організовані
відповідні конкурси і заохочення працівників та бригад, які сприяли підвищенню
рівня безпеки та недопущенню виробничого травматизму. За звітний період
профком нагородив Почесними грамотами, Подяками та грошовими виплатами
208 членів профспілки. Окрім цього, діти
працівників, які брали участь у конкурсі
дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» і вибороли призові місця, теж
були відзначені Подяками та преміями.
Звернувся до делегатів і голова цехкому шахтобудівельного управління ПО ПМГУ Юрій Севостьянов.
В умовах воєнного стану він закликав працівників не
чекати перемогу, а всіма силами наближати її. Адже
кожен з нас зможе зробити чималий внесок у боротьбу з ворогом. Він наголосив, що
профспілка не стоїть осторонь цих
подій, кожного дня підтримує зв'язок з мобілізованими воїнами ЗСУ
та захисниками тероборони. За рахунок членських внесків з перших
днів повномасштабної війни Профспілкою металургів і гірників України було перераховано понад мільйон гривень до благодійного фонду
«Повернись живим!». Усю матеріальну допомогу після 24 лютого
було спрямовано нашим захисникам, які є членами профспілки.
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Голова контрольно-ревізійної комісії Олена Козаченко у своєму виступі зазначила, що в умовах
воєнного часу відбулися серйозні зміни в житті
нашої держави, а саме: змінилося цивільне та податкове законодавство, система бухгалтерського
обліку. Це також вплинуло і на роботу нашої профспілкової організації. У доповіді вона проінформувала присутніх про роботу комісії за 2,5 роки. Зокрема,
говорила про профспілкові внески, оздоровлення,
матеріальну допомогу членам ПМГУ тощо.

Делегати конференції у звітному періоді роботу
профспілкового комітету і контрольно-ревізійної комісії ПО ПМГУ Криворізького залізорудного комбінату
одноголосно визнали задовільною.
Тут же були обрані делегати на звітну конференцію
міської організації Профспілки металургів і гірників України: Юрій Деркач, Олег Кремез, Анатолій Курило, Геннадій
Старіков, Юрій Яковенко, Володимир Твердохліб.
Діна Долгова
Фото Наталі Плужник

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

КРАЩІ СЕРЕД ЖУРНАЛІСТІВ
6 червня в Україні відзначають День журналіста – фахівців,
які оперативно подають об'єктивну інформацію та поповнюють
яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. Не
дарма їх називають четвертою владою, адже майстри правдивого слова бувають в найрізноманітніших місцях і за допомогою
влучних нотаток висвітлюють свіжі й цікаві новини, тим самим
формуючи свідомість громадян, їхній характер, поведінку, вчинки, активну життєву позицію. Незважаючи на перешкоди й певні
труднощі роботи в засобах масової інформації, шлях журналіста
неймовірно цікавий, адже на ньому обов'язково зустрічаються
щирі люди, великі радості, приємні зустрічі та добрі серця.

З

азвичай у День журналіста в Криворізькій міській
організації ПМГУ проводяться підсумки щорічного конкурсу «Інформація. Знання. Дія» на краще
висвітлення в засобах масової інформації діяльності
ПМГУ та нагородження кращих представників ЗМІ.
До участі долучаються медійники з різних видавництв
і підприємств України, які у своїх матеріалах інформують трудящих про діяльність Профспілки металургів
і гірників України, забезпечують гласність її роботи,
надають можливість спілчанам висловити свою думку з будь-якого питання профспілкового життя тощо.
Цього разу через воєнний стан в Україні урочистостей
в Криворізькій міській організації ПМГУ не відбулося,
проте кращі автори отримали премії від Центральної
Ради ПМГУ.
Представники виробничої газети «Шахтар Кривбасу» (Криворізький залізорудний комбінат) вже кілька
років поспіль тримають пальму першості і перемагають
у різних номінаціях профспілкового конкурсу, який, до
речі, проводиться з 2001 року. Так, у конкурсі «Інформація. Знання. Дія» за підсумками 2021 року в номінації

«Краща журналістська робота, спрямована на створення позитивного іміджу Профспілки» відзначено кореспондента служби інформації Діану Долгову за статтю «Передавати досвід дано не кожному», за активну
творчу співпрацю газети з профкомом підприємства
відзначено редакцію газети «Шахтар Кривбасу».
Премії від Президії ЦР ПМГУ вручив працівникам служби інформації голова профкому ПО ПМГУ
Криворізького залізорудного комбінату Юрій Деркач під час звітної конференції, яка відбулася
24 травня. Також за активну творчу співпрацю з
профкомом ПО ПМГУ комбінату редакція «Шахтаря
Кривбасу» була відзначена Подякою від первинки
підприємства.
З нагоди Дня журналіста бажаємо всім колегам-медійникам міцного здоров'я, добробуту, творчого натхнення, професійних і життєвих успіхів, удачі
на цікавому, але часом нелегкому журналістському
терені.
Наш кор.
Фото Наталі Плужник

ОГОЛОШЕННЯ

ВДАЛОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
Літо – пора відпочинку, оздоровлення і поповнення сил. Зважаючи на воєнний стан в Україні і ведення бойових дій на окремих територіях, змога відпочити в багатьох курортних містах зараз відсутня. Проте свої вихідні
можна провести разом з сім'єю, друзями, колегами на узбережжі річки Інгулець, де створені всі необхідні й
зручні умови для активного дозвілля та відпочинку.
Шановні працівники, повідомляємо вам, що наразі відкрилися для приймання відпочивальників бази відпочинку «Сонячна» та «Затишок», які розташовані у мальовничих місцях Криворізького району Дніпропетровської області. Зважаючи на непросту ситуацію в державі, введення воєнного стану та запровадження комендантської години, згідно з вимогами військової адміністрації Кривого Рогу прийнято рішення встановити графік
роботи баз відпочинку з 8:00 до 20:00. Ціни на проживання такі, як і минулого року: 40 грн за одну людину без
надання місця проживання і 50 грн за надання ліжка-місця.
Тож якщо у вас є змога, вільний день або ви просто хочете відпочити на природі, подихати чистим повітрям і
поплавати, ласкаво просимо завітати до баз відпочинку підприємства. За путівками звертатися до голів цехкомів структурних підрозділів ПО ПМГУ.
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Останнім часом до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від мешканців надійшло чимало запитань щодо обчислення пенсій особам з інвалідністю,
призначення пенсій в разі втрати годувальника та подачі документів на призначення пенсій. На
найпоширеніші запитання відповіді надає начальник Головного управління Юрій Козак.
– Нещодавно в Україні відзначалася річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Як у 2022 році відбувається
обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?
– Наприкінці минулого року Кабінетом Міністрів України внесені зміни до Порядку обчислення пенсій особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які набули чинності з 1 січня 2022 року (постанова від
09 грудня 2021 року за №1307 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року №1210 і від 26 вересня 2012 року № 886»).
Якщо раніше право на обчислення пенсії, виходячи із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої Законом на 1 січня відповідного року, мали військовозобов'язані, які визнані особами з інвалідністю, то з 1 січня 2022 року таке право набули й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які направлялися
для виконання робіт від підприємств, установ та організацій, та стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Право на обчислення пенсії з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати набули також особи, котрі
одержують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо годувальник був з-поміж учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС, який направлявся на роботи від підприємств, установ, організацій та за життя був визнаний особою
з інвалідністю.

Мінімальні пенсійні виплати
особам з інвалідністю
внаслідок аварії на ЧАЕС

Мінімальні пенсійні виплати
для ліквідаторів аварії на ЧАЕС
з інвалідністю
збільшення
на

01.07.2021,

01.03.2022,

збільшення на

01.07.2021,

01.03.2022,

ГРН

ГРН

ГРН

ГРН

ГРН

І група

6 000

6 840

840

І група

10 340,35

12 993,56

2 653,21

ІІ група

4 800

5 472

672

ІІ група

8 272,28

10 394,85

2 122,57

ІІІ група

3 700

4 218

518

ІІІ група

6 204,21

7 796,14

1 591,93

Діти
з інвалідністю

3 700

4 218

518

ГРН

– Як відбувається призначення пенсій за віком під час воєнного стану? Чи є якісь особливі вимоги?
– Пенсії за віком призначаються як і завжди, нічого не змінилося. Є вимоги до віку – це досягнення 60 років
та страхового стажу – це 29 років.
Подати документи на призначення пенсії можна двома способами: особисте звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або дистанційно – через вебпортал електронних послуг (за допомогою кваліфікованого електронного підпису – КЕП). Обирайте який зручніше для вас.
До заяви про призначення пенсії необхідно подати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи
про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк), фотографія для пенсійного посвідчення і за бажанням – довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000. Жінки у разі зміни прізвища надають
свідоцтво про шлюб.
Якщо ви оберете дистанційний спосіб, то при формуванні електронної заяви, потрібно додати файли сканованих вище перелічених документів. Результат опрацювання звернення (настання права на призначення пенсії, дата призначення та розмір пенсії) можна подивитися в особистому кабінеті на вебпорталі у вкладці «Мої
повідомлення».
Зверну увагу ще на декілька моментів.
Якщо заява про призначення пенсії буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку,
пенсію буде призначено з дня, що настає за днем досягнення 60 років. Якщо звернення за призначенням пенсії
відбудеться пізніше ніж три місяці, у такому разі її буде призначено з дати звернення.
Сьогодні в Пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає,
що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру обраного головного
управління Пенсійного фонду, незалежно від місця постійного проживання.
– Наступне питання стосуватиметься пенсії в разі втрати годувальника, що призначається та виплачується дітям від 18 до 23 років, які після школи продовжують навчатися за денною формою навчання.
Сьогодні у деяких з них немає можливості надати відповідні довідки, які вимагає Пенсійний фонд, щоб
призначити таку виплату або її продовжити. Чи передбачена зміна правил у період воєнного стану щодо
цих дітей?
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ПФУ ІНФОРМУЄ
– Так, передбачено. Під час дії в Україні воєнного стану та протягом 60 днів після його припинення дітям
віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,
а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, пенсія в разі втрати годувальника призначається,
а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки від закладу освіти. Дані про навчання
Пенсійний фонд отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
– Зазвичай, з 1 квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, проводився перерахунок пенсій. Чи
очікувати перерахунок пенсій цьогоріч такій категорії пенсіонерів?
– Перерахунок пенсіонерам, котрі продовжують працювати, проводиться автоматично, починаючи з 2018
року. Не виключенням є й 2022 рік.
Перерахують пенсії з 01 квітня особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули відповідного страхового стажу:
• не менш як 24 місяці після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
• менш як 24 місяці, але після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.
Проте, варто зважити на певні особливості даного перерахунку. Нагадаю, що обчислення страхового стажу
здійснюється за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на
підставі поданих страхувальником звітів та після надходження даних про сплату єдиного внеску.
А подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року передбачено щокварталу. Строки подання звітності становлять
40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу.
Отже, автоматичний перерахунок відбудеться після подання звітності. Проте, розмір пенсії буде переглянуто
з 1 квітня 2022 року та проведено відповідну доплату.

ОГОЛОШЕННЯ

Конкурс «Ні війні!»
ще триває
1

червня відзначається Міжнародний день захисту дітей –
свято, запроваджене з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини. Саме в дітях
продовження роду людського й здійснення наших мрій і сподівань на краще. Діти – це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують уваги
дорослих, тому хочеться, аби кожне дитяче серце не було обділене любов'ю, турботою і батьківською ласкою. Проте сьогодні
перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав
дітей у зв'язку з ескалацією насильства та бойових дій на території нашої держави. Кожна дитина має повне
право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні – це не лише свято для дітей, а
й нагадування суспільству про необхідність захищати права
малечі, прагнути, щоб вони росли щасливими, а в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Діти – майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Бажаємо їм міцного здоров'я, безтурботного дитинства, безмежного щастя, щирих друзів та мирного неба над
Україною!
Зважаючи на нинішню ситуацію в країні, ведення бойових
дій, з метою підтримання Збройних сил України та з нагоди Дня
захисту дітей ми нагадуємо про продовження конкурсу дитячого малюнка «Стоп війні!», який покликаний підтримати наших
воїнів та формувати позитивний імідж Захисників України.
Шановні працівники Криворізького залізорудного комбінату, дайте можливість дітям висловити власне бачення миру в
нашій країні, її розвиток і розбудову. Нехай вся малеча та підлітки зроблять добру справу – долучаться до конкурсу і нададуть свої малюнки. Дитяча щирість та безпосередність, яка
присутня у роботах, допоможе нашій українській армії вистояти і чинити опір ворогові, захищаючи свої сім'ї й рідну землю.
Збір малюнків триватиме до 17 серпня 2022 року. Роботи направляйте до служби соціального розвитку (каб. 411 будівлі
ЦІС) або до канцелярії комбінату за адресою: Симбірцева 1А
(каб. 119, папка №43 «Служба соціального розвитку»).
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ДАТА В КАЛЕНДАРІ

ДЕ ВАРТО ПОБУВАТИ?
24 травня в Європі відзначали День парків. Він був
проголошений Федерацією ЄВРОПАРК – європейською організацією, яка об'єднує природні території,
що перебувають під охороною, у 36 європейських країнах. Це свято організували з метою підвищення статусу
заповідників Європи, а також для суспільної підтримки
їх роботи. Наразі Європейський День парків символізує міжнародну солідарність у справі охорони природних територій. Україна також багата на національні
природні парки, які є об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значень.
Наше місто теж не виняток.

Б

агато хто знає, що Кривий Ріг – промисловий гігант. Той факт, що він один із найзеленіших населених пунктів
України, який має населення понад 600 тисяч людей, здогадуються, мабуть, не всі. Численні доглянуті «зелені
острівці» у міському ландшафті яскраве тому підтвердження.
У Кривому Розі багато парків, балок з чудовими краєвидами, мальовничих скель. Частина з цих природних
об'єктів є заповідною, інші – ще не стали, але також
потребують охорони. До природоохоронних територій
Криворіжжя належать дванадцять об'єктів природи:
три з них загальнодержавного значення і дев'ять – місцевого. До перших належать: Криворізький ботанічний
сад Національної академії наук, ландшафтний заказник «Балка Північна Червона» та історико-геологічна пам'ятка природи – Скелі МОДРу. До заповідних
об'єктів місцевого значення
належать:
ландшафтний
заказник «Візирка», Довгинцівський
дендропарк,
парк ім. Федора Мершавцева, Сланцеві скелі неподалік площі Володимира
Великого, виходи скельних
порід на Південному ГЗК
тощо.
Більшість з них, шановні
читачі, ви можете побачити
на фотографіях.
За матеріалами
інтернет-видань
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ВІТАЄМО

IМЕНИННИКIВ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Боднарчук Юлія Миколаївна – дільнична геологиня.
Борисенко Григорій Григорович – інспектор з охорони праці.
Думіна Лілія Миколаївна – економістка з планування.
Зіньковська Ольга Михайлівна – бухгалтерка головної бухгалтерії.
Кононський Руслан Борисович – помічник голови правління.
Копайгора Євген Миколайович – дільничний маркшейдер на підземних роботах.
Кравченко Інна Михайлівна – інспекторка з кадрів бюро кадрового діловодства.
Майман Денис Олександрович – бухгалтер головної бухгалтерії.
Нагіна Юрій Олегович – начальник економічного бюро.
Незгодзінська Валентина Анатоліївна – бухгалтерка головної бухгалтерії.
Олексієва Ірина Вікторівна – бухгалтерка головної бухгалтерії.
Пляченко Оксана Сергіївна – провідна бухгалтерка.
Ткаченко Олена Олегівна – фахівчиня відділу вхідного контролю.
Чорна Тетяна Анатоліївна – інженерка з організації та нормування праці.
Шевчік Ольга Миколаївна – інженерка.

ШАХТА «ОКТЯБРСЬКА»

Базарний Сергій Миколайович – заступник начальника дільниці №1.
Ковган Леонід Олексійович – заточувальник дільниці №27.
Попеску Сергій Васильович – кріпильник дільниці №4.
Сахнюк Олександр Васильович – кріпильник дільниці №20.

ШБУ

Гоголєва Віра Іванівна – виконавиця робіт дільниці №15.
Коваленко Олександр Іванович – старший виконавець робіт дільниці №16.
Попружук Олег Миколайович – майстер гірничий дільниці №1.
Ревенко Віталій Миколайович – заступник начальника дільниці №3.
Тарасенко Валерій Олександрович – прохідник дільниці №4.

УЗТ

Гнатюк Сергій Анатолійович – машиніст екскаватора залізничного цеху №2.
Мартиненко Валентина Іванівна – чергова стрілочного поста залізничного цеху №1.
Морозюк Наталія Василівна – начальниця зміни залізничного цеху №2.
Шибаєв Сергій Анатолійович – монтер колій залізничного цеху №1.

АВТОБАЗА

Беперщ Наталя Федорівна – начальниця бюро ОП та МП.
Коваль Вячеслав Анатолійович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.
Кравчук Олександр Іванович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.
Полянський Євгеній Вікторович – водій автотранспортних засобів автоколони №2.

ЦЕЛ

Бабич Інна Михайлівна – електрослюсарка (слюсарка) чергова та з ремонту
устаткування лабораторії РЕС.
Козачок Галина Сергіївна – газомірник промислово-економічної лабораторії.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ

Остякова Валентина Михайлівна – електромонтерка з обслуговування підстанцій дільниці мереж підстанцій та зв’язку.
Подгорна Ольга Григорівна – машиністка компресорних установок компресорної дільниці.
Радучіч Ірина Федорівна – машиністка насосних установок дільниці ВК
насосної станції шахтних вод №9.
Степаненко Наталія Яківна – машиністка компресорних установок
компресорної дільниці.
Цунаєва Тетяна Валеріївна – інженерка енергетичного цеху.

БАЗА МТП

Лоцман Валентина Василівна – завідувачка складом.
Шумило Сергій Анатолійович – вантажник.

РАДА ВЕТЕРАНІВ ШАХТИ «ОКТЯБРСЬКА»
Балюк Тетяна Йосифовна.
Вдовенко Олена Гаврилівна.
Дудник Катерина Андріївна.
Евсюков Сергій Михайлович.
Новоселова Тетяна Аркадіївна.
Прудковський Анатолій Анатолійович.
Сокол Володимир Миколайович.
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ДЕНЬ БАТЬКА

НАЙГОЛОВНІШЕ – ЦЕ СПІЛКУВАННЯ
ЗІ СВОЇМИ ДІТЬМИ

Турботливий, люблячий, веселий, щасливий, усміхнений, серйозний,
справедливий, терплячий. Який він – багатодітний тато?
Цьогоріч 19 червня в Україні відзначають День батька – щорічне свято на честь татусів. Його було запроваджено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на
державному рівні ролі батька у вихованні дітей. Ви тільки задумайтеся: мама
і тато – це перші слова, які вимовляє малюк, коли вчиться розмовляти рідною мовою. Це – найближчі і найрідніші для нас люди, які віддають часточку
своєї любові, тепла, даруючи життя і виховуючи протягом всього дитинства.

Н

а Криворізькому залізорудному комбінаті працює немало чоловіків, у яких – понад двоє дітей.
В умовах важкого виробництва – це сумлінні, серйозні, навіть суворі люди, а вдома – ніжні та люблячі татусі, які охоче балують своїх малих. Бути хорошим батьком – завдання не з легких, проте це
не заважає багатьом чоловікам займатися вихованням дітей і будувати успішну кар'єру. З нагоди
Дня батька ми поспілкувалися з багатодітним татом Русланом Гаврилюком. Він – начальник дільниці №28 шахти «Родіна». Поцікавилися, які життєві
цінності найважливіші у його родині.
– Скільки дітей разом з дружиною
Ви виховуєте?
– У нас з Іриною – троє дітей: наймолодшій доньці Мирославі півтора року,
середньому синові Кирилові 14, найстаршій Катерині 19 років.
– Як Ви проводите дозвілля з найріднішими?
– Оскільки ми мешкаємо в приватному секторі, то тримаємо город і фруктовий сад. Звісно, це займає немало
часу і значних зусиль. Але я вважаю,
що дітей з дитинства треба привчати до
праці і любові до природи. Ми разом відвідуємо міські парки, їздимо на рибалку,
на природу. Наразі через воєнний стан
більшу частину часу проводимо вдома, доглядаючи за
городом.
– Чи пам'ятаєте той момент, коли дізналися, що вперше станете
батьком?
– То було 20 років тому (сміється –
авт.). Неймовірна радість – це те, що я
відчував у той момент. Я тоді дізнався,
що першою в нас народиться дівчинка,
саме так я і мріяв.
– Що найголовніше у вихованні
дітей?
– Спілкування. Треба намагатися чути
і розуміти дітей, а за потреби – дати
слушну пораду. Якщо їх щось бентежить, треба дати зрозуміти, що батьки –
це підтримка та опора, що з нами можна
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поділитися будь-якими сумнівами, тривогами тощо.
– Чому Ви хочете навчити/
чи вже навчили доньок та сина?
– Учили тому, що знадобиться в дорослому житті.
Приміром, обговорювали вдома, які шкільні предмети
будуть корисні в майбутньому з огляду на здібності і таланти, до яких життєвих викликів треба бути готовим.
Дивлюсь я на доньку Катюшу і розумію, що всі наші
розмови були з користю. Пишаюся нею, адже вона
зараз – студентка Державного університету економіки і технологій. Опановує спеціальність
маркетолога. Окрім цього, Катя працює
тренером в студії гімнастики. Ще з дитинства вона відвідувала хореографічний ансамбль «Вибрики» Криворізького
загальноосвітнього навчального закладу
I-III ступенів №21, потім – гурток народних
танців у Криворізькій музичній школі №5.
Неодноразово брала участь у змаганнях і
конкурсах, має відповідні дипломи.
Син Кирило ходить до Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді «Мандрівник». Для закріплення
отриманих знань та їх відпрацювання на
практиці тренери організовують походи в
різні міста, учать молодь виживати у природі, орієнтуватися на місцевості, займаються скелелазінням тощо. Підтверджують свої
навички на змаганнях різних рівнів. Як на мене, для
хлопця це чудове заняття, завдяки якому він стає
мужнім, витривалим і спортивним.
– Якою повинна бути ідеальна сім'я?
– На моє переконання, великою! Тільки з часом я
зрозумів, що сім'я повинна бути великою. Між дітьми й батьками не повинно бути непорозумінь, сварок через якісь дрібниці.
–Любов і турбота батьків, їхні поради і підтримка роблять дітей щасливими. Руслане Валерійовичу, у Вашій особі бажаємо всім батькам завжди залишатися героями для своїх
нащадків і бути справжнім прикладом мудрості,
упевненості, мужності та честі!
Діна Долгова
Фото з архіву Руслана Гаврилюка
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