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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

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

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

• ш.«Октябрська»...............25/25

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

• ШБУ (орт-заїзди)..............51/51

• РАЗОМ.......................116/116

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............570/470

• ш.«Гвардійська»...........400/405

• ш.«Октябрська».........610/375

• ш.«Родіна»....................530/530

• РАЗОМ...............2 110/1 780

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......6 740/6 740

• ш.«Гвардійська........4 760/4 760

• ш.«Октябрська».....7 700/7 700

• ш.«Родіна»............6 500/6 500

• РАЗОМ.............25 700/25 700

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

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

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

• ш.«Октябрська»............240/240

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

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

ДРЕНАЖНІ

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

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

• ш.«Октябрська»............120/120

• ш.«Родіна»..............................50/50

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

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

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

• ш.«Гвардійська»......1 000/1 000

• ш.«Октябрська».............500/500

• ш.«Родіна».......................700/700

• РАЗОМ.................2 690/2 690

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................110/140

• ш.«Гвардійська»..................110/57

• ш.«Октябрська»............165/195

• ш.«Родіна».......................110/140

• РАЗОМ..........................495/532

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»...................643/643

• ш.«Гвардійська».................403/403

• ш.«Октябрська»........1 000/1 000

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

• РАЗОМ....................2 046/2 046

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»...........1 523/1 523

• ш.«Гвардійська».................939/939

• ш.«Октябрська»...............681/681

• ш.«Родіна»..........................959/959

• РАЗОМ......................4 102/4 102

2 166/2 166

1 342/1 342

1 681/1 681

959/959

6 148/6 148

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........75/75

• ш.«Гвардійська»........75/75

• ш.«Октябрська»......60/60

• ш.«Родіна»................90/90

• ПО КОМБІНАТУ  300/300

ЗА ЧЕРВЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
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У ВИРІ ПОДІЙ

Відзнаки – 
для наших праціВникіВ

1 липня у Центрі професійної освіти і навчання відбулася громадська конференція м. Кривого 
Рогу під час воєнного часу «Відбудуємо Україну разом!» за участю громадських та профспілко-
вих діячів, роботодавців, наставників молоді, керівників та працівників підприємств, науковців, 
депутатів та представників засобів масової інформації тощо. Організаторами заходу виступили 
ГС «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто», Криворізька організація Асоціації працівни-
ків профтехосвіти України, Криворізька міська організація ПМГУ, Рада соціального партнерства 
системи профтехосвіти міста і адаптації молоді в умовах виробництва, ГО «Криворізька асоціація 
«Партнери». Модератором був керівник проєкту «Соціальне партнерство в дії», методист навчаль-
но-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Віталій Сапіга. 
Він наголосив на розбудові системи профтехосвіти і співпраці з німецькими колегами щодо дуаль-
ної форми навчання. Окремою темою стало відновлення та відбудова України після війни, забез-
печення держави відповідними робітничими кадрами. 

Долучився до конференції в 
онлайн-режимі Дмитро Сте-

панюк, голова ГС «Координаційна 
рада «Кривий Ріг – рідне місто», 
почесний громадянин міста Кри-
вого Рогу, заслужений працівник 
промисловості України, доктор фі- 
лософії в галузі права, академік гірничих наук 
України. Він привітав учасників і зазначив, що зараз 
в нашій країні нелегкі часи, тому потрібно згуртува-
тися, запастися оптимізмом і готуватися до віднов-
лення держави. Зокрема, наразі треба приділити 
неабияку увагу підготовці кадрів робітничих профе-
сій і скоординувати дії органів влади, роботодавців, 
профспілковців, студентів, учнів щодо відновлення 
країни. Наразі вже розроблено рекомендації, що 
стосуються професійно-технічної освіти у Криворізь-
кому регіоні в умовах воєнного стану.

Також слово мали голова Федерації організацій ро-
ботодавців Дніпропетровщини Віктор Сергєєв, голова 
Криворізької міської організації ПМГУ Анатолій Ма-
каренко, голова громадської організації «Криворізька 
Асоціація «Партнери», директор Центру професійної 
освіти і навчання Андрій Семенов, а також представ-
ники підприємств, навчальних закладів, міськрайонно-
го центру зайнятості тощо.

Обговорювали методичні рекомендації щодо фор-
мування активного розвитку соціального діалогу, спів-
робітництво з навчально-методичним центром про-
фесійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 
пріоритетність упровадження сучасних виробничих 
технологій, заохочення молоді, розвиток наставництва 
при підготовці кадрів робітничих професій тощо. Також 
на конференції підбили підсумки щорічного міського 
громадського конкурсу на «Кращий колективний дого-
вір», «Краще підприємство – замовник кадрів року», 
«Кращий наставник виробництва за дуальною формою 
навчання». Протягом заходу було відзначено чимало 
представників різних підприємств, установ і закладів. 
Серед тих, хто вручав грамоти, були почесний грома-

дянин міста, голова Криворізької 
міської організації ПМГУ Анатолій 
Макаренко та керівник проєкту «Со-
ціальне партнерство в дії», методист 
навчально-методичного центру про-
фесійно-технічної освіти у Дніпропет- 
ровській області Віталій Сапіга.

Так, дипломи переможця конкурсу «Краще підпри-
ємство (роботодавець) – замовник кадрів року 2022 
року у номінації «Підприємство щодо організації  
наставництва на виробництві» отримав Сергій Бара-
банов (займав посаду директора з персоналу), у номі-
нації «Кращий керівник з персоналу» – Єгор Фурсов, 
диплом за високі професійні і виробничі досягнення 
в підземній гірничій галузі в пам'ять Олександра Ви-
соцького – Павло Овчар (займав посаду заступни-
ка директора з персоналу). Переможцями конкурсу 
«Краще підприємство (роботодавець) – замовник 
кадрів 2022 року» у номінації «Кращий наставник 
виробництва за дуальною формою навчання» ста-
ли слюсар з ремонту рухомого складу ЗЦ рухомого 
складу УЗТ Едуард Бівзюк, монтер колії ЗЦ №2 УЗТ 
Олександр Псарюк, прохідник дільниці №2 ш. «Ро-
діна» Сергій Головащенко, електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №8 
проходки ш. «Октябрська» ШБУ Віктор Побива, на- 
чальник дільниці №32 ш. «Гвардійська» Валентин 
Марченко. Також була відзначена дипломом кон-
курсу «Краще підприємство (роботодавець) – за-
мовник кадрів 2022 року у номінації «Співпраця 
з засобами масової інформації» в.о. начальника 
служби інформації Діана Долгова.

Пишаємося 
нагородами 
для нашого 
колективу!

Наш кор.
Фото Наталі 
Плужник
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МІСЬКІ ЗАХОДИ

НАВІКИ ЗБЕРЕГТИ ПАМ'ЯТЬ
Підло, підступно, віроломно. 

Саме так 22 червня нацистська 
Німеччина атакувала мирні те-
риторії по всій лінії кордону від 
Балтійського до Чорного морів 
попри угоду про ненапад. Украї- 
на з усіх країн світу зазнала най-
більших втрат за роки тієї вій-
ни. Ціна того кривавого конф- 
лікту для України коштувала 
понад 8 млн життів, з них ци-
вільного населення – близько 
5 млн, 2,2 млн було вивезено на 
примусові роботи до нацист-
ської Німеччини, 10 млн меш-

канців втратили притулок. Гіркотою втрати і страшним болем відгукуються в серцях громадян події 
1939-1945 років. Ніколи не пережити те, що відчувають убита горем мати, коли отримує звістку про 
загибель сина, і дружина, яка не дочекалася повернення свого чоловіка з фронту. Таких сімей було 
багато. Їхні нащадки і досі не можуть оговтатися від непоправної втрати. 

Наразі Україна також потерпає від нацистської навали вже з іншої сторони. Але ми впевнені у 
перемозі світла над темрявою, як і в 1945-му...

22 червня – день початку Другої світової війни на території нашої країни. Ця трагедія забрала життя кож-
ного п'ятого українця. Наш священний обов'язок – навіки зберегти пам'ять про воїнів-визволителів, 

які вигнали ворога з нашої землі та здобули перемогу. У цей день ми згадуємо тих, хто загинув на полі бою, 
кого нацисти замучили в концентраційних таборах. Ми вшановуємо фронтовиків, трудівників тилу і дітей вій-
ни, усіх тих, хто день за 
днем наближав довго- 
очікувану перемогу. Тому 
у День скорботи і вша-
нування жертв війни в 
Україні відбулися урочис- 
тості в пам'ять про загиб- 
лих. Зокрема, у парку 
«Шахтарський», що у 
Покровському районі, зіб- 
ралися ветерани, пред-
ставники райвиконкому, 
підприємств та установ, 
небайдужа молодь, щоб 
віддати данину поваги від-
важним і мужнім бійцям. 
Від АТ «Кривбасзалізруд-
ком» були присутні представники адміністрації – Павло Овчар, Руслан Кононський, Сергій Маловічко та 
голова профкому ПО ПМГУ комбінату Юрій Деркач. Присутні вшанували полеглих на полі бою покладанням 
квітів до братської могили 867 воїнів та пам'ятника воїнам-визволителям. Низько вклонялися своїм героям 
і молилися за їхні душі.

Шануймо героїв минулої та поточної війни за Свободу українського Народу!
Наш кор.

Фото Діни Долгової
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ОГОЛОШЕННЯ

кОлЕкТиВ «криВБаСзалізрУдкОМУ»  
наГОрОдили за ВОлОнТЕрСТВО

МІСЬКІ ЗАХОДИ

Правлінням та наглядовою радою товариства прийнято рішення у 
випадку звернення працівниками (колишніми працівниками) щодо на-
дання направлень на проходження МСЕК для встановлення відсотка 
втрати працездатності пропонувати їм укладати договори про відшко-
дування моральної шкоди в досудовому порядку.

Якщо Вам вже встановлено втрату професійної працездатності або 
родичам першого рівня споріднення працівників, померлих від нещас-

ного випадку на виробництві, та родичам першого рівня споріднення колишніх працівни-
ків, померлих від професійного захворювання за умови встановлення причинного зв'язку 
смерті із професійним захворюванням, пропонуємо також звернутися до юридичного від-
ділу 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

24 червня у виконкомі Покровської районної у місті ради відбула-
ся сесія. У цей день також було місце і для нагородження. Були від-
значені представники державних і приватних підприємств, комуналь-
них закладів, громадських, релігійних організацій і всі небайдужі 
мешканці, які допомагають українській армії і докладають максимум 
зусиль для спільної Перемоги. Зараз триває відкрита та гаряча війна, 
тому будь-яка допомога для воїнів – важлива і необхідна.

Напередодні церемонії нагородження до при-
сутніх у залі звернувся голова Покровської 

райради Андрій Соколовський. Він подякував 
всім небайдужим, хто допомагав українським 
військовим, переселенцям, волонтерам, бла-
годійним організаціям і продовжує це робити. 
Цього дня чимало підприємств та організацій 
отримали відзнаки. Серед нагороджених –  
АТ «Кривбасзалізрудком». За волонтерську іні-
ціативу та діяльність, всебічну підтримку внут- 

рішньо переміщених осіб і мешканців міста, вагомий внесок у спільну справу боротьби за територіальну ці-
лісність України Андрій Соколовський нагородив колектив Криворізького залізорудного комбінату Подякою 
виконкому Покровської райради.

Упродовж сесії лунали 
теплі й щирі слова подяки 
від Ольги Запорожець, по-
мічника-консультанта нар-
депа Олени Криворучкіної 
та Вікторії Третяк, заступ-
ника голови військової ад- 
міністрації міста. Вони від-
значили вагомий особис- 
тий внесок мешканців в 
оборону Кривого Рогу та 
України, волонтерську та 
благодійну діяльність.

Наш кор.
Фото Діни Долгової та 

Яни Січкар
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підГОТОВка кадріВ

МІСЬКІ ЗАХОДИ

28 червня в Україні відзначають День 
Конституції. І саме цього числа 

26 років тому відбулося ухвалення Ос-
новного Закону, яке увійшло в історію 
незалежної і незламної української дер-
жави. Цій події передували 6 довгих ро-
ків важкої праці, консультацій, суперечок і 
домовленостей.

Сьогодні, відбиваючи атаки російських 
загарбників, Україна вкотре виборює це 
право – бути суверенною, незалежною та 
демократичною державою. Державою, де проживають чесні, сумлінні й виховані громадяни, які пишатимуть-
ся своїми здобутками, національним надбанням і своєю країною. Красивою, квітучою, щедрою, родючою.

З нагоди державного свята у нашому місті відбулися пам'ятні заходи. У Покровському районі урочис- 
тості пройшли поблизу скверу, де розташований пам'ятник Богдану Хмельницькому – видатному гетьману, 
який прагнув розбудувати незалежну українську державу. Представники виконкому Криворізької міськради 
та райради, промислових підприємств, закладів і установ, від АТ «Кривбасзалізрудком» – помічник голови 
правління (із соціальної та інформаційної політики) Павло Овчар, молодь та небайдужі мешканці поклали 
квіти до пам'ятника і вшанували великий подвиг гетьмана, сподіваючись на найшвидшу перемогу над воро-
гом, світле майбутнє України та забезпечення виконання її головного Закону – Конституції України!

Наш кор.
Фото Наталі Плужник

Урочистості 
до Дня Конституції 

України

СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Згідно з планом роботи Криворізького навчально-методич-
ного центру профтехосвіти  в Дніпропетровській області 

на базі АТ «Криворізький залізорудний комбінат» відбула-
ся зустріч фахівців кадрової служби підприємства з керів-
никами закладів професійної освіти, зокрема криворізьких 
професійних ліцеїв: гірничо-металургійного, гірничо-техно-
логічного, гірничо-електромеханічного. Мета – формування 
активного розвитку соціального діалогу з роботодавцем з 

питань підготовки кадрів, організації виробничої практики, працевлаштування випускників з огляду на умо-
ви воєнного стану в Україні.

Обговорено питання підготовки кадрів нової генерації через впровадження дуальної форми здобуття освіти, 
організації навчального процесу і закінчення навчального року, працевлаштування випускників, участь пра-
цівників кадрової служби комбінату у профорієнтаційних заходах щодо виконання регіонального та держав-
ного замовлення, узгодження навчальних планів і програм з професій тощо.

Наш кор.
Фото Оксани Шахмоть
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ…

ЇМ ДО ДУШІ РОБОТА З ЦИФРАМИ

Наша праця завжди була важливою та вкрай необхідною, оскільки саме 
працівники бухгалтерії забезпечують всіх необхідних користувачів корис-

ною та достовірною інформацією про результати діяльності нашого підпри-
ємства. І зараз, в умовах, коли ворог намагається знищити нашу незалеж-
ність, зламати волю та прагнення свободи, кожен з нас своїми трудовими 
досягненнями не лише допомагає підтримувати економіку нашої країни, але 
і крок за кроком наближає таку омріяну і таку очікувану Перемогу – з кож-
ною цифрою, з кожним документом, з кожним сплаченим податком.

У мирні часи це був би чудовий святковий день, сповнений привітань та 
приємних побажань. Цьогоріч ми зустрічаємо наше професійне свято стри-
мано, подекуди з осторогою, розуміючи ступінь нашої відповідальності. Адже 
ми не просто виконуємо свою бухгалтерську роботу – ми робимо все можливе, 
щоб бути надійним тилом для наших мужніх захисників. Та як би складно нам не 
було, пам'ятаймо – ми потрібні нашій країні, нашим близьким та нашому підприємству!

Зі святом Вас, колеги! Від усього серця бажаю Вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту 
і затишку у Ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці, а найголовніше 
і найбажаніше для всіх побажання – миру в Україні!

І мир на нашій землі обов'язково буде! Все буде Україна!
Любов Ярошевська,

головний бухгалтер АТ «Кривбасзалізрудком»

На Криворізькому залізорудному 
комбінаті працює цілеспрямова-

на і відповідальна команда бухгалте-
рів на чолі з головним бухгалтером 
Любов'ю Ярошевською. Напередодні 
професійного свята ми поспілкували-
ся з представниками бухгалтерії під-
приємства і поцікавилися їхнім став-
ленням до роботи, особливостями 
професії та особистим. Знайомтеся: 
успішні та життєрадісні панянки-бух-
галтерки – начальниця бюро обліку 
матеріалів Галина Леміш, начальни-
ця бюро фінансово-розрахункових 
операцій Дар'я Кравець, начальниця 
бюро обліку доходів Ольга Дубачин-
ська, начальниця бюро обліку розрахунків з персона-
лом Оксана Орєхова.

– Чому ви обрали професію бухгалтера?
Галина: У 1983 році я працевлаштувалася на базу ма-

теріально-технічного постачання комірником, а коли з'я-
вилася можливість працювати бухгалтером, то із задо-
воленням скористалася нею. Мені подобаються цифри, 
розрахунки, обчислення. Люблю вишукувати помилки в 
цифрах і знаходити правильні рішення.

Дар'я: Я не можу сказати, що це був мій свідомий ви-
бір. Насправді то була раціональна порада батьків, адже 
такі фахівці завжди мають попит. Трохи попрацювавши 
за цим фахом, я зрозуміла, що то – моє. Люди, яким не 
підходить ця робота, насправді довго не затримуються, а 
ті, хто залишаються, то залишаються вже назавжди.

Ольга: У моєму випадку може здатися, що це була ви-
падковість, але зараз  розумію, що в нашому житті випад-
ковість – це закономірність. Спочатку я вважала, що ро-

бота бухгалтером буде тимчасовою, 
адже мала інші мрії. Але тут дореч-
ним є вислів: «Ніщо не буває більш 
постійним, ніж тимчасове». Мені 
здається, що це не я обирала фах, 
а він мене.

Оксана: Моя мама працювала 
бухгалтером, тож у дитинстві бува-
ли дні, коли я приходила до неї на 
роботу. Найбільше мені подобалися 
моменти, коли давали калькулятор 
на цілий день або оброблені перфо-
картки з машини. Для мене це були 
дуже цікаві забавки, а робота на 
той час не здавалася скрупульоз-
ною і важкою, якою насправді є.

– Чи є якісь особливості, притаманні обраній 
ділянці обліку?

Галина: Робота пов'язана з контрагентами, часті-
ше – у телефонному режимі. Я займаюся перевіркою 
первинних документів від поставників, вирішенням 
внутрішніх питань щодо обліку матеріалів, співпра-
цюю з бухгалтерами різних структурних підрозділів.

Дар'я: Згуртувати колектив, організувати чітку 
роботу бюро, яке займається розрахунками з під-
звітними особами, а також відобразити всі банків-
ські операції, і найнеобхідніше – створювати гарний 
настрій в колективі.

Ольга: Наше бюро займається обліком доходів: 
від реалізації готової продукції до надання послуг 
та продажу путівок, тобто обліком усього, що дає 
доходи. Щодо особливостей – можу сказати, що у 
нашій роботі не буває дрібниць. Кожна дрібничка – 
важлива. Фахівці повинні володіти такими якостями, 

День бухгалтера в Україні – важливе свято для нашої держави. Ви тільки уявіть, 
як би функціонували організації, установи і підприємства, якби не було цих фахівців.  
Сучасні бухгалтери не лише працюють з документами, цифрами і звітністю, а й постійно 
вивчають зміни у бухгалтерському та податковому законодавстві, впроваджують новітні 
інформаційні технології та створюють підґрунтя для оптимальних управлінських рішень. 
Без таких спеціалістів в сучасному світі не обійтися.

Галина
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Ольга

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

як уважність, терпіння, певною мірою – педантизм. 
Треба постійно навчатися, адже законодавство не 

стоїть на місці і щомісяця є нововведення.
Оксана: Головними в нашій роботі є уміння спіл-

куватися з працівниками підприємства, знання 
чинного законодавства, щоб правильно розраху-
вати заробітну плату, вчасно виплатити відпускні 
та інші виплати, своєчасно прозвітувати органам, 
які контролюють нашу діяльність.

– Які оцінки ви мали в школі з математики?
Галина: З алгебри – тверда п'ятірка, геометрію я 

особливо не любила, мала четвірку. Скажу одразу: 
креслення – не моє. Навчаючись у 

виші, обожнювала дисципліну 
вищої математики.

Дар'я: Мала тверду 
четвірку, проте в атестаті 
стоїть п'ятірка.

Ольга: Не можу сказати, 
що математика була моїм 
улюбленим предметом, але 
мала оцінку «відмінно».

Оксана: Як не банально, 
але «відмінно».

– Яку фразу/девіз най-
частіше повторюєте на 
роботі?

Галина: Для того, щоб 
всі задачі втілювалися в 

життя, потрібна увага і відпо-
відальність до виконання завдань.

Дар'я: Мабуть, девізу в мене немає. Але, коли да-
ють по роботі складні завдання, завжди кажу: «Добре, 
зараз».

Ольга: У нас багато таких фраз, але одна з най-
частіше повторюваних у бюро: «Очі  бояться, 
а руки роблять».

Оксана: Все що нас не вбиває, робить 
нас сильніше.

– Скільки разів на день користуєтесь 
калькулятором?

Галина: Це не можливо підрахувати, 
адже бухгалтерія – це робота з цифрами, 
їх постійно треба додавати, відраховува-
ти, перевіряти. Пам'ятаю ті часи, коли не 
було калькуляторів і доводилося працюва-
ти з рахівницями, наразі ж все автомати-
зовано і спрощено.

Дар'я: Калькулятор – це невіддільна час- 
тина бухгалтера. Мабуть, разів сто, а то і 
більше.

Ольга: У мене завжди на робочому місці 
ліва рука на калькуляторі.

Оксана: Хоч ми і використовуємо прог- 
рамне забезпечення в повному обсязі, але 
калькулятор, як надійний помічник, завжди 
знаходиться на столі.

– Що на сьогодні потрібно зробити для 
української бухгалтерії?

Дар'я: Хотілося б, щоб законодавство у цій сфері не так 
швидко оновлювалося, але ми розуміємо, що це немож-
ливо. Світ змінюється, іде прогрес. Ми також опановуємо 
все нове і застосовуємо на практиці.

Ольга: Було б краще, якби трохи спростили податкове 
законодавство, адже воно дуже об'ємне.

Оксана: Щоб у розробці законів та нормативних актів 
чинного законодавства безпосередньо брали участь бух-
галтери-економісти, які мають практичний досвід, а не  

викладачі-теоретики.
– Який період року най-

важчий для бухгалтера?
Галина: Кожен звітний пе-

ріод важливий, найвідпові-
дальніший – це період річної 
інвентаризації: коли, окрім 
поточної щомісячної роботи, 
беремо участь у проведенні 
річної інвентаризації. Зазви-
чай, вона проходить у жовт-
ні-листопаді.

Дар'я: Зважаючи на специ-
фіку бюро фінансово-розрахун-
кових операцій, це щоденна кропітка робота. Більш на-
пружений час – це квартальні та річні звіти.

Ольга: Раніше найвідповідальнішим моментом був 
річний звіт (кінець січня-лютий-початок березня), а за-
раз і квартальні звіти об'ємні, і навіть звіти за місяць.

Оксана: Найважчим я вважаю кінець поточного року, 
адже тоді підводяться підсумки за рік та складаються 
плани на майбутнє.

– Якби ви не були бухгалтером, то ким тоді могли 
стати?

Галина: Я навіть не уявляю себе в іншій професії. 
У будь-якому випадку, моя робота була б пов'язана з 
цифрами.

Дар'я: Можна пожартувати? Приватним детекти-
вом. Бо я обожнюю читати  книги такого жанру. А вза-
галі у будь-якому випадку я б обрала роботу, пов'язану 
з цифрами і людьми.

Ольга: Я мріяла бути вчителем української мови і 
літератури, адже обожнювала ці предмети. Але життя 
склалося так, що стала працювати бухгалтером. Те-

пер я розумію, що ця робота стала сенсом мого 
життя.

Оксана: Мабуть, психологом, бо без-
посередньо спілкуюся з людьми, які хо-
чуть, щоб їх вислухали, допомогли їм чи 
дали пораду залежно від різних життє-
вих ситуацій. Я намагаюся їх почути та 
підтримати в рамках своїх службових 
повноважень.

– Чим захоплюєтеся у вільний 
час?

Галина: Люблю читати детективи, 
в'язати гачком та частувати своїх рід-
неньких на вихідних кулінарними но-
винками.

Дар'я: Обожнюю вечорами про-
гулюватися разом зі своєю улюбле-
ницею – собачкою Фасею, а перед  
сном – читати детективи. Нещодавно 
перечитала книжки Джорджа Орвел-
ла. На вихідних пригощаю сім'ю сма-
коликами.

Ольга: Люблю читати детективи й 
романи, вишивати нитками та бісером. 

Серед моїх робіт – ікони на хрестини, руш-
ники на весілля, картини. Подобається доглядати 
за квітами і, звісно, проводити час, граючи з онуч-
кою Анною.

Оксана: Я отримала новий статус бабусі, 
тому весь свій вільний час присвячую спілку-
ванню з онукою, яка дає мені великий заряд 
бадьорості та задоволення.

Діна Долгова, фото автора

Дар'я

Оксана
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ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

знання – цЕ СкарБ
На базі УКЦ існує технічна бібліотека, загальний фонд формував-

ся як єдиний бібліотечний фонд технічної літератури. Він об'єднаний з  
бібліотек, які діяли на базі рудоуправлінь ВО «Кривбасруда» за  
напрямками та потребами нашого гірничодобувного підприємства. 

Кількісний фонд бібліотеки складає більш ніж  
11 тис. примірників, до яких включені примірни-

ки з точних наук – математики, фізики, хімії, а та-
кож картографії, топографії, геодезії, геоморфології; 
загальнотехнічних дисциплін і спеціалізованими за  
напрямком гірничодобувної промисловості.

До загальнотехнічної літератури на- 
лежать примірники з матеріалознав-

ства, електротехніки, технічної механіки, слюсарної справи.
Основні книжкові видання та підручники складаються 

з посібників з гірничої справи, починаючи з родовищ ко-
рисних копалин, засобів розробки, проєктування гірничих 
підприємств, технології гірничого виробництва, монтаж 
гірничого обладнання. 

У більшості випадків видання не викладені в скановано-
му або перевиданому вигляді в інтернеті, тому при здійс-
ненні технологічних процесів у працівників Криворізького 
залізорудного комбінату виникають різні питання щодо 

виробничих моментів. У бібліотечному фонді УКЦ можливо знай-
ти необхідну літературу про технологію розробки та видобутку 

рудних копалин, машини та механізми, схеми, транспорту-
вання та іншу інформацію, корисну не тільки досвідченим 
фахівцям, а й робітникам, які підвищують кваліфікацію шля-
хом навчання без відриву від виробництва. 

Працівники Криворізького залізорудного комбінату, якщо 
ви прагнете розширити свої знання, опанувати гірничу про-
фесію, підвищити кваліфікацію й розряд, радимо звертатися 
до технічної бібліотеки учбово-курсового центру.

Ірина Коваленко, методист УКЦ

Уже ласкаво приймають відпочивальників – працівників Криворізького залізорудного комбіна-
ту та їхні сім'ї бази відпочинку «Затишок» (ш. «Октябрська») та «Сонячна» (УЗТ та автобаза), що 
знаходяться у с. Мар'янівка. Берег річки Інгулець, прохолодна вода, чисте повітря, мальовничі пей-
зажі і активне дозвілля – чекають на трудівників, які відвідають бази відпочинку.

ЛІТО-2022

Зауважимо, що офіційному відкриттю баз відпочинку переду-
вала чимала та кропітка робота. За словами в.о. начальника 

дільниці №67 шахти «Октябрська» Миколи Албова, у «Затиш-
ку» цього року для зручності відпочивальників приділили увагу 
комфортності санітарно-побутових приміщень, були відремон-
товані санвузли, встановлено нові унітази і три душові кабіни. 
Що стосується корпусів, то були проведені косметичні ремонти 
у кімнатах відпочинку: пофарбовані вікна та двері. Повністю за-
мінено покриття пірса: настелено нові дошки. На прибережній 
території теж все приведено до ладу – працівники шахти та ре-
монтно-будівельного цеху шахтобудівельного управління пофар-
бували гойдалки, покосили газон, освіжили мангальну зону та 
висадили саджанці квітів, кущів і дерев.

Наразі у «Затишку» облаштовано 45 ліжко-місць: це двомісні, 
тримісні та чотиримісні номери. Є літня кухня, де можна приготу-
вати смачненьке і порадувати своїх близьких. Для активного доз- 
вілля, наприклад, коли на вулиці спекотно, можна позмагатися з 

НАБИРАЙТЕСЯ СИЛ 
НА НАШИХ БАЗАХ ВІДПОЧИНКУ
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рідними і друзями, погравши в більярд 
і теніс у спортивній кімнаті на першо-
му поверсі. Також у приміщенні вста-
новлено великий телевізор і меблі для 
відпочинку. На подвір'ї розташовані: 
гойдалки й альтанки, банкетний зал, 
де можна зібратися і пообідати вели-
кими родинами. На пляжі – лежаки під 
навісом. Для тих, хто любить спорт, є 
футбольний та волейбольний майдан-
чики, спортивний інвентар у наявності. 
Охочі можуть ловити рибу на окремій 
кладці. Діє медичний пункт за потреби.

На базі відпочинку «Сонячна» за чис- 
тотою, порядком і благоустроєм території слідкує завідувачка господарства 
Алла Завзята. Вона говорить, що працівники бази намагалися максимально 
підготувати умови для відпочинку трудівників комбінату. Зокрема, здійснено 
косметичні ремонти кімнат, замінено дах у корпусі №4, поряд із санвузлом бу-

дуються душові кабінки, здійснено заміну дощок на пірсі, які вже зносилися, пофарбовано металеві конструкції, скошено 
газон, декоративно підрізано кущі, висаджено квіти, кущі й дерева.

Також, робітники ремонтно-будівельного цеху ШБУ будують кімнати відпочинку окремого комплексу, який ще не в 
експлуатації.

Територія «Сонячної» – велика і простора. У корпусах УЗТ №1, 2, 4 – 55 ліжко-місць, також є два двоповерхові теремки, 
де можуть відпочивати до 5-6 осіб. В корпусі автобази №3 та чотирьох теремках – 34 ліжко-місць. Для тих, хто любить 

побалувати себе і своїх рідних смачненьким, розташований 
мангал під навісом, камін-барбекю з цегли, а також майдан-
чик з п'ятьма мангалами. Ну вулиці діти й дорослі можуть по-
змагатися у волейбольному спорті. Облаштовано більярдну. 
Спортивний інвентар у наявності: є м'ячі, бадмінтон, шашки, 
шахи, катамарани. 

Путівки можна придбати у голів цехкомів своїх структурних 
підрозділів. Вартість складає 40 грн за путівку на одну люди-
ну без надання місця проживання і 50 грн за путівку з надан-
ням ліжка-місця.

Ласкаво просимо відпочити й набратися сил перед новими 
трудовими завданнями!

Діна Долгова, фото автора



Шахтар Кривбасу 
№10-11 (1897-1898) 15.07.2022 11

ЗДОРОВ'Я

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19
Наразі через воєнний стан чимало громадян 

України просто забули про таку страшну хворобу, 
як коронавірус. Звісно, нам зараз не до цього. Про-
те не варто нехтувати правилами особистої гігієни, 
адже Covid-19 впливає на різні групи людей різною 
мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає у 
легкій чи середній формі тяжкості, але це не озна-
чає, що не треба дотримуватися протиепідемічних 
норм і рекомендацій. Здоров'я – це найголовніша 
цінність, яку ми маємо зберегти.

Кабінет Міністрів подовжив карантин в України до 31 
серпня 2022 року. Поки в умовах воєнного стану в 

регіонах нашої держави не застосовують рівні епідне-
безпеки. Масковий режим не обов'язковий, але зали-
шається рекомендованим. Станом на 14 липня 2022 
року в Україні налічується 5 014 929 тих, хто заразився, 
з них одужало 4 880 967, померло – 108 605. Зараз хво-
ріють 25 357 осіб.

За даними на 13 липня поточного року вакцинували-
ся 15 729 617 людей, з них повний курс щеплення зро-
били 15 201 112. У Дніпропетровській області мешканці 
зробили понад 3 мільйони щеплень від коронавірусу,  
1 млн 405 тис. жителів завершили курс вакцинації.

Наразі у Кривому Розі діють центри масової вакцинації 
від коронавірусної хвороби Covid-19, де можна зробити 
щеплення. У наявності – вакцини Файзер і Коронавак. 
Щоденно у місті роблять щеплення 100-200 осіб.

Просимо усіх працівників комбінату слідкувати за сво-
їми строками щеплення від коронавірусу. У разі потреби 
і за можливості зробити бустерну або додаткову дозу у 
будь-якому центрі масової вакцинації від коронавірусної 
хвороби Covid-19. Бережіть себе і будьте здорові!

Інформацію надано медичною службою

ВАРТО ЗНАТИ

СПІЛКУЙМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ
З 1 липня у кожному районі Кривого Рогу працюють розмовні клуби «Спілкуймося українською!», адже 

мова – це також наша зброя. Йде лагідний процес переходу на українську мову і створюються комфортні 
умови для цього. Заняття безкоштовні і проводяться двічі на тиждень щосереди і щосуботи об 11-00.

Заняття складаються з теоретичної та прак-
тичної частин. Під час теорії вивчаються 

стилі літературної мови, орфографія, пунктуа- 
ція, запозичені слова, відмінювання, чергуван-
ня букв, класифікація частин мови – прикмет-
ники, числівники, займенники, дієслова, прий- 
менники тощо. Відповідально поставилися до 
проведення засідань клубу працівники бібліо-
теки філіалу №7 імені Івана Кошицького. На 
зустрічі вони запрошують вчителів української 
мови та провідних фахівців з різних галузей 
знань. Для зацікавлення присутніх транслю-
ють презентації. На практичній частині містяни 
виконують вправи та тестові завдання, вчать-
ся вільно спілкуватися рідною мовою, попов-
нюють свій словниковий запас.

Шановні працівники комбінату, якщо у вас є 
бажання вільно говорити державною мовою або 
«підтягнути» свої знання з літературної україн-
ської мови, ласкаво просимо долучитися і від-
відувати розмовні клуби, що діють у бібліотеках 
міста. Вони працюватимуть до кінця серпня. Наш кор.
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нОМЕри ГаряЧих лініЙ
Задля інформування населення та зручності мешканців Дніпропетровської області у вирішенні багатьох 

питань відділ обслуговування громадян №17 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Голов-
ного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надає інформацію щодо переліку 
номерів гарячих телефонний ліній, куди можна звернутися за потреби.

№ з/п Назва відділу Місцезнаходження Номер «гарячої» 
телефонної лінії

1
Відділ обслуговування військовос-

лужбовців та деяких інших категорій 
громадян (сервісний центр)

49094, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, буд. 26 (067) 195 53 51

2 Відділ обслуговування громадян № 1 
(сервісний центр)

49033, м. Дніпро,
пр-т Богдана Хмельницького, буд. 116а (097) 644 66 07

3 Відділ обслуговування громадян № 2
(сервісний центр)

49000, м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, буд. 17 (096) 811 57 05

4 Відділ обслуговування громадян № 3
(сервісний центр)

49102, м. Дніпро,
вул. Данила Галицького, буд. 22А (066) 596 03 37

5 Відділ обслуговування громадян № 4
(сервісний центр)

49008, м. Дніпро,
вул. Надії Алексєєнко, буд. 106, блок 1, 2, 3 (063) 467 93 35

6 Відділ обслуговування громадян № 5
(сервісний центр)

49022, м. Дніпро,
вул. Молодогвардійська, буд. 22-А (096) 811 74 71

7 Відділ обслуговування громадян № 6
(сервісний центр)

52005, смт Слобожанське,
вул. Теплична, буд. 31 (073) 432 82 78

52400, смт Солоне,
вул. Строменка, буд. 5-а (097) 851 58 12

8 Відділ обслуговування громадян № 7
(сервісний центр)

51000, смт Царичанка,
вул. Театральна, буд. 17 (095) 904 96 76

51800, смт Петриківка,
вул. Гончара, буд. 3-а (068) 807 85 82

9 Відділ обслуговування громадян № 8
(сервісний центр)

51925, м. Кам'янське,
вул. Інститутська, буд. 4 (068) 230 22 16

52300, смт Кринички,
вул. Виконкомівська, буд. 17 (068) 802 24 38

10 Відділ обслуговування громадян № 9
(сервісний центр)

51939, м. Кам'янське,
бул. Героїв, буд. 8, приміщення № 39 (068) 233 50 97

11 Відділ обслуговування громадян № 10
(сервісний центр)

51700, м. Вільногірськ,
вул. ім. Ю.М. Устенка, буд. 14 (095) 153 38 87

51600, м. Верхньодніпровськ,
пл. О. Поля, буд. 2 (063) 436 39 69

12 Відділ обслуговування громадян № 11
(сервісний центр)

52100, м. П'ятихатки,
вул. Пушкіна, буд. 107 (096) 917 86 70

52210,  м. Жовті Води,
вул. Паркова, буд. 8 (066) 375 79 28

13 Відділ обслуговування громадян № 12
(сервісний центр)

50086, м. Кривий Ріг,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 85а (068) 769 64 71

53100, смт Софіївка,
вул. Меліоративна, буд. 3 (096) 212 89 88

14 Відділ обслуговування громадян № 13
(сервісний центр)

50026, м. Кривий Ріг,
пр. Південний, буд. 1

(098) 569 47 16
53700,  смт. Широке,

вул. Соборна, буд. 131

15 Відділ обслуговування громадян № 14
(сервісний центр)

50065,  м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, буд. 20 (068) 891 88 80

перелік номерів «гарячих» телефонних ліній
 Головного управління пенсійного фонду України в дніпропетровській області
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16 Відділ обслуговування громадян № 15
(сервісний центр)

53802, м. Апостолове,
вул. О. Вишні, буд. 1 (050) 225 71 99

17 Відділ обслуговування громадян № 16
(сервісний центр)

50096, м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна, буд. 37в (067) 626 24 52

18 Відділ обслуговування громадян № 17
(сервісний центр)

50083, м. Кривий Ріг,
вул. Ухтомського, буд. 23 (067) 626 24 53

19 Відділ обслуговування громадян № 18
(сервісний центр)

50042, м. Кривий Ріг,
вул. Покровська, буд. 17а (067) 501 85 97

20 Відділ обслуговування громадян № 19
(сервісний центр)

50024, м. Кривий Ріг,
вул. Петра Калнишевського, буд. 1А (067) 501 82 93

21 Відділ обслуговування громадян № 20
(сервісний центр)

53210,  м. Нікополь,
пр. Трубників, буд. 11б (099) 035 51 78

53304, м. Покров,
вул. Горького, буд. 7 (063) 978 51 57

22 Відділ обслуговування громадян № 21
(сервісний центр)

53400, м. Марганець,
вул. Єдності, буд. 70 (099) 212 50 84

53500, смт Томаківка,
вул. Лесі Українки, буд. 10 (068) 887 59 25

23 Відділ обслуговування громадян № 22
(сервісний центр)

51200, м. Новомосковськ,
вул. Велика Ковалівка, буд. 10-А (097) 240 55 03

51100, смт Магдалинівка,
вул. Комарова, буд. 39Б (097) 042 88 02

24 Відділ обслуговування громадян № 23
(сервісний центр)

51404, м. Павлоград,
пр. Шахтобудівників, буд. 5 (099) 528 65 00

51502,  м. Тернівка,
вул. Сергія Маркова, буд. 8 (099) 476 52 65

25 Відділ обслуговування громадян № 24
(сервісний центр)

52600, смт Васильківка,
вул. Партизанська, буд. 150 (067) 622 01 19

53600, смт Покровське,
вул. Дмитра Яворницького, буд. 119 (097) 812 87 16

26 Відділ обслуговування громадян № 25
(сервісний центр)

52800, м. Першотравенськ,
вул. Кобзаря, буд. 15А (066) 014 12 82

52700, смт Петропавлівка,
вул. Героїв України, буд. 53 (066) 074 37 33

52900, смт Межова,
вул. ім. Грушевського, буд. 4 (095) 171 53 16

27 Відділ обслуговування громадян № 26
(сервісний центр)

52501, м. Синельникове,
вул. Покровська, буд. 3А (095) 112 30 72

БЕЗПЕКА

Війська російської федерації 
бомблять українські міста і зали-
шають безліч «подарунків» в жит-
лових районах. Найменш приємна 
знахідка – снаряди уповільненої 
дії, які можуть здетонувати в будь-
який час. Шановні читачі! Пропону-
ємо ознайомитися, як виглядають 
сучасні артилерійські снаряди, як 
захиститися від них і надати першу 
домедичну допомогу.

У випадку знахідки підозрілих 

предметів телефонувати  101
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БЕЗПЕКА

Інформацію надав Андрій Шостя,
фахівець з питань надзвичайних ситуацій служби з питань НС і ЦЗ
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ВІТАЄМО

IМЕнинникIВ з днЕМ нарОдЖЕння!
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Агупов Павло Дмитрович – охоронник відділу контролю по забезпе-
ченню режиму і охорони.
Беперщ Наталя Федорівна – начальник бюро автобази відділу 
ОП і МП.
Грєбєннік Вікторія Андріївна – дільнична маркшейдерка на підземних 
роботах.
Зіненко Катерина Вікторівна – бухгалтерка бюро обліку доходів.
Коваль Світлана Анатоліївна – охоронниця відділу контролю по 
забезпеченню режиму і охорони.
Куцевол Олена Олександрівна – провідний фахівець відділу екології 
та природоохоронних робіт.
Легедзовський Сергій Валерійович – головний інспектор з охорони 
праці.
Лівак Віталій Іванович – дільничний нормувальник гірничий на 
підземних роботах.
Марценюк Наталія Миколаївна – провідна бухгалтерка.
Овсянніков Віктор Володимирович – заступник головного механіка.
Остапенко Наталя Вікторівна – економістка з планування.
Ревуцька Тетяна Іванівна – економістка з праці.
Сурдіна Наталія Сергіївна – бухгалтерка.
Ходзінська Юлія Олександрівна – інженерка зовнішньо-економічних 
зв'язків та реалізації.
Чумаченко Олена Віталіївна – провідна інженерка бюро договорної 
роботи.

ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»
Голік Вікторія Анатоліївна – машиністка конвеєра дільниці №5.
Головатенко Едуард Юрійович – електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування дільниці №17.
Гордієнко Сергій Вікторович – гірник очисного забою дільниці №6.
Жук Олександр Вікторович – електрослюсар (слюсар) черговий 
та з ремонту устаткування дільниці №29.
Коміссаренко Павло Володимирович – дорожньо-колійний 
робітник дільниці №12.
Кравченко Валентин Іванович – машиніст електровоза дільниці №12.
Науменко Дмитро Володимирович – гірник очисного забою 
дільниці №7.
Онопченко Володимир Сергійович – прохідник дільниці №36.
Рибіков Олександр Олександрович – машиніст електровоза 
дільниці №12.
Сєрікова Оксана Олегівна – стовбурова (підземна) дільниці №13.
Соловей Наталя Василівна – мотористка вентиляційної установ-
ки дільниці №11.
Таран Леся Борисівна – машиністка конвеєра дільниці №5.
Шаго Надія Володимирівна – машиністка підіймальної машини 
дільниці №13.
Яловенко Ольга Василівна – машиністка крана (кранівниця) 
дільниці №13.
Ячник Оксана Петрівна – машиністка підіймальної машини 
дільниці №13.

ШАХТА «ОКТЯБРСЬКА»
Мєтєліна Юлія Михайлівна – грохотниця дільниці №12.
Мішаков Олександр Володимирович – кріпильник дільниці №6.
Мовчан Костянтин Васильович – начальник служби з питань 
НС і ЦЗ.
Сергєєв Сергій Вячеславович – машиніст електровоза дільни- 
ці №10.
Сич Дмитро Вікторович – постачальник кріпильних матеріалів у 
шахту дільниці №27.
Соколовська Олена Григорівна – мотористка вентиляційної 
установки дільниці №18.
Суліма Олександр Юрійович – гірник очисного забою дільниці №1.
Хрищенко Наталя Володимирівна – машиністка конвеєра 
дільниці №12.

ШБУ
Домрачев Адрій Юрійович – гірничомонтажник підземний дільниці 
№18.
Козлов Станіслав Миколайович – машиніст електровоза дільниці №6.
Коломоєць Вячеслав Євгенійович – майстер гірничий дільниці №7.
Сімонова Світлана Олександрівна – формувальниця залізобетонних 
виробів та конструкцій дільниці №15.

Септа Олександр В'ячеславович – гірничомонтажник підземний 
дільниці №18.
Цицик Володимир Миколайович – електрогазозварник дільниці 
центральних електромеханічних майстерень.

УЗТ
Жовтий Станіслав Іванович – вантажник служби навантаження 
залізничного цеху №2.
Колісник Олександр Іванович – черговий по депо залізничного цеху 
рухомого складу.

АВТОБАЗА
Вельков Володимир Юрійович – водій автотранспортних засобів 
автоколони №2.
Воронцов Олександр Іванович – водій автотранспортних засобів 
автоколони №2.
Сімонович Віталій Миколайович – водій автотранспортних засобів 
автоколони №2.
Сніцар Валерій Вікторович – начальник караулу пожежно-рятуваль-
ного підрозділу ДПО.
Швачкін Віталій Юхимович – водій автотранспортних засобів автоко-
лони №1.

ЦЕЛ
Артьомцев Олег Олександрович – начальник лабораторії радіоелек-
тронних систем.
Афоніна Світлана Вікторівна – електрослюсарка (слюсарка) чергова 
та з ремонту устаткування лабораторії високовольтних випробувань.
Глєбов Дмитро Олексійович – начальник лабораторії енергорежимів.
Долгов Віталій Валерійович – провідний інженер лабораторії енерго-
режимів та енергоменеджменту.
Ткаченко Марина Леонідівна – електрослюсарка (слюсарка) чергова 
та з ремонту устаткування лабораторії  контрольно-вимірювальних 
приладів.
Ягодка Світлана Іллівна – інженерка лабораторії контрольно-вимірю-
вальних приладів.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ
Булига Ніна Олександрівна – майстерка АУП.
Олійник Ольга Сергіївна – електромонтерка з обслуговування підстан-
цій дільниці мереж, підстанцій та зв'язку.
Тайнолюб Наталія Борисівна – машиністка компресорних установок 
компресорної дільниці.

БАЗА МТП
Біла Катерина Миколаївна – машиністка крана.
Ковальський Петро Іванович – вантажник.
Насада Іван Дмитрович – вантажник.
Подколзін Валерій Миколайович – начальник.
Ревуцька Тетяна Іванівна – економістка з праці.
Семенюк Сергій Георгійович – майстер.

РАДА ВЕТЕРАНІВ 
ШАХТИ «ОКТЯБРСЬКА»
Борщ Іван Дмитрович.
Вдовиченко Євгеній Васильович.
Грибалев Віталій Вікторович.
Живарев Володимир Володимирович.
Литвинова Марія Володимирівна.
Коровін Михайло Васильович.
Пашкова Любов Вікторівна.
Сокол Валентина Михайлівна.
Сокол Петро Олексійович.
Соколан Зоя Єгорівна.
Храпіна Галина Флорівна.
Чистоляс Любов Петрівна.
Шилофост Володимир Володимирович.
Шульга Павло Петрович.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

ДОПОМОГТИ 
МОЖЕ КОЖЕН

Адреса служби 
інформації: 
вул. Ракітіна, 31/к, 
м. Кривий Ріг, 50029. 
Телефони: 
(056) 444-25-05 (начальник 
служби інформації); 
(056) 444-25-08, 444-25-11, 
444-25-15.
E-mail: shahtar@krruda.dp.ua

Матеріали публікуються українською та 
російською мовами. Відповідальність за 
достовірність фактів, цитат, власних імен та 
інших відомостей несуть автори публікацій,  
а рекламної інформації – рекламодавці. 
Служба інформації може публікувати мате- 
ріали в порядку обговорення, не поділяючи 
точки зору автора і залишаючи за собою 
право редагування текстів. При передруку  
посилання на «Шахтар Кривбасу» обов'язкове.

ШАхТАр КривбАсу 

Щотижневик АТ «Кривбасзалізрудком». 
Газета виходить з жовтня 1989 року. 
Свідоцтво про реєстрацію ДП №2050-788 ПР  
від 15.05.2014. 
Засновники і видавці: адміністрація та 
профкоми АТ «Кривбасзалізрудком». 
Дизайн, верстка, фото: Наталя Плужник.
в.о. начальника служби інформації: Діана Долгова. 

НОВИНИ
krruda.dp.ua

Діна Долгова
Фото автора 

Вони потрапили у біду. Їм потрібна допомога.
У нашому місті проживає чимала кількість внутріш-

ньо переміщених осіб, яким було надано місця для 
проживання з прийнятними умовами. Оскільки через 
воєнну агресію російської федерації переселенці 
втратили роботу, волонтери та небайдужі мешканці 
повсякденно їм допомагають, передаючи одежу і не-
обхідні речі. Працівники Криворізького залізорудного 
комбінату теж долучилися до збору і передали речі до Храму Ікони Божої Матері «Всіх скорботних 
радість» Української православної церкви. За словами ієрея, отця Вадима, до нього зверталися за 
допомогою люди, які приїхали з Високопілля, Херсона, Бердянська, Сєвєродонецька.

речі, які залишилися, було вирішено відвести до гуртожитку 
№2 Державного університету економіки і технологій, де з по-

чатку березня проживає понад 100 переселенців, з них близько 
20 – діти. Серед евакуйованих – Дарина Васильєва з міста Вуг-
ледар. Говорить, що 26 травня залишила рідне місто разом з 
чоловіком і доньками, адже більша частина будинків зруйновані 
через обстріли ракетами, авіабомбами, «градами» з боку рф. 
Виїжджали під постійними обстрілами, та, на щастя, вдалося 
евакуюватися цілими й неушкодженими. За словами молодої 
мами, найнеобхідніше для переселенців зараз – це теплий 
дитячий одяг і взуття, адже незабаром настане холодна пора 
року, а зимового одягу із собою немає. Також вони потребують 
пледів, ковдр, постільної білизни, штор, гардин. Будуть вдячні 
небайдужим за книжки, набо-
ри для творчості, пазли, кон-
структори для дітей.

Також у 2-му гуртожитку мешкає Анастасія Плужник, яка евакуювалася з 
села Іванівка Високопільського району Херсонської області. Приїхала до Кри-
вого Рогу з чоловіком Володимиром і дітьми Оленою і В'ячеславом:

2 місяці тому ми покинули населений пункт, який вже був окупований 
ворогом. Насправді нам не одразу вдалося виїхати. Першого разу нашу 

машину розстріляли, внаслідок чого осколок потрапив мені у голову. На другу 
спробу ми виїхали на тракторі, нас було 100 осіб. Нам пощастилося, всім вда-
лося вибратися з того пекла.

Анастасія Олександрівна говорить, що переселенці вкрай потребують кухон-
ного посуду, миючих засобів та інших побутових предметів. Діти – іграшок, 
розвиваючих наборів тощо. Не зайвим буде постільна білизна.

Відвідавши гуртожиток, отець Вадим зауважив, що церква завжди нама-
гається допомогти нужденним і молитвою, і добрим словом, і матеріально. 
Близько 10 парафіян з Храму Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» 
УПЦ зараз в лавах Збройних сил України. Сьогодні церква, як і завжди, виконує 
свою функцію: дбає про людей, про свою країну, молиться за свій народ, своє 
військо, свою владу, своїх прихожан.

Сповідаємося, що війна скоро закінчиться, і всі нарешті усвідомлять те, що ми – український народ, у 
нас є своя воля. Ми обов'язково переможемо. Головне тільки, щоб воїни і цивільні залишилися живими і 

здоровими. Нехай Бог благословить нашу Батьківщину, – зазначив священник.
Якщо хочете долучитися і допомогти родинам, які залишилися без власної оселі, приносьте речі до кабі-

нету №119 адміністративної будівлі АТ «Кривбасзалізрудком» з 8.00 до 17.00 згідно з регламентом роботи.  
Підтримаймо переселенців разом!


