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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

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

• ш.«Гвардійська».................10/10

• ш.«Покровська».................25/25

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

• ШБУ (орт-заїзди)..............27/27

• РАЗОМ.......................102/102

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............560/253

• ш.«Гвардійська»...........400/405

• ш.«Покровська»...........500/500

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

• РАЗОМ...............1 990/1 688

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......5 000/5 000

• ш.«Гвардійська........4 700/4 700

• ш.«Покровська».......8 100/8 100

• ш.«Родіна»...............6 500/5 231

• РАЗОМ.............24 300/23 031

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

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

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

• ш.«Покровська»..............250/250

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

• РАЗОМ.........................605/480

ДРЕНАЖНІ

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

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

• ш.«Покровська»..............120/120

• ш.«Родіна»..........................50/220

• РАЗОМ..........................470/640

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................510/782

• ш.«Гвардійська».....1 000/1 000

• ш.«Покровська»..............500/500

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

• РАЗОМ.................2 710/2 982

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/150

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

• ш.«Покровська».................100/52

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

• РАЗОМ.........................410/412

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................622/622

• ш.«Гвардійська».................519/519

• ш.«Покровська».................580/580

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

• РАЗОМ.....................1 721/1 721

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»...........1 535/1 535

• ш.«Гвардійська».........1 029/1 029

• ш.«Покровська».................856/856

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

• РАЗОМ....................4 379/4 379

2 157/2 157

1 548/1 548

1 436/1 436

959/959

6 100/6 100

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........75/75

• ш.«Гвардійська»........75/75

• ш.«Покровська»........65/65

• ш.«Родіна».............85/65

• ПО КОМБІНАТУ  300/280

ЗА ЛИПЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
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ОФІЦІЙНО

МІСЬКІ ЗАХОДИ

Сторінку підготувала Діна Долгова. Фото автора та Наталі Плужник

19 липня з нагоди цієї події під час оперативної нара-
ди з керівниками структурних підрозділів комбінату 

голова правління АТ «Кривбасзалізрудком» Сергій Новак 
вручив директору шахти Вячеславу Фюнгу освячену іко-
ну Покрови Пресвятої Богородиці, як символ оберега та 
захисту. У руках Діва Марія тримає покров, яким захищає 
людство, оберігаючи та допомагаючи на нашому життє-
вому шляху.

Вітаємо колектив шахти з перейменуванням! Бажаємо 
працівникам шахти з новою назвою «Покровська» і надалі 
сумлінно працювати, підвищувати виробничі показники і 
відчувати захист Божої Покрови.

Шахта 
«Покровська»

28 липня 2022 року наша 
країна вперше відзна-

чила свято – День Україн-
ської Державності. Це по- 
в'язано з далеким 988 ро-
ком, коли  князь Володимир 
хрестив Київську Русь. З 
того часу почало запрова-
джуватися православ'я, роз-
виватися старослов'янська 
мова, яка лягла в основу су-
часної української, і стверд- 
жуватися наша державність.
Традиції українського держа-

вотворення мають понад тисячолітню 
історію, а ця пам'ятна дата покликана 
звернути увагу суспільства і сприяти 
утвердженню спадкоємності україн-
ського державотворення, захисту на-
ціональних інтересів України, збере-
женню історичної справедливості.

З нагоди державного свята у Кривому 
Розі відбулися пам'ятні заходи на честь 
видатних українців, причетних до україн-
ського державотворення. У Покровсько-
му районі поблизу пам'ятника Богдану 
Хмельницькому зібралися представни-
ки районної влади, представники під-
приємств, установ і закладів, робітнича молодь і небайдужі 
мешканці. Від Криворізького залізорудного комбінату були 
присутні представники адміністрації – Павло Овчар, Руслан 
Кононський, Сергій Маловічко та голова профкому ПО ПМГУ 
Юрій Деркач. 

Присутні вшанували вели-
кий подвиг гетьмана в його бо-
ротьбі за незалежність україн-
ської держави і поклали квіти 
до підніжжя пам'ятника.

З метою забезпечення виконання вимог Закону Украї-
ни «Про засудження комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», з причини зухва-
лої та невиправданої військової агресії російської федерації проти Украї- 
ни та зважаючи на необхідність зміни назв промислових об'єктів міста, що 

пов'язані зі згадуванням відносин з країною-агресоркою, враховуючи думку трудового колективу, шахту «Ок-
тябрська» було перейменовано на «Покровську».

З Днем Української Державності
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Спільне заСідання:  
новації щодо e-лікарняних

Зміни до трудового Законодавства

7 липня 2022 року на запрошення комісії із соці-
ального страхування комбінату було проведе-

но спільне з фахівцями Пенсійного фонду Украї-
ни та Фонду соціального страхування України 
обговорення проблемних питань, що виникають у 
зв’язку із розглядом та призначенням матеріаль-
ної допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Вже рік Україна працює з електронними листка-
ми непрацездатності, і, згідно з попереднім планом, 
уже сьогодні 100% випадків тимчасової непрацез-
датності мали б посвідчуватися виключно цифро-
вими методами. Проте, війна внесла свої корективи 
до планів. Зважаючи на це, перехідний період для 
використання електронних і паперових документів 
було продовжено. Зараз в АТ «Кривбасзалізрудком» 
надходять як паперові, так і електронні листки тим-
часової непрацездатності. Усі вони розглядаються 
комісією із соціального страхування. 

За минулий рік істотно була доопрацьована плат-
форма Пенсійного фонду, яка містить сервіс е-лікар-
няних, що дозволило автоматизувати процеси виван-
таження та аналізу даних е-лікарняних. 

З’явилися і новації – необхідність зміни категорії 
медичного висновку (із загального захворювання на 
професійне та навпаки), а також видання паперово-
го лікарняного на один з періодів звільнення від праці 
протягом одного періоду непрацездатності (декілька 
днів протягом одного випадку захворювання), розра-
хунок страхового стажу (істотно відрізняється від тру-
дового стажу).

Рекомендації з вказаних питань нам надавали Світ-
лана Лашкова, заступник начальника управління ін-
формаційних систем та електронних реєстрів – началь-
ник відділу методології та контролю за використанням 
даних інформаційних систем та електронних реєстрів 
ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській об-

ласті, а також Олексій Пахомов, заступник начальника 
зазначеного підрозділу. Корисну інформацію та необ-
хідні роз’яснення надавала начальник відділу по робо-
ті зі страхувальниками Криворізького відділення УВД 
Фонду соціального страхування України у Дніпропет- 
ровській області Олена Думяк.

Підсумовуючи наше двогодинне спілкування, хочу 
вчергове закликати усіх – реєструйте свої власні кабі-
нети на порталі Пенсійного фонду – це дозволить Вам 
перевірити коректність відомостей про Вас, Ваше міс-
це роботи, Ваш страховий стаж, інші персональні відо-
мості, що ідентифікують Вас із роботодавцем. Також 
це, за необхідності, дозволить своєчасно скоригувати 
неправильні відомості – адже протягом 7 днів лікар 
ще може внести зміни до попередніх записів.

Обнадійливою є інформація про завершення обміну 
відомостями між реєстрами, що дозволила оновити 
відкориговану інформацію про категорію захворю-
вання для п’яти наших колег, щодо яких підприєм-
ство подавало заявки на фінансування з початку січ-
ня цього року. На жаль, ще щодо двох колег нам 
доведеться звернутися до медичного закладу, який 
всупереч методичним роз’ясненням МОЗ після вида-
чі паперового бланку лікарняного наступні періоди 
хвороби оформлював е-лікарняними. 

Дякую за участь представникам трудових колек-
тивів підприємства, а також очільникам профспілок 
комбінату – голові ПО ПМГУ Юрію Деркачу та в.о. 
голови ППО НПГУ Юрію Самойлову.

Від себе додам – сервіси цифрової держави ста-
ють доступнішими для нас, до них варто лише долу-
чатися і користуватися їхніми перевагами.

Голова комісії із соціального страхування, 
директор з виробництва

Олександр Меланіч

З 19.07.2022 набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації трудових відносин» від 
01.07.2022 №2352-IX. Вказаний законодавчий акт 
задовго до його публікації став предметом активного 
обговорення та дебатів. 

ВАТ «Кривбасзалізрудком» з метою організації вико-
нання вказаного вище закону було видано Наказ «Про 
заходи на забезпечення виконання Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо оптимізації трудових відносин» №2352-IX»  
№2475 від 19.07.2022. 

Відповідно до вказаного наказу, з 19.07.2022 призу-
пинено нарахування та виплату середнього заробітку 
за працівниками, що проходять військову службу або 
вступили до лав територіальної оборони. Середній за-
робіток, що зберігався підприємством за вказаною ка-
тегорією працівників по 18.07.2022, буде виплачений у 
звичайному режимі. Також з 19 липня набули чинності 
зміни щодо обрахування стажу, що дає право на щорічні 
відпустки, а тривалість щорічної основної відпустки об-
межено 24 календарними днями.

Враховуючи викладене, прошу усіх зауважити – 
добровільне медичне страхування, фінансування 
якого здійснювалося в тому числі за рахунок сум 
середнього заробітку, що зберігався за працівни-
ками, тепер перераховуватися не може. Тому усім 
працівникам, яким не зберігатиметься середній за-
робіток, треба прийняти рішення про їх бажання та 
спосіб фінансування медичного страхування. 

Зараз ми опрацьовуємо можливість для тих, хто 
бажає продовжувати сплачувати страхові внески, 
продовжувати здійснювати ці перерахунки силами 
підприємства за рахунок майбутніх сум компенса-
цій невикористаних відпусток працівників. Якщо 
така можливість буде віднайдена, будь-які пере- 
рахування будуть здійснюватися виключно на під-
ставі письмової згоди працівників.

Для Вашої зручності та поінформованості до-
дається Наказ №2475 від 19.07.2022 на сайті  
АТ «Кривбасзалізрудком».

Директор з персоналу 
Дмитро Дячук
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

МАЙСТРИ 
ЦИФР
Скромно, не пишно, в умовах сьогод-

нішньої ситуації в Україні, проте в рід-
ному колі з щирими привітаннями – так 
зустріли своє професійне свято бухгал-
тери Криворізького залізорудного ком-
бінату. Відзначення кращих спеціалістів 
відбулося в залі засідань апарату управління за участю адміністрації та профкому ПО ПМГУ під-
приємства. Ведучим на заході був начальник бюро розвитку персоналу відділу кадрів Єгор Фурсов.

Першим до колективу звер-
нувся голова правління 

АТ «Кривбасзалізрудком» 
Сергій Новак. Він подякував 
всім спеціалістам за нелегку 
працю в умовах війни та під 
час сигналів повітряної три-
воги і побажав їм завжди за-
лишатися позитивно налаш- 
тованими, отримувати задово-
лення від обраної справи, бути 
люблячими й потрібними. За-
значив, що бухгалтери без пе-
ребільшення є важливою скла-
довою комбінату сьогодні і в 
майбутньому. Наостанок своєї 
промови зичив наближення пе-
ремоги України.

Слова привітань лунали і від за-
ступниці фінансового директора 
Марини Хоцкіної. Вона 
бажала фахівцям талан-
ту у всьому – на роботі, 
у суспільній діяльності та 
особистих справах. Зи-
чила щастя, радості, міц-
ного здоров'я, добробуту 
їм та їхнім родинам.

Олександр Капука, зас- 
тупник голови правлін-
ня підприємства, бажав 
знавцям та майстрам 
цифр витримки, професі-
оналізму, душевної теп- 
лоти та успіхів.

Цього дня кращі працівники бух-
галтерії були відзначені Почесними 
грамотами та преміями від адмініст- 
рації та профкому ПО ПМГУ підпри-
ємства. За високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю у гірни-
чорудній промисловості та вагомий 
внесок в удосконалення господарської 
діяльності комбінату Почесне звання 
«Ветеран праці АТ «Кривбасзалізруд-
ком» отримала бухгалтерка подат-
кового бюро бухгалтерії Інесса Васи-
льєва, стаж роботи якої складає понад 
28 років.

З вітальним словом до присутніх 
звернувся заступник голови профкому 
ПО ПМГУ Володимир Павленко, за-
значивши, що бухгалтери – чарівники 
цифр. Їм притаманні не тільки профе-
сіоналізм, а й посидючість, терпіння, 
наполегливість, аналітичний склад ро-
зуму. Від імені профспілкового коміте-
ту Криворізького залізорудного комбі-
нату він побажав добробуту, достатку, 
добра, домашнього затишку та миру.

Наостанок головна бухгалтерка Лю-
бов Ярошевська від усього колективу 
бухгалтерів подякувала адміністрації 
й профспілці за щирі привітання та 
побажала своїм колегам безмежного 

щастя, удачі й успіхів у всіх спра-
вах та процвітання комбінату.

Приємним бонусом заходу ста-
ли квіти, які вручили всім присут-
нім директор з персоналу Дмитро 
Дячук та начальник відділу орга-
нізації праці та мотивації персона-
лу Андрій Тютюнник.

Діна Долгова
Фото Наталі Плужник
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УсПіХів на ПрактИЦі
СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

    Надсилаємо оголошення-запрошення для вступу до коледжу у 2022 році на навчання за заочною формою 
на бюджетній основі (безоплатно). 
    Набір абітурієнтів проводиться на базі: 
    • ліцею, ПТУ – які мають диплом кваліфікованого робітника;
    • технічної освіти або вищої освіти, яка була здобута особою 7 років та більше тому;
    Також на базі 11 класу (хто не склав НМТ або ЗНО) проводимо набір на денну форму навчання (бюджет). 
Контактні номери телефонів:   067 633 64 47 – методистка заочного відділення Моїсеєнко Світлана Іванівна;
096 608 75 11, 067 841 37 34 – секретарка приймальної комісії Білавцева Світлана Володимирівна.

Шановні працівники підприємства!
Керівництво ВСП «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного  

університету» запрошує вас (ваших дітей) для подальшого кар'єрного зростання опанувати  
одну зі спеціальностей, за якими готує фахівців для промислового Кривбасу та України.

Протягом травня-вересня здобувачі освіти закладів професійно-технічної освіти і студенти 
коледжів, вишів Кривого Рогу проходять виробниче навчання та виробничу (переддипломну) 

практику, аби мати можливість застосувати свої знання і вміння на виробництві. Криворізький за-
лізорудний комбінат охоче співпрацює з багатьма базовими навчальними закладами, дає молоді 
можливість побувати на робочих місцях, випробувати себе, зрозуміти, яка робота за фахом підго-
товки чекає у майбутньому.

Незважаючи на воєнний стан, АТ «Кривбасзалізрудком» виконує усі зобов'язання з надання можливості 
проходження практики згідно з договорами, які уклало підприємство із закладами освіти. Навчальний 

процес на практиці триває під керівництвом досвідчених наставників, які допомагають молоді опанувати 
тонкощі обраної справи. Зараз на підприємстві таких – понад 50 студентів. Згідно з навчальними планами і 
програмами 35 ліцеїстів завершили практику ще у кінці червня.

Наразі виробничу практику проходять студенти Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електро-
механічний фаховий коледж» КНУ, Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж» КНУ 
та Криворізького національного університету на об'єктах нашого комбінату. 

Частина молоді проходить практику на безоплатній основі в якості стажерів-практикантів учня електро- 
слюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування, гірників підземних в ремонтних майстернях і електро- 
механічних дільницях та інженерів бюро ремонту та обслуговування в центрі інформаційних систем. Шість сту-
дентів проходять практику безпосередньо на підземних дільницях (оплачувані робочі місця) шахт «Тернівська», 
«Гвардійська», «Покровська» та шахтобудівельного управління в якості підземних електрослюсарів (слюса-
рів) чергових та з ремонту устаткування і гірників. Вони формують професійні уміння і навички для прийняття  
самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, поновлюють свої знання, творчо 
їх застосовують в практичній діяльності, а в подальшому – будуть слугувати їм при працевлаштуванні на роботу.

Наші співробітники є гарними наставниками для молоді, за що на громадській конференції «Відбудуємо  
Україну разом!» вони були відзначені Дипломами переможця конкурсу «Краще підприємство (роботодавець) – 
замовник кадрів року 2022 року» у номінації «Кращий наставник виробництва за дуальною формою навчання».

Практика для студентів коледжів і вишів триватиме до серпня-вересня.
Бажаємо всім неодмінних успіхів у навчанні й на практиці, а Україні – якомога найскорішої перемоги!

За матеріалами Єгора Фурсова,
начальника бюро розвитку персоналу відділу кадрів
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ОГОЛОШЕННЯ

ВАРТО ЗНАТИ

СМАЧНОГО!
Апетитні домашні страви, прохолодні і гарячі напої та солоденьке – це те, що покра-

щить настрій будь-якого працівника і зарядить його енергією на весь день. Наразі не в 
кожного з нас є можливості й час готувати тормозки на роботу, проте в АТ «Кривбасзаліз-
рудком» з'явилася чудова альтернатива. На шахтах «Тернівська», «Гвардійська», «Покровська», 
«Родіна» та в апараті управління почали діяти буфети.

Харчуватися повноцінно та 
якісно, працюючи на під-

приємстві, – не складно. 
ТОВ «Сервіс Рест Груп» про-

понує працівникам комбінату 
понад 30 різних страв. Серед 
перших – це солянка, борщ, суп 

картопляний з грибами тощо. Різ-
номанітність других страв наступ-
на: молода картопля, каша, плов, 
голубці, м'ясо по-французьки, 

відбивна по-міланськи, куряче філе 
з овочами або сиром, курячий шаш-
лик, котлети та інше. Також у їдальнях 
можна поласувати й літніми салатами 
з огірками і помідорами, з буряка та 
капусти. Доповненням до основних 
страв стануть смачні пиріжки, біляші, 
котлети в тісті, піци. На третє пропо-
нується компот, сік, чай, кава з булоч-
кою, тістечком або коржиком.

За словами керівника проєкту «Сер-
віс Рест Груп» Олени Крисань, достав-
ка продуктів відбувається щоранку. 
Приготуванням страв займаються ку-
харі цієї ж компанії, тому про свіжість 
харчів та їх якість можна не хвилюва-

тися. Дотримуються всі строки реалі-
зації страв.

Поспілкувавшись з відвідувачами 
їдалень, зрозуміли, що працівники 
задоволені організацією харчування 
в структурних підрозділах, обслуго-
вуванням персоналом і асортиментом 
страв. Особливо, коли немає часу і 
можливості готувати. Іноді працівники 

купують продукцію (в основному – 
випічку), аби почастувати своїх 
рідненьких вдома. 

Ціни на страви прийнятні, пов-
ноцінний обід (перше, друге і тре-
тє) складає 50-70 грн.

Буфети на шахтах працюють 
з понеділка по п'ятницю з 6:30 
до 15:00, в апараті управління –  
з 10:00 до 14:00.

Запрошуємо поласувати смач- 
неньким до наших буфетів!

Правлінням та наглядовою радою товариства прийнято рішення у випадку 
звернення працівниками (колишніми працівниками) щодо надання направлень 
на проходження МСЕК для встановлення відсотка втрати працездатності пропо-
нувати 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 ви-

робництві, та родичам першого рівня споріднення колишніх працівників, померлих від професійного 
захворювання за умови встановлення причинного зв'язку смерті із професійним захворюванням, про-
понуємо також звернутися до юридичного відділу комбінату щодо укладення договору на відшкоду-
вання моральної шкоди в досудовому порядку.

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами: 444-14-68 та 444-14-67.

Юридичний відділ комбінату

Діна Долгова
Фото Наталі Плужник
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по що

Наразі 35 осіб (це праців-
ники комбінату разом зі 

своїми дітьми) вже з 4 липня 
проходять санаторно-курортне 
оздоровлення в лікувальному 
закладі. До послуг відвідува-
чів санаторію – клінічні ана-
лізи, дослідження, УЗД, ЕКГ, 
консультування лікарів, водні 
процедури, фізіотерапія тощо. 
За окрему мізерну плату мож-
на собі додати в список процедур косметичні послуги чи 
додатковий масаж. Родзинкою цього місця є бювет міне-
ральних вод, де добувається корисна вода з багатим мі-
неральним і сольовим складом за різним призначенням. 
Харчування в санаторії хоч і дієтичне, проте смачне, ко-
рисне і різноманітне, порції – великі.

Нещодавно там оздоровлювалася і набиралася сил началь-
ниця економічного бюро ш. «Тернівська» економічного відділу 
комбінату Людмила Шеремет разом зі своїм 11-річним сином 
Андрієм. Говорить, що відпочинком задоволена. Кожен день був 
сповнений новими враженнями і розписаний по максимуму.

Щоразу перед харчуванням 
ми відвідували бювет міне-

ральних вод і пили корисну воду. 
Страви, які подавали на сніданок, 
обід і вечерю, смачні, але при тому 
дієтичні. Дуже задоволена реко-
мендаціями головного лікаря, який 
радив пройти певні процедури чи 
масажі. Тут в наявності гідропро-
цедури, дихальні процедури, УЗД, 
кисневі коктейлі, сольові кімнати, 
масажні ванни, трав'яні чаї. Мій 
син відвідував кімнату лікувальної 
фізичної культури, де з охочими 
займався інструктор. Місто – чис- 
те й гарне. Поряд парк, де ми лю-

били гуляти, там є спортмайданчик, можна взяти напрокат 
велосипеди і покататися. Вечорами у парку грає жива музи-
ка, звучать саксофон та акордеоні. Неподалік розташоване 
озеро, навкруги мальовничі пейзажі, – ділиться враженнями 
Людмила.

Гірник очисного забою дільниці №8 шахта «Гвардійська» 
Олександр Буряк теж побував в «Аркаді», щоб поліпшити 
своє здоров'я. Зазначає, що тут він пройшов ультразвукову 
діагностику, здав клінічні аналізи, відвідував водні процеду-
ри та масажні салони. Щоденно ходив до бювету, де вжи-
вав мінеральну воду. У вільний час прогулювався містом.

У Трускавці я вже був, а в 
санаторій «Аркада» при-

їхав вперше. Умовами прожи-
вання задоволений. Харчуван-
ня дієтичне, як раз підходить 
для тих, хто лікується. Я ціле-
спрямовано поїхав оздорови-
тися, – говорить Олександр.

Набирався сил перед но-
вими трудовими завданнями 
пожежний рятувальник по-

жежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної 
охорони, учасник антитерористичної операції Володимир 
Пономарьов. Він завітав до са-
наторію з сином та донькою – 
14-річним Азізом і 10-річною 
Аріаною. Вони ходили на маса-
жі, лікувальну фізичну культуру, 
плавали у басейні, відвідували 
різні процедури, сольову кімна-
ту, залюбки споживали кисневі 
коктейлі. Щодо кількості харчу-
вання Володимир жартома гово-
рить: «Сніданку вистачає на обід 
і на вечерю, можна собі замови-
ти страви на наступний день».

Є місця, де можна погуля-
ти ввечері. Відвідували кінотеатр, гуляли алеями пар-

ку, тут багато пам'ятників історії і культури. У Трускавці гар-
ні краєвиди. Місто – чисте й охайне. Я радий, що вдалося 
виїхати в «Аркаду», – розповідає Володимир.

Також адміністрацією та профспілковими комітетами 
комбінату прийнято спільне рішення про можливість оз-
доровлення членів родин працівників АТ «Кривбасзаліз-
рудком», які несуть службу в лавах ЗСУ та тероборони і 
захищають рідну Батьківщину від рашистських загарбни-
ків. Такою можливістю скористався гірник очисного забою 
дільниці №1 шахти «Покровська» Андрій Грудницький, вже 
дорослі діти якого – Антон та Аріна оздоровлювалися в пан-
сіонаті. Батько ж сам поїхати не зміг, адже виконує військо-
вий обов'язок – захищає нашу країну в лавах Збройних сил 
України.

Усі відпочивальники однієї думки – якщо у комбінатівців 
є можливість і вільний час – збирайте речі, беріть своїх 
близьких і замовляйте путівки до «Аркади». Оздоровлення, 
заряд бадьорості, корисне харчування і лікувально-профі-
лактичні процедури вам тут гарантовані!

Літо – пора оздоровлення і відпусток. Однак, на жаль, працівники нашого комбінату разом зі своїми діть-
ми не можуть набратися сил в оздоровчих комплексах «Червоні вітрила» і «Криворізький гірник» через част-
кову окупацію Херсонської та Запорізької областей, в яких вони розташовані. Тому адміністрацією і проф-
спілками підприємства прийнято рішення організувати оздоровлення трудівників підприємства та членів 
їхніх сімей в санаторії «Аркада», що в місті Трускавець.

ЗА ОЗДОРОВЛЕННЯМ – В «АРКАДУ»

Діна Долгова
Фото Наталі Плужник
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Такі фахівці завжди несуть за свою роботу величезну відповідаль-
ність і майже завжди виправдовують всі очікування. Це стосується 

і нашої ремонтно-будівельної дільниці шахтобудівельного управління, 
яку зараз очолює Юрій Коломоєць. Напередодні свята кореспонденти 
«Шахтаря Кривбасу» поспілкувалися з ним і поцікавилися, чим жи-
вуть наші будівельники і на яких об'єктах зараз працюють.

Наразі в ремонтно-будівельній дільниці трудиться понад 30 
працівників. На сьогодні вони ведуть ремонтно-будівельні ро-
боти на різних структурних підрозділах підприємства. Зокре-
ма, на «Гвардійській» роблять капітальний ремонт банного 
комплексу адміністративно-побутового комбінату, на познач- 
ці +77 м будують фундамент, де буде здійснюватися заміна 
скіпової підіймальної машини, на позначці + 49 м ущільню-
ють стіни і перекриття, на «Родіні» –  здійснюють капітальний 
ремонт банного корпусу, на «Тернівській» – ремонтують хол 
будівлі АПК, на «Покровській» – відновлюють диспетчерську 
та інші приміщення, на автобазі – капітально ремонтують 
приміщення головної будівлі, у столярному цеху – виготовля-
ють дверні та віконні блоки, рейки для монтажу тощо. Також 
робітники РБД напередодні оздоровчого сезону 
долучилися і до підготовки бази відпочинку шах-
ти «Покровська» – «Затишок». До заїзду праців-
ників замінили 9 віконних блоків, пофарбували 
кімнати відпочинку та інші приміщення, дитячі 
майданчики і архітектурні споруди на подвір'ї.

Загалом колектив будівельників – відповідаль-
ний, сумлінний і працьовитий. Серед найкращих 
співробітників дільниці начальник відзначає бри-
гадирів Валентину Манжулу, Роман Бурдинюка, 
Любов Каменду, Оксану Слєпченко та Любов 
Беспалову. Вірні помічники начальника, які завж-
ди поруч, порадять і допоможуть – Олена Філі-
пенко і Олександр Коваленко.

У колективі будівельників є свої традиції. Мабуть, найприємніша – це здача нових об'єк-
тів. Вони докладають максимум зусиль, аби вчасно і якісно провести ремонтно-відновлю-
вальні роботи і задовольнити потреби працівників комбінату.

Наостанок нашого спіл-
кування Юрій Коломоєць з 
нагоди професійного свята 
бажає колективу ремонт-
но-будівельної дільниці міц- 
ного здоров'я, успішної реа- 
лізації проєктів, невичерп-
ної енергії, добробуту і ми- 
ру. Нехай ваша нелегка пра-
ця приносить задоволен- 
ня, впевненість, а життя ра-
дує щирими почуттями і ре-
алізацією мрій!

Діна Долгова. Фото автора та Наталі Плужник

Щороку в другу неділю серпня заведено відзначати 
професійне свято – День будівельника, який цьогоріч 
припадає на 14 серпня. Його відзначають всі ті, хто так 
чи інакше причетний до будівництва – будівельники, 
муляри й теслі, архітектори та проєктувальники, зага-

лом, всі працівники будівельної галузі та її ветерани. Спостеріга-
ючи за представниками будівельної галузі можна впевнено ска-
зати, що це – особливий народ, який характеризується великою 
витримкою, силою, талановитістю і тягою до прекрасного. Вони 
створюють справжні шедеври архітектури, реконструюють старі 
будівлі, ремонтують приміщення.

БУДІВЕЛЬНИКИ – 
НАРОД ОСОБЛИВИЙ
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ХІМІЧНА ЗБРОЯ

Просимо уважно ознайо-
митися з нижчевикладеним – 
порядком дій при застосуванні 
хімічної зброї, її компонента-
ми та небезпечними хімічними 
речовинами у зв'язку з відкри-
тим порушенням норм міжна-
родного гуманітарного права 
російськими окупаційними 
військами та можливого засто-
сування ними хімічної зброї.

Шановні працівники 
Криворізького  
залізорудного  

комбінату!
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ВІТАЄМО

IменИннИкIв З Днем нароДженнЯ!
аПарат уПравЛіннЯ

Афанасенко Ірина Анатоліївна – інженерка з охорони  
навколишнього середовища.
Баранов Вячеслав Анатолійович – головний інженер.
Біатова Олена Миколаївна – начальниця економічного бюро.
Герман Кирило Олегович – заступник начальника відділу.
Краснопольська Світлана Анатоліївна – дільнична геологиня.
Мельніченко Віталій Борисович – начальник відділу.
Мишлєцова Віта Євгенівна – начальниця бюро планування  
та аналізу виробництва.
Оношко Світлана Іванівна –заступниця начальника проєктно- 
технічного відділу.
Сукачук Олена Валеріївна – економістка з планування.
Степаненко Олена Станіславівна – інженерка з охорони навко-
лишнього середовища.
Шерстобитов Сергій Геннадійович – дільничний маркшейдер  
на підземних роботах.

ШаХта «тЕрнівсЬка»
Безпоясов Віталій Миколайович – дробильник дільниці №5.
Білик Сергій Іванович – електрослюсар (слюсар) черговий  
та з ремонту устаткування дільниці №5.
Граненко Валентин Миколайович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №13.
Жуйков Олександр Геннадійович – диспетчер дільниці №14.
Калюжний Олексій Володимирович –  електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №11.
Ковбаса Віталій Юрійович – гірник очисного забою дільниці №7.
Косенко Аліна Іванівна – машиністка конвеєра дільниці №5.
Леонов Олександр Сергійович – майстер гірничий дільниці №36.
Макаренко Віталій Сергійович – майстер гірничий дільниці №1.
Матковський Андрій Юрійович – машиніст електровоза 
дільниці №12.
Плахтир Андрій Анатолійович – машиніст бурової установки 
дільниці №22.
Плюкало Максим Іванович – електрослюсар (слюсар) черговий 
та з ремонту устаткування дільниці №29.
Пустовітов Юрій Володимирович – начальник дільниці №13.
Собко Віктор Вікторович – електрослюсар (слюсар) черговий  
та з ремонту устаткування дільниці №13.
Сташків Олексій Васильович – машиніст електровоза діль-
ниці №12.
Цвинда Микола Семенович – заступник начаника дільниці №5.
Четін Андрій Леонідович – начальник дільниці №22.

ШаХта «ПокровсЬка»
Барабуха Максим Сергійович – гірник очисного забою  
дільниці №2.
Головко Олена Василівна – дробильниця дільниці №12.
Єременко Наталя Григорівна – стовбурова (підземна)  
дільниці №11.
Опанасюк Сергій Володимирович – кріпильник дільниці №20.
Романчук Іван Васильович – прохідник дільниці №6.
Філоненко Владислав Андрійович – гірник очисного забою 
дільниці №1.
Савченко Микола Сергійович – майстер дільниці №11.

ШБу
Беспалова Любов Степанівна – штукатурниця дільниці №16.
Коломоєць Юрій Олександрович – старший майстер діль-
ниці №16.

Піцан Валентин Віталійович – заступник начальника проход-
ки дільниці №12.
Слєпченко Оксана Григорівна – штукатурниця дільниці №16.
Таранова Тетяна Борисівна – машиністка підіймальної 
машини дільниці №7.

автоБаЗа
Біатова Олена Миколаївна – начальниця економічного бюро 
апарату управління.
Мельник Костянтин Іванович – маляр дільниці з ремонту 
автомобілів та устаткування.

ЕнЕргЕтиЧниЙ ЦЕХ
Бугрим Надія Андріївна – старша комірниця енергетичного 
цеху АУП.

БаЗа мтП
Бабій Віктор Петрович – комірник.
Волкогон Віталій Володимирович – вантажник.
Волос Ілля Олександрович – вантажник.
Голобородько Віталій Сергійович – вантажник.
Михайлова Ганна Олександрівна – прийомоздавальниця.

рада вЕтЕранів 
ШаХти «ПокровсЬка» 
Голдищук Володимир Юрійович.
Гребеннікова Серафіма Максимівна.
Заболотний Геннадій Васильович.
Зінченко Наталя Анатоліївна.
Красюк Надія Семенівна.
Ляшок Петро Григорович.
Михайлюк Віктор Іванович.
Тимошенко Володимир Вячеславович.
Усенко Мирида Прокоф’євна.
Шестопалова Марія Павлівна.
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До кінця серпня у бібліотеках Кривого Рогу діють розмовні клуби, під час від-
відування яких містяни вчаться вільно говорити українською літературною мо-
вою, повторюють правила правопису, удосконалюють володіння своїми мовни-
ми здібностями. На одному з таких занять, що проходило у бібліотеці-філіалі №7 
імені Івана Кошицького, побували працівники служби інформації Криворізького 
залізорудного комбінату.

спікером одного із уроків була вчителька української мови і літератури Криворізь-
кої гімназії №97 Олена Метлушко. Тема, яка розглядалася на занятті: «Чергуван-

ня букв як засіб милозвучності». 
Узагалі українська мова вважається мелодійною, солов'їною, калиновою. Мож-
на підібрати багато епітетів, щоб охарактеризувати нашу рідну мову. Мелодійною 
вона є тому, що має у своєму мовленні шість голосних [а], [о], [у], [и], [і], [е]. 

Також у ній присутні такі явища, як  
спрощення та чергування приголо-
сних і голосних звуків. Саме через те, 
що вони чергуються, мова є мелодій-
ною і співучою, – зазначила Олена.

Протягом заняття присутні озна- 
йомилися з правилами чергування:  
у – в, і – й, із-з-зі-зо. Після теорії кри-
воріжці виконували тестові завдання і 
практичні вправи, щоб закріпити ма-

теріал. 
Н а о с т а н о к 

зустрічі працівники бібліотеки запропо-
нували містянам якомога частіше відві-
дувати їхній заклад, де можна обрати 
книжку до душі на будь-яку тему й са-
морозвиватися.

Ласкаво просимо взяти участь і удос- 
коналити свої знання з української літе-
ратурної мови.

Розмовляй українською, чуєш?
Обіцяй! Як не вмієш – навчись!
Бо пізніше про це пошкодуєш –
Вже не буде, як було колись.
Вже ніхто не дозволить нікому
В Україні вживати «язык».
Наші хлопці, вернувшись додому,
Не пробачать рашистський ярлик.
Розмовляй українською, чуєш?
Це ж не важко, це круто тепер!
Ти живеш, ти смієшся, працюєш,
Ну а хтось безневинно помер...
І якщо твоє ім'я Людина,
І якщо ти цінуєш життя –
Хай звучить з твоїх вуст солов'їна
Рідна мова – страждальна, свята.

Оксана Павлик

Діна Долгова
Фото Наталі Плужник


