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Наразі перед головною адмінбудівлею, адмінбудівлями АПК шахт та інших структурних підрозділів на-
шого підприємства встановлено комплекси флагштоків – Державний Прапор України, Прапор Євро-

пейського Союзу та Прапор Криворізького залізорудного комбінату. Це приурочено до Дня Незалежнос-
ті, який ми відзначали 24 серпня, та Дня шахтаря, який зустріли 28 серпня. Тепер усім знайомий вислів 
«Україна – це Європа» набув нового глибинного сенсу. Наші воїни сьогодні захищають від навали ворогів 
не лише Україну, а й величезну Європу, її демократичні цінності, право на свободу і право самостійно ви-
рішувати власну долю.

Нехай прапори завжди гордо майорять над Кривим Рогом та будуть надійними оберегами у всіх наших 
справах і дарують добру надію українцям на щасливе майбутнє!

ВСТАНОВЛЕННЯ ФЛАГШТОКІВ
ЗАВЕРШЕНО

ВСТАНОВЛЕННЯ ФЛАГШТОКІВ
ЗАВЕРШЕНО 



Шахтар Кривбасу 
№14 (1901) 23.09.20222

ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

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

• ш.«Козацька».....................10/10

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

• ш.«Криворізька»................20/30

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

• РАЗОМ............................85/95

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............500/500

• ш.«Козацька»..............400/405

• ш.«Покровська»..........510/510

• ш.«Криворізька».........530/530

• РАЗОМ...............1 940/1 945

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......5 400/5 495

• ш.«Козацька»..........4 700/4 700

• ш.«Покровська».....7 000/7 000

• ш.«Криворізька»....6 500/1 914

• РАЗОМ.............23 600/19 109

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

• ш.«Тернівська»................130/200

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

• ш.«Покровська»..............270/270

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

• РАЗОМ.........................625/570

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»...............100/428

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

• ш.«Покровська».............130/130

• ш.«Криворізька»............100/518

• РАЗОМ......................530/1 276

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................540/755

• ш.«Козацька».........1 000/1 000

• ш.«Покровська»..............500/525

• ш.«Родіна».................700/1 020

• РАЗОМ.................2 740/3 300

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/110

• ш.«Козацька»........................100/2

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

• ш.«Криворізька»................110/20

• РАЗОМ..........................410/132

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................565/565

• ш.«Козацька»....................380/380

• ш.«Покровська»................499/599

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

• РАЗОМ.....................1 444/1 544

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..........1 483/1 483

• ш.«Козацька».....................916/916

• ш.«Покровська».........1 201/1 201

• ш.«Криворізька»................959/959

• РАЗОМ....................4 559/4 559

2 048/2 048

1 296/1 296

1 700/1 800

959/959

6 003/6 103

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........70/70

• ш.«Козацька»...........75/75

• ш.«Покровська»........65/65

• ш.«Криворізька»......90/60

• ПО КОМБІНАТУ  300/270

ЗА СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
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ОФІЦІЙНО

Шахта «КРИВОРІЗьКа»

Наш кор.

6 вересня в адмінбудівлі АТ «Кривбас-
залізрудком» відбулася оперативна на-
рада, під час якої розглянули багато ви-
робничих питань, офіційно оголосили 
про перейменування шахти «Родіна» у  
«Криворізьку», вітали колег.

Начальник бюро розвитку персоналу відді-
лу кадрів Єгор Фурсов ознайомив присут-

ніх з наказом №2811 від 30 серпня 2022 року, 
виданим головою правління, цитуючи:

«З метою забезпечення виконання вимог За-
кону України «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного тоталітарних ре-
жимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», з причини зухвалої та невиправда-
ної військової агресії російської федерації проти України та пов'язаною з цим необхідністю змін назв промис-
лових об'єктів міста, що пов'язані зі згадуванням відносин з країною-агресоркою, враховуючи думку трудового 
колективу структурного підрозділу, а також на виконання протоколу наглядової ради АТ «Кривбасзалізрудком» 
від 28 липня 2022 року, керуючись пунктом 9.3.5 статуту товариства, наказую: з 6 вересня 2022 року перейме-
нувати структурний підрозділ шахта «Родіна» на шахту «Криворізька».

При цьому в.о. директора шахти 
«Криворізька» Костянтину Прокоп-
чуку Сергій Новак вручив ікону, 
де зображено Богоматір та святих 
великомучеників Онуфрія і Порфи-
рія, побажав надалі безаварійної та 
перспективної роботи!

Цього ж дня було нагороджено Почесною грамотою Криворізької міської 
ради директора з капітального будівництва Анатолія Штельмаха за багато-
річну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові здо-
бутки, значний особистий внесок у підвищення ефективності виробництва та 
з нагоди професійного свята – Дня шахтаря. Також за вагомий особистий вне-
сок у розвиток вітчизняної гірничорудої промисловості, багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди про-
фесійного свята – Дня шахтаря – нагороджено Грамотою Дніпропетровської 
обласної ради Світлану Литвиненко, начальницю юридичного відділу АТ «Кривбасзалізрудком». 

Голова правління Сергій Новак вручив фахівцям відзнаки й квіти та побажав від колективу підприємства всього 
найкращого, Анатолію Степановичу – продовжувати будувати!

І на завершення 
з днем народження 
поздоровляли Дмит- 
ра Дячука, дирек-
тора з персоналу. 
Голова правління зи- 
чив йому творчості, 
нововведень, терпін-
ня й мудрості в не-
легкій праці, нових 
звершень, подяку-
вав батькам за ви- 
ховання такого сина, 
і побажав йти впе-
ред з новими пла- 
нами та ідеями!
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ВІДЗНАКИ ЗА ПРАЦЮ
З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Серпень у нашій країні дуже багатий на свята. Минулого місяця ми 
відзначали День Державного прапора – 23 серпня, День Незалежності 
України – 24 серпня та День шахтаря – 28 серпня. Наше професійне 
свято –День шахтаря – це свято на честь сильних, мужніх і витривалих 
людей, які трудяться в підземних, небезпечних і шкідливих умовах. Для 
підвищення ефективності праці і підтримки безперервного виробни-
чого процесу, в апараті управління комбінату є чимала 
кількість фахівців не гірничих професій, які також ро-
блять вагомий внесок у загальний результат. За нашою 
гарною традицією кращих з них було відзначено у залі  
засідань адмінбудівлі напередодні професійного свята.

Розпочав захід на- 
чальник бюро роз- 

витку персоналу від- 
д ілу кадрів Єгор 
Фурсов, який відзна-
чив, що працівники 
роблять свій внесок в перемогу не тільки на 
трудовому фронті, але й на передовій, захи-
щаючи кордони України. Наразі понад 850 
трудівників призвані на військову службу 
під час мобілізації з 24 лютого 2022 року. На 
жаль, жодна війна не обходиться без люд-
ських втрат. 18 наших колег віддали своє 

життя за суверенітет рідної держави. Присутні вшанува-
ли пам'ять про них та всіх загиблих хвилиною мовчання.

Першим з вітальним словом звернувся до праців-
ників апарату управління заступник голови правління  
АТ «Кривбасзалізрудком» Олександр Капука:

Дякую всім за те, що пройшли цей період достойно, вам є чим пишатися. 
Я вдячний за наполегливу і самовіддану працю, особливо в таких нелегких 

воєнних умовах. Давайте набиратися терпіння, не втрачати оптимізму, дивити-
ся у світле майбутнє і разом працювати на перемогу!

Заступниця фінансового директора Марина Хоцкіна бажала трудівникам 
розсудливості у цей нелегкий час, віри у щасливе завтра та найскорішої пере-
моги України над ворогом. «Ви чудовий та відмінний трудовий колектив, якому 

я бажаю процвітання, гідної заробітної плати та мирного неба 
над головою», – завершила вона.

Заступник голови профкому ПО ПМГУ Володимир Твер-
дохліб, звертаючись до працівників, зичив їм міцного здо-
ров'я, удачі у всіх справах, сімейного затишку та віри в пе-
ремогу!

Цього дня кращі фахівці були відзначені Почесними грамо-
тами, Грамотами й Подяками Криворізької міської, Покров-
ської та Тернівської районних у місті рад, а також від адміні-
страції комбінату і профкому ПО ПМГУ. 

Наш кор. Фото Наталі Плужник
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ЗМІННО-ЗУСТРІЧНІ

ШАХТАРСЬКОЇ ВДАЧІ
З щирими привітаннями та відзначенням кращих, але без помпезності у 

святкуванні – саме так відбулися змінно-зустрічні зібрання з нагоди Дня 
шахтаря у всіх структурних підрозділах. До заходів долучилися представ-
ники міської та 

районної влади, адміністрація комбінату 
та керівництво структур, голови профспі-
лок підприємства. Вони вітали трудовий 
колектив з професійним святом та нагород-
жували найкращих працівників. На деяких 
змінно-зустрічних зібраннях побували ко-
респонденти газети «Шахтар Кривбасу».

26 серпня поздоровляли гірників «Криворізької», найпівденнішої шахти на-
шого комбінату. До проведення заходу долучилися не тільки представни-

ки адміністрації і профспілок підприємства, а й представники міської та районної 
влади. Звучало чимало приємних слів на адресу шахтарів, які своєю нелегкою 
працею видобувають на-гора таку потрібну промисловості залізну руду.

Захід розпочався з поздоровлень в.о. директора шахти Костянтина Прокопчу-
ка, який відзначив, що шахтар – надзвичайно важлива, але дуже тяжка професія:

Таким фахівцям притаманні сила, мужність і витривалість, які допомагають 
працювати у надскладних умовах і здобувати шану не тільки АТ «Кривбас-

залізрудком», а й нашому криворізькому краю. Наша професія дуже потрібна дер-
жаві у воєнний час, адже ми створюємо міць нашої країни і закладаємо основи 

майбутньої перемоги. 165 трудівників шахти «Криворізька» на-
разі боронять Україну від окупантів 
зі зброєю в руках, на жаль, четверо 
з них ніколи вже не повернуться до 
рідних домівок. Слава і шана їм!

Дякую вам за нелегку і сумлінну 
працю, шановні шахтарі! Бажаю 
вам богатирського здоров'я, щас- 
тя, добробуту, миру і довгих та ра-
дісних років життя. Вірте в перемо-
гу та розквіт нашої держави! Сла-
ва Україні!

Олександр Катриченко, заступ-
ник міського голови, зазначив, що 
йому приємно вітати колектив ве-
ликого містоутворюючого підпри-
ємства, яке продовжує працювати 
на благо Кривого Рогу та України:

Війна змінила багато пріори-
тетів. Я дякую вам за те, що 

продовжуєте трудитися на своїх 
робочих місцях, дякую за напо- 
легливу працю. Завдяки промис-

ловим підприємствам міста та залученням спеціальної техніки у перші тижні війни вдалося відбудувати значну 
лінію захисту і утримати навалу з боку окупантів. Хочу відверто сказати, що Кривий Ріг дійсно є фортецею, 
сталевим серцем України. Ми впевнені, що перемога буде за нами! З професійним святом вас, дорогі шахтарі! 
Зичу міцного здоров'я, надійності, безпеки і впевненості в завтрашньому дні!

Шахта «Криворізька»
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ЗМІННО-ЗУСТРІЧНІ

Слово мав заступник голови Саксаганської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів 
ради Ігор Криворотній. Він відзначив мужність і нездоланність трудівників підприємства, які взяли до рук 
зброю і стали на захист Батьківщини. Завдяки їм мешканці міста можуть спокійно вчитися, працювати і жити. 
Також Ігор Іванович зазначив, що праця в тилу – теж дуже важливий аспект, адже працівники тримають еко-
номіку держави.
У своєму привітанні директор з персоналу Дмитро Дячук бажав трудовому колективу козацького здоров'я, 

шахтарської вдачі, сили, витримки та мирного неба. Поздоровляли трудовий колектив «Криворізької» і голови 
цехкомів профспілок підприємства.

Протягом зібрання було відзначено чимало працівників шахти почесними грамотами, грамотами та подяка-
ми різних рівнів. Зокрема, заступника начальника ДСФ шахти Євгена Миргородського було нагороджено 
Подякою від 78 окремого батальйону матеріального забезпечення за патріотизм та вагомий особистий внесок 
у справу захисту суверенітету та незалежності України від російських загарбників. Працівникам зі значним 
стажем роботи були надані звання «Почесний ветеран праці АТ «Кривбасзалізрудком».

Шахта «Тернівська»

Вітали зранку трудівників шахти «Тернівська». До них завітали директор з виробництва комбінату Олек-
сандр Меланіч та голова профкому ПО ПМГУ підприємства Юрій Деркач, аби відзначити їхню сумлінну 

працю і високий професіоналізм. Традиційно розпочалися перед-
святкові збори зі вступного слова директора шахти «Тернівська» 
Едуарда Ковтуна:

Вітаю колектив з найголовнішим для нас святом – Днем 
шахтаря. Дякую за щоденну, щиру, самовіддану працю у 

надскладних підземних умовах. Найголовніше, чого хочеться по-
бажати у цей нелегкий воєнний час – мирного неба над Україною і 
найскорішої перемоги! Зичу здоров'я вам і вашим сім'ям, стабіль-
ної безаварійної роботи та успіхів у кожній справі.

У своїй промові директор з виробництва комбінату Олександр 
Меланіч зазначив, що «Тернівська» на сьогодні гідно справляється 
з виробничою програмою:

Незважаючи на певні труднощі з відвантаженням залізної руди на експорт, докладаються зусилля на те, 
щоб якнайшвидше розблокувати кордони України і транспортувати нашу продукцію. Наразі спостерігаєть-

ся невелике зниження виробництва товарної руди, але при цьому ви вкладаєтеся в проходку гірничих виробок і 
підготовку нових горизонтів, аби в майбутньому мати можливість виконувати повноцінну виробничу програму. 
Бажаю міцності духу, шахтарської вдачі та родинного затишку.

Звертаючись до працівників, голова профкому ПО ПМГУ Юрій 
Деркач подякував їм за працю та стійкість. Окремі слова вдячності 
прозвучали і для наших співробітників, які зараз боронять країну. «Як 
на трудовому, так і на бойовому фронтах ви показали себе справж-
німи бійцями, які стоять до останнього. Своєю працею ви вносите 
чималий внесок в економіку країни», – додав очільник профкому.

Мова також йшла і про «оздоровчі», які не скасували у період воєн-
ного стану, та виконання програми оздоровлення трудівників і їхніх сі-
мей в санаторіях Західної України. Наостанок промови він бажав, щоб 
кількість спусків дорівнювала виїздам, спокою і миру в сім'ях та Україні.

В.о. голови цехкому ППО НПГУ Олександр Денисенко також долу-
чився до привітань і зичив добробуту, щастя, наснаги, безпечної праці 
і, звісно, перемоги!

Цього дня кращі працівники шахти були відзначені Грамотами обласної та Криворізької міської рад, Подя-
ками та Грамотами Тернівської райради, Грамотами від адміністрації підприємства, Центральної ради ПМГУ, 
Криворізької міської організації ПМГУ, профкому ПО ПМГУ та ППО НПГУ комбінату. Нагрудний знак ЦР ПМГУ 
«За активну роботу в профспілці металургів та гірників України» отримав електрослюсар (слюсар) черговий та 
з ремонту устаткування дільниці №13 Роман Остапенко, звання почесний ветеран праці АТ «Кривбасзалізруд-
ком» – 7 трудівників «Тернівської», стаж яких склав понад 25 років.
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профспілки ПО ПМГУ

Щирі привітання та відзнаки також отрима-
ли найкращі працівники інших структурних 
підрозділів комбінату.

Передача речей внутрішньо переміщеним особам вже стала на Кри-
ворізькому залізорудному комбінаті традицією. Усі ми знаємо, що в на-
шому місті зараз проживає чимало переселенців з областей, де наразі 
ведуться активні бойові дії або окупована територія. Частина з них меш-
кає у гуртожитку №2 Державного університету економіки і технологій. 
Уже неодноразово представники нашого підприємства разом з отцем 
Вадимом, настоятелем Храму Ікони Божої Матері «Всіх скорботних ра-
дість» ПЦУ відвідували гуртожиток і передавали одяг, взуття та іграшки.  
Так відбулося і 9 вересня.

Усе, що принесли працівники нашого підприємства під час збору речей, було відвезено до тимчасового 
помешкання багатьох українців із сусідніх областей. Серед них – Валентина Георгіївна з м. Новодру-

жеськ Луганської області. Розповідає, що до останнього не виїжджала з міста, незважаючи на постійні об-
стріли. Проте одного ранку на вулиці Новодружеська окупанти почали скидати бомби. На щастя, її разом з 
іншими жителями вивезли українські захисники на військовій машині. В тому, що було при собі. У Кривому 
Розі вона мешкає 2 місяці і вже встигла зрозуміти, що тут проживають щирі та милосердні громадяни.

Дякую небайдужим людям, які допомагають у скрутну годину. Мене приємно здивувала їхня доброта, чуйність 
та бажання прийти на допомогу. Вдячна їм за це, – говорить вона.

За словами Валентини Георгіївни, найголовніше, що потребують переселенці зараз – це розуміння містян, добро-
ти і усвідомлення, що ти не залишився у біді сам на сам.

Також у 2-му гуртожитку тимчасово проживає Нела Кучеренко з м. Сєвєродонецьк. Евакуювалася до Кривого 
Рогу ще у березні. Говорить, що чудом змогла звідти виїхати. Коли було організовано чимало рейсів з міста, весь 
транспорт було переповнено. Нела Іванівна на той час роздавала цуценят, адже не було чим їх годувати. Їй зателе-
фонували і сказали, що буде їхати транспорт зі Святогірська у Дніпропетровську область, саме він і забере цуценят. 
Жінка не розгубилася і запитала, чи можна їй з родиною також сісти у машину.

Я приїхала сюди з мамою, зараз їй 93 роки, і онуками. На жаль, мої діти – дочка та син не змогли виїхати.  
28 лютого війська рф підійшли до Сєвєродо- 

нецька, а діти перебували у селі за містом. Ро-
сійські окупанти їх не випустили, адже по-
чалися активні бойові дії. Деякий час вони 
навіть не могли повернутися у саме місто, 
сусіди допомагали одягом. Нещодавно 
вони потрапили додому, – ділиться Нела 
Іванівна. За її словами, найнеобхідніше 
для них зараз – це теплі речі, адже зима не 
за горами. Тому закликаємо всіх працівни-
ків комбінату допомогти переселенцям. Їм 
потрібна осіння і зимова одежа та взуття, 
пледи, постільна білизна та іграшки для 
малечі. Якщо у вас є можливість і бажання – 
допоможіть нашим співгромадянам, під-
тримайте їх! Разом переможемо!

МІсто щИРИх лЮДей

ЗМІННО-ЗУСТРІЧНІ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Діна Долгова, фото автора
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

ЦЕ ПІДЗЕМНИЙ ШТУРМАН
МАРКШейДеРи – це важливі фахівці при будів-

ництві підземних горизонтів та видобутку корисних 
копалин. Можливо ця професія не дуже популярна в 
інших містах України, проте має попит у промислових 
регіонах, де функціонують шахти і кар'єри. Фах марк-
шейдера не менш складний і відповідальний, ніж будь-
яка гірнича професія. Адже такий спеціаліст повинен 
знати не лише теорію своєї роботи, а й бути відмінним 
практиком. Фахівець не тільки розробляє креслення, 
але й безпосередньо корегує роботу шахтарів у гірни-

чих виробках, стежить за будівництвом горизонтів, проходкою і кріпленням виробок, веде спосте-
реження за процесом їх експлуатації, деформацією споруд тощо.

МОє ОСНОВНЕ ПРАВИЛО – 

бУТИ ЗАВжДИ чЕСНИМ І СПРА-

ВЕДЛИВИМ СТОСОВНО СВОїх 

КОЛЕГ, РІДНИх, ДРУЗІВ.

День маркшейдера відзначається у другу неділю 
вересня. Цьогоріч свято припало на 11 верес-

ня. У цьому випуску з нагоди професійного свята 
ми розповімо про маркшейдерський відділ Криво-
різького залізорудного комбінату та основні зада-
чі, які покладаються на його спеціалістів. Колектив 
очолює головний маркшейдер Сергій Грачов, який 
працює на нашому підприємстві з 1984 року. Він все 
життя присвятив маркшейдерії, тому охоче відповів 
на всі наші запитання.

– Який колектив маркшей-
дерів нашого підприємства?

– Він складається з 6 під-
розділів – 4 маркшейдерських 
бюро на шахтах, 1 бюро в шах-
тобудівельному управлінні, ще 
одна ланка – в АУП. Поряд зі 
мною вірні помічники – заступ-
ник Віктор Шевейко та про-
відний інженер Олег Кобилко. 
Наша команда складається з 38 
працівників, серед них – маркшейдери шахт, дільнич-
ні маркшейдери, інженери з маркшейдерії, гірники на 
маркшейдерських роботах. Основна частина з них – 
молодь, проте є також і більш досвідчені спеціалісти, 
до яких молоді фахівці звертаються за порадами щодо 
виробничих питань. Я з впевненістю можу сказати, що 
працівники маркшейдерського відділу – професіонали 
своєї справи, адже виконують свою роботу якісно і від-
повідально.

– Що було втілено в життя протягом минулого року?
– У 2021 році на нашому підприємстві почала впро-

ваджуватися геоінформаційна система K-MINE, яка 
дозволяє автоматизувати багато процесів (обробка ре-
зультатів роботи маркшейдерської, геологічної служб 
та візуалізація). У цій програмі ми вільно можемо створи-
ти електронну модель кожної шахти, що значно спрос- 
тить і полегшить процеси виробництва та проєктуван-
ня. Пройшли відповідне навчання у цій системі 2 фахів-
ці нашої служби. Надалі, сподіваюся, й інші працівники 
відділу теж опанують нову програму.

– Чи поповнювалося маркшейдерське обладнання 
останнім часом?

– Для повноцінної роботи було придбане обладнання – 
сканер для сканування документів великих форматів, 
за допомогою якого здійснюється оцифровка марк-
шейдерської документації. Завдяки цьому буде ство-
рена електронна модель для оперативного планування  
виробництва, проєктування, розрахунку вентиляції. 

Це надасть оперативності та точності у виконанні ро-
біт. Окрім цього, ми придбали 20 нових теодолітів,  
20 лазерних дальномірів, тахеометр, штативи.

– Чи існують нові прогресивні методи (засоби) 
маркшейдерських вимірювань?

– Так, прогрес не стоїть на місці. Традиційно маркшей-
дерія – це елементарна геометрія (вимірювання довжини 
горизонтальних та вертикальних кутів). Для вимірюван-
ня довжини виробок застосовуються лазерні дальномі-

ри та рулетки, а кутів – теодоліти. 
Також у нагоді стають нівеліри 
для визначення різниць висот. У 
шахтах використовують цей при-
лад для нівелювання виробок для 
пересування шахтного транспор-
ту, їх рейкових шляхів, щоб вони 
мали проєктний уклін і відповіда-
ли проєктним значенням. Також 
у нас є електронний тахеометр, 
який за допомогою лазеру вимі-
рює довжину без застосування 

рулетки. Це високоточне вимірювання, яке має для 
нас неабияке значення. Звісно, кругом є похибки, але 
ми повинні зводити їх до мінімуму. Розглядаємо мож-
ливість придбання лазерного сканера, який дозволяє 
створити модель будь-якого простору або виробки у 
3-D форматі. Перспектива за такими пристроями.

– Які особливості Вашої роботи?
– Маркшейдерська документація – це плани, роз-

різи, вертикальні проєкції. Маркшейдер повинен 
мати просторове мислення. Як правило, відстань між 
різними горизонтами становить від 75 до 80 м, крім 
того, ще є проміжні горизонти. Треба уявляти, як все 
це розташоване у просторі. Потім задати напрямок 
горизонтальних та вертикальних виробок.

Іншими словами маркшейдер – це підземний 
штурман. Це дуже важка і відповідальна робота, 
адже від однієї похибки маркшейдера робота про-
хідників, машиністів бурової установки, ГРОЗів та 
інших робітників може стати помилковою. Це при-
зведе до певних втрат виробництва.

– Ваші побажання колективу маркшейдерів з 
нагоди професійного свята.

– Бажаю команді маркшейдерів міцного здоров'я, 
сил та наснаги, трудових звершень, мирного неба та 
скорішої перемоги. Хай тепло і затишок родинної оселі 
надійно захищає вас від життєвих негараздів і випро-
бувань, даруючи серцю втіху, а душі – мир і спокій.

Діна Долгова. Фото Наталі Плужник

МАРКШЕЙДЕР –
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Наше рідне місто стало тимчасовим притулком для багатьох громадян та їхніх сімей, які вимуше-
ні були переїхати зі своїх областей у зв'язку з окупацією територій України та їх постійними обстрі-
лами. У місті обладнано багато приміщень для сімейного проживання внутрішньо переміщених осіб 
та докладено багато зусиль, щоб наблизити умови перебування в них до максимально комфортних. 
Трудовий колектив нашого підприємства також не залишається осторонь і завжди долучається до 
надання допомоги співгромадянам у ці непрості часи.

20 вересня, напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, було ор-
ганізовано доставку теплих речей та взуття для дорослих і дітей, 

іграшок та наборів для творчості, які були зібрані працівниками нашого 
підприємства за два тижні з різних відділів, служб та структурних підроз-
ділів комбінату.

Усі без перебільшення з розумінням та ентузіазмом поставилися до бла-
годійної справи. Частину речей за благословенням настоятеля Свято-Троїць-
кого храму Православної церкви України, протоієрея, отця Олексія доставили 
до Криворізької гімназії. Зараз там проживають 74 переселенці з Херсонської та 
Дніпропетровської областей, з них 11 – діти від 6 до 17 років. За словами працівників закладу, для внутрішньо 
переміщених осіб створили умови для зручного проживання. Є душова кабінка, класні кімнати облаштували під 
кімнати відпочинку з ліжками на 10 осіб. Переселенців тричі на день годують кухарі гімназії, подаючи сніданок, 
обід і вечерю.

Передавши одежу, взуття та іграшки, отець Олексій звернувся до всіх присутніх, зазначивши, що 21 вересня 
Україна і православний світ відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці. Бажав, аби люди не втрачали віри в 
перемогу та об'єднувалися. «Нехай Господь благословить наш Український народ, нашого Президента і уряд, 
наші Збройні сили і дасть нам сили вигнати окупантів з рідної землі. Ми пам'ятатимемо всіх загиблих захисників, 
які поклали своє життя за незалежність України, і після перемоги будемо разом відбудовувати нашу державу. 
Зичу всім наснаги, здоров'я і Божого благословення». Молимося всі разом, – зазначив протоієрей. Наостанок 
зустрічі священник запропонував наступного разу привезти церковну літературу, хрестики та ікони для підняття 
морального духу тих, хто наразі тимчасово мешкає у навчальному закладі. Серед них і Тамара Олександрівна, 

ДоБРА сПРАВА 
МоЖе ВРЯтУВАтИ ЖИттЯ
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Шановні працівники Криворізького залізорудного комбінату! Будьте єдними та допомагайте 
Україні в боротьбі з окупантами. Кожна добра справа може врятувати чиєсь життя. Якщо є бажання 
допомогти людям, яких війна змусила залишитися без власного житла, приносьте до господарських 
дільниць та адміністративних відділів своїх структурних підрозділів теплий одяг і взуття, медика-
менти, праски, тонометри, іграшки. Підтримайте наших співгромадян!

Діна Долгова, фото автора

яка евакуювалася з Високопілля Херсонської області. 
З початку повномасштабної війни два місяці жила там, 

навіть коли вже не було ні газу, ні електрики і населений 
пункт постійно обстрілювався. Вона говорить, що виїхала 
звідти у травні:

Ми йшли пішки, дуже поспішали. На той час на блок- 
постах стояли ДНРівці, але незабаром повинні були 

прийти буряти, які не випускали з окупованих населених 
пунктів ні жінок, ні дітей. Нам пощастило і ми вибралися. 
Йшли до Зеленодольська пішки, приблизно 15 кілометрів. Хо-
дили по 30 осіб. Майже всі мешканці тоді виїхали і тільки нещодавно 
стали повертатися до своїх домівок. Проте жити там зараз майже не-
можливо: немає ні газу, ні електрики. Без зв'язку. Окупанти витягли з 
домівок всі ковдри та килими.

За словами жінки, найголовніше для переселенців зараз – теплі речі. 
Наприклад, Тамара Олександрівна особливо потребує зимової куртки, 
чобіт на плоскій підошві, праски, подушки та тонометру, аби міряти тиск. 

Цього ж дня також відвідали ще одну Криворізьку гімназію, де прожи-
вають 65 осіб, з них 19 – діти. Заступниця директора з виховної роботи 
Лариса Алтинбаєва разом з колегами намагається докласти усіх зусиль, аби 
переселенці нічого не потребували і відчували себе як вдома. Говорить, що для них організоване триразове 
харчування о дев'ятій ранку, на пів другу та о вісімнадцятій годині ввечері. Кімнати тематично поділені на вік 
дітей – сім'ї з маленькими, середніми та старшими дітьми. Родини, у яких немає діточок, живуть в окремих кла-
сах. За словами заступниці директора, найголовніша проблема – це відсутність ліків, особливо протиінфекцій-

них, противірусних, жарознижувальних та знеболювальних препаратів.
Передавши речі мешканцям гімназії, отець Олексій звернувся до 

присутніх зі словами вітань з нагоди церковного свята і закликав віри-
ти в перемогу та повернення наших земель, допомагати одне одному й 
бути єдиними. «Наш український народ має велику віру, бо саме в ній 
народжуються правда, світло та істина. Тримайтеся, будьте великою 
родиною. Дай вам Бог здоров'я і благословення!» – додав він.

Сьогодні вимушена тимчасово проживати у цій гімназії Світлана 
Василівна разом з 13-річною дочкою Анжелою з Херсонської області:

Мій населений пункт був під окупацією. Нас вивозили волонтери, добиралися звідти четверо діб. Важко, 
але ми вибралися. 11 серпня вже була у Кривому Розі. Якщо є у містян можливість, то ми не відмовимося 
від зимової одежі та взуття.

Виїжджаючи звідти, пообіцяли вернутися з необхідними речами та церковним начинням.
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ВІТАЄМО У ЖОВТНІ

IМЕНИННИКIВ З ДНЕМ НАРОДжЕННЯ!
 АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Аргатюк Iрина Володимирiвна – провiдна інженерка з органiзацiї та нормування праці.
Донський Дмитро Олексiйович – дiльничний нормувальник гiрничий на пiдземних роботах.
Компанiєць Тетяна Iванiвна – бухгалтерка.
Кулiненко Iнна Петрiвна – інженерка з проєктно-кошторисної роботи кошторисного бюро.
Стулiй Андрiй Станiславович – дiльничний маркшейдер на пiдземних роботах 
маркшейдерського відділу.
Турбай Олександр Олексiйович – інженер геологічного відділу.

 ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Горбакова Анастасія Сергіївна – стовбурова (підземна) дільниці №11.  
Гудзь Сергій Георгійович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 
дільниці №29.
Куруткін Сергій Геннадійович – майстер гірничий дільниці №1.
Наумук Анатолій Володимирович – прохідник дільниці №4. 
Новохатська Ірина Василівна – стовбурова (підземна) дільниці №11.
Тридубенко Олександр Петрович – дробильник дільниці №10.
Яригіна Світлана Сергіївна – лампівниця дільниці №18.

 ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Аракелян Неля Іванівна – стовбурова (підземна) дільниці №5.
Баранюк Тетяна Анатоліївна – машиністка крана (кранівниця) дільниці №4.
Бондар Василь Іванович – головний механік дільниці №30.
Грачов Дмитро Ігорович – електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 
дільниці №24.
Климчук Сергій Сергійович – прохідник дільниці №7.

 БАЗА МТП
Велігура Сергій Євгенійович – вантажник.
Карпенко Антоніна Анатоліївна – експедиторка.
Низова Оксана Євгенівна – старша комірниця складу №2.
Решотка Анатолій Петрович – начальник дільниці.

 РАДА ВЕТЕРАНІВ
   ШАХТИ «ПОКРОВСЬКА»

Бардуков Михайло Михайлович.
Бодров Андрій Леонідович.
Гладищук Олег Тимофійович.
Заболотня Раїса Іванівна.
Зайцев Олександр Дмитрович.
Полубоярова Валентина Аркадіївна.
Сорока Андрій Володимирович.
Стеценко Марія Степанівна.
Тюкова Лідія Павлівна.
Чабарай Галина Миколаївна.
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Відповідальність за достовірність фактів, 
цитат, власних імен та інших відомостей 
несуть автори публікацій, а рекламної 
інформації – рекламодавці. Служба 
інформації може публікувати матеріали в 
порядку обговорення, не поділяючи точки 
зору автора і залишаючи за собою право 
редагування текстів. 
При передруку посилання на «Шахтар 
Кривбасу» обов'язкове.

Щорічно 17 вересня в Україні відзначають День рятівника – фахівців аварійно-рятувальних 
служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, а також громадян, які зробили свій 
внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
захисту життя і здоров'я людей. Це люди надзвичайної сили і витримки, зібраності й мужності, які 
дивляться в очі страху й смерті та рятують людей.

На нашому підприємстві діють пожежно-рятувальний підрозділ 
добровільної пожежної охорони та служба з питань НС і ЦЗ, які 

слідкують за безпечністю праці трудівників на виробництві. Напере-
додні професійного свята у пожежній частині підприємства відбулося 
відзначення кращих, лунали слова подяки та привітань на честь ряту-
вальників. На захід завітали помічник голови правління з питань НС, 
ЦЗ і МР – начальник служби Сергій Маловічко та начальник Криво-
різького РУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполков-
ник служби ЦЗ Олег Січкарук.

Вступне слово взяв начальник пожежної частини Юрій Курбацький, 
який зазначив, що рятувальники комбінату займаються важливим і не-
безпечним завданням – порятунком людей і ліквідацією наслідків над-
звичайних ситуацій.

Начальник Криворізького РУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській 
області Олег Січкарук привітав присутніх з професійним святом і 
подякував за те, що вони роблять велику справу – рятують життя і 
постійно допомагають підрозділам ДСНС у ліквідації надзвичайних 
ситуацій. Бажав міцного здоров'я, наснаги, миру і найшвидшої пе-
ремоги України.

Звернувшись до колег, помічник голови правління з питань НС, 
ЦЗ і МР – начальник служби Сергій Маловічко подякував праців-
никам пожежно-рятувального підрозділу і служби з питань НС та 
ЦЗ комбінату за обраний шлях рятівника:

Ви дуже багато зробили й продовжуєте робити для нашої пе-
ремоги, яку ми всі з нетерпінням чекаємо. З початку повно-

масштабної війни рф проти України ваш підрозділ один з перших 
долучився до збору та надання гуманітарної допомоги всім тим, хто її потребує. За це красно дякую. З нагоди 
професійного свята хочу побажати козацького здоров'я, злагоди, миру у ваших оселях.

За сумлінну працю, значні показники в службовій діяльності, високий рівень професіоналізму найкращі пра-
цівники були відзначені Грамотами Криворізького РУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та Почес-
ними грамотами Покровської районної у місті ради.

Керівництво підприємства приєднується до привітань і зичить нашим рятівникам наснаги та витримки, добро-
буту у родинах, сил та енергії для подальших успіхів у небезпечній та відповідальній праці. І щиро бажає, щоб 
вогонь горів тільки у ваших очах від щастя, а полум'я палало у серцях – від кохання.

                                                                                                                Діна Долгова, фото автора


