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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

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

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

• ш.«Покровська».................35/25

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

• ШБУ (орт-заїзди).................0/50

• РАЗОМ.........................85/125

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............485/385

• ш.«Козацька»..............400/405

• ш.«Покровська»..........500/500

• ш.«Криворізька».........530/530

• РАЗОМ...............1 915/1 820

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......3 500/3 780

• ш.«Козацька»..........4 700/4 700

• ш.«Покровська».....5 000/5 000

• ш.«Криворізька»....6 000/7 130

• РАЗОМ.............19 200/20 610

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

• ш.«Тернівська»................250/250

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

• ш.«Покровська».........1 100/955

• ш.«Криворізька».............125/275

• РАЗОМ..................1 575/1 580

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»...............250/250

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

• ш.«Покровська».............400/545

• ш.«Криворізька»............125/150

• РАЗОМ......................975/1 145

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................500/581

• ш.«Козацька».........1 000/1 000

• ш.«Покровська»..............500/500

• ш.«Криворізька».............700/927

• РАЗОМ.................2 700/3 008

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/135

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

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

• ш.«Криворізька».............110/110

• РАЗОМ..........................310/345

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................555/555

• ш.«Козацька»....................400/400

• ш.«Покровська»................530/530

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

• РАЗОМ.....................1 485/1 485

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..........1 486/1 486

• ш.«Козацька».....................694/694

• ш.«Покровська».........1 308/1 308

• ш.«Криворізька»................770/770

• РАЗОМ....................4 258/4 258

2 041/2 041

1 094/1 094

1 838/1 838

770/770

5 743/5 743

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........50/50

• ш.«Козацька»...........50/50

• ш.«Покровська»........50/50

• ш.«Криворізька»......50/50

• ПО КОМБІНАТУ  200/200

ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)
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ДАТА В КАЛЕНДАРІ

14 жовтня ми відзначаємо три свята – 
День захисника, День Козацтва і День Покрови Пресвятої Богородиці. 

Вітаємо наших 
захисникіВ та захисниць

На жаль, ці дні ми зустрічаємо в умовах повномасштабної війни, постійних обстрілів, ракетних ударів і 
сирен. Сьогодні День захисника набув нового особливого значення. Наші захисники і захисниці щодня 

борються за незалежність нашої країни, доводячи, що українці – сильний і незламний народ.
Українські воїни цілодобово зі зброєю в руках боронять нашу державу, так само, як і наші пращури Козаки, 

роблячи все можливе, аби батьки, брати, сестри, діти могли вільно жити, вчитися, працювати і планувати щас- 
ливе майбутнє в мирній і квітучій Україні.

Наразі 866 трудівників Криворізького залізорудного комбінату несуть службу в Збройних силах України – 
строковики, контрактники, добровольці, а також мобілізовані під час повномасштабної війни. На жаль, війна 
безжальна і не проходить безслідно. 18 працівників нашого підприємства загинули на полі бою, захищаючи 
територіальну цілісність України. Вічна слава і шана їм.

Дорогі захисники і захисниці, від щирого серця дякуємо за вашу самовідданість нашій країні та її народові, 
мужність, відвагу та за кожен новий день. Бажаємо вам бойового духу, козацького здоров'я, позитивного за-
ряду і головне – миру в Україні! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас й додає сил в боротьбі з ворогами та 
наблизить час нашої Перемоги! Велика вам шана! Слава Україні!
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У РИТМІ ПІДПРИЄМСТВА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД 

СтАВСя До ЛюДеЙ тАк, 

як тИ Хочеш, 

щоб ВоНИ СтАВИЛИСя До тебе.

До коЖНоГо 
коЛектИВУ

Робота з персоналом передбачає індиві-
дуальний підхід до кожної людини, до кож-
ного колективу. Це одне з основних правил 
директора з персоналу АТ «Кривбасзаліз-
рудком» Дмитра Дячука. До складу дирекції 
входять відділ організації праці та мотивації 

персоналу, відділ кадрів та учбово-курсовий 
комбінат. Сьогодні тривають не самі легкі часи 

для України та багатьох промислових підпри-
ємств, проте наш комбінат всупереч всім існуючим 

труднощам намагається не зупиняти виробництво. Завдяки згуртованій роботі трудового колективу 
продовжується видобуток залізної руди. У сьогоднішньому інтерв'ю Дмитро Олександрович роз-
повів нам про сьогоднішні пріоритети для підприємства, законодавчі зміни, працевлаштування на 
роботу та особисті погляди на майбутнє.

– Які пріоритети і завдання стоять перед комбі-
натом на сьогодні в умовах війни?

– Основний пріоритет – це збереження колективу 
у будь-якому випадку. Також зараз ми намагаємося 
зробити все можливе, аби наше підприємство пра-
цювало стабільно, забезпечити безперервну роботу 
виробництва, зберегти ринки збуту і здійснювати  
реалізацію залізорудної продукції.

– Як особливості виробничих процесів на об'єк-
тах комбінату впливають на вимоги до професій-
ної компетентності кожного співробітника?

– Ні для кого не секрет, що 
гірник – це професія мужніх і 
сильних людей. Проте наш за-
лізорудний комбінат – це бага-
топрофільне підприємство, на 
якому працюють не тільки гірни-
ки, а й представники інших спе-
ціальностей. Кон'юнктура ком- 
бінату складається з кількох на-
прямків – це основне виробниц- 
тво, залізничні й автомобільні пе-
ревезення, капітальне будівниц-
тво, виготовлення власної про-
дукції (працівниками РМЗ) тощо. 
До речі, говорячи про ремонтно-механічний завод, маю 
надію, що його продукція буде мати попит не тільки на 
нашому підприємстві, а й серед інших підприємств гір-
ничо-металургійного комплексу і реалізовуватиметься 
на ринку збуту. У зв'язку з повномасштабною війною ло-
гістика багатьох промислових гігантів порушена і з'явив-
ся дефіцит певної продукції, наш ремонтно-механічний  
завод має значний потенціал і міг би виробляти її.

Криворізький залізорудний комбінат завжди славився 
кваліфікованими робітниками та інженерно-технічними 
спеціалістами, які працюють не тільки в підземних умо-
вах, а і на інших дільницях. Компетентність, сміливість, 
рішучість – саме так я можу охарактеризувати наших 
працівників. Вони не бояться труднощів і вирішують по-
ставлені задачі якісно і в строк. Можу з впевненістю ска-
зати, що у нас працюють професіонали своєї справи.

– Які саме законодавчі зміни відбулися в організації 
трудових відносин за умов воєнного стану?

– Зміни торкнулися багатьох сфер. Було скороче-
но максимальну кількість днів відпустки працівників, 
з'явилися певні особливості встановлення обліку часу 
роботи й відпочинку (скасовано вихідні дні на свята та 
не скорочено попередній день роботи, ліквідовані по-
наднормові). Раніше за трудівниками, які наразі несуть 
службу в Збройних силах України, зберігалося робоче 
місце, посада і середній заробіток. У липні 2022 року 
вийшов Закон України №2352 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 
трудових відносин», у якому говориться про зберігання 

за працівником-військовим 
тільки робочого місця та 
посади. Зважаючи на це, 
адміністрація та профспіл-
кові комітети АТ «Кривбас-
залізрудком» узгодили з 
акціонерами підприємства 
питання щодо виплати ма- 
теріальної допомоги тру-
дівникам, які наразі пере-
бувають в лавах ЗСУ, у 
вигляді середнього заро-
бітку. Це приємна подія, 
адже багато криворізьких 

промислових підприємств не мають можливості це 
здійснювати. Адміністрація взяла на себе такі зобов'я-
зання, чим і допомагає нашим захисникам.

– Що треба для реалізації намічених цілей?
– Найголовніше, щоб в Україні запанував мир, а 

потім будемо планувати. Я, як і всі інші громадяни, 
прагну, аби наша держава найшвидше здобула пе-
ремогу і зайняла передові позиції серед країн світу. 
Мрію, щоб Україна процвітала, була багатою, неза-
лежною і самостійною державою. Головне, щоб по-
ряд знаходилися союзники, які б однаково з тобою 
мислили. Це стосується усіх сфер життєдіяльності.

– Скільки людей у цьому році проходило 
практику на підприємстві та скільки було праце- 
влаштовано?

– За 9 місяців цього року практику проходило як 
на робочих місцях, так і в якості стажерів понад 350 
здобувачів освіти і студентів навчальних закладів.
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ЗДОРОВ'Я

У РИТМІ ПІДПРИЄМСТВА

Навіть у воєнний час ми намагаємося дати 
можливість молоді попрацювати на виробництві, 
дати зрозуміти, яка робота їх чекає у майбутньо-

му. Адже сьогоднішні студенти, які використовують 
набуті знання і навички на практиці, – це майбут-
нє Криворізького залізорудного комбінату, Кри-
вого Рогу та України. Незабаром вони отримають  
дипломи і стануть працю-
вати, тому важливо, аби 
на практиці вони здобули 
робочу професію, реалі-
зували себе і звикали до 
дорослого життя.

Цьогоріч було працевлаш- 
товано близько 10 осіб. Та- 
ка невелика цифра пов'я- 
зана з виїздом людей в 
інші міста та за кордон 
через збройну агресію рф 
проти України.

– Чи вплинула повномасштабна війна на со- 
ціальну сферу підприємства?

– Навіть у такий нелегкий час ми все одно викону-
ємо зобов'язання в соціальній сфері. Завдяки адміні-
страції і профспілкам комбінату працівники разом зі 
своїми родинами оздоровлюються в санаторіях Украї- 
ни «Аркада», «ДіАнна», «Карпатія» та влітку мали 
можливість виїжджати на наші бази відпочинку. Ок-
рім цього, ми організовували змінно-зустрічні збори з 
нагоди свят та відзначали кращих працівників грамо-
тами, преміями та нагородами.

Приємно додати й те, що працівники Криворізького 
залізорудного комбінату – щирі й милосердні люди. 
Вони вже неодноразово долучалися до збору і пе-
редачі гуманітарної допомоги для переселенців, які 
тимчасово проживають у нашому місті. Дякуємо всім 
небайдужим за добрі вчинки.

– Як в АТ «Кривбасзалізрудком» відбувається 
професійне зростання і мотивація персоналу?

– На нашому підприємстві діє принцип наставниц- 
тва. За людиною, яка тільки-но закінчила навчальний 
заклад, закріплюється наставник – досвідчений фахі-
вець, який пояснює механізми виробничих процесів, 
дає слушні поради і навчає безпосередньо на робочому 

місці. Це роками побудована система. Допомога старшого 
наставника дозволяє новому працівнику з легкістю влити-
ся в колектив, відчувати себе комфортно серед колег.

Традиційно ми проводимо виробничі змагання серед 
бригад, де за фактичні обсяги виробництва, продуктив-
ність праці з урахуванням дотримання трудової дисциплі-
ни та вимог норм з охорони праці відзначаємо кращих 

преміями, проте у зв'язку з воєн-
ним станом це призупинено. Такі 
заходи дозволяли мотивувати 
людей на високі досягнення.

Також хотілося б знову від-
новити проведення конкурсу 
«Кращий за професією», який 
ми щорічно проводили кілька 
років тому. На ньому перевіряли 
теоретичні знання, дотримання 
охорони праці, уміння і квалі-
фікацію працівників, якісність і 
швидкість виконання ними ро-

біт. Кращі з них відзначалися грамотами й грошовими 
винагородами.

– Скільки наразі працівників несуть службу в 
Збройних силах України? Наскільки гостро стоїть 
кадрова проблема на підприємстві?

– На сьогодні в Збройних силах України несуть служ-
бу 866 працівників. Ті трудівники, які мобілізовані під 
час повномасштабної війни, це кращі працівники на 
підприємстві. Вони є професіоналами не тільки у гір-
ничій справі, а й в інших галузях. Завдяки своїй сміли- 
вості та рішучості вони гідно виконують свій військо-
вий обов'язок на передовій.

На підприємстві є певний кадровий голод через 
те, що частина працівників захищають нас, а інша – 
виїхала за кордон. Тим не менш, ми намагаємося 
зберегти виробництво, шукаємо нових працівників, 
обов'язково розглядаємо кандидатури переселенців, 
які тимчасово знаходяться у Кривому Розі.

– Яким бачите АТ «Кривбасзалізрудком» у май-
бутньому?

– Звісно, успішним і сучасним підприємством, що 
процвітає.

Діна Долгова, фото автора

крАще зробИтИ Й ПошкоДУВАтИ, 

НІЖ Не зробИтИ – 

І шкоДУВАтИ ВСе ЖИття.

І хоча літо завершилося, оздоров- 
лення працівників та їхніх родин три-
ває. Зокрема, в санаторії «Аркада» 
(м. Трускавець) покращили своє здо-
ров'я 249 людей, з них 68 – діти. 
6 191 трудівник разом зі своїми рід-
ними відвідали бази відпочинку під-
приємства. У здравниці «ДіАнна» 
(смт Східниця) з початку року оздо-
ровилися 204 працівники разом із 
сім'ями, у «Карпатії» (с. Шаян) – 
52 людини.

озДороВчИЙ СезоН 
ПроДоВЖУЄтЬСя
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ЗДОРОВ'Я

Діна Долгова
Фото надані респондентами

До речі, оздоровлення в санаторіях Західної України триватиме цілий рік. У них 
зараз наші працівники та їхні родини набираються сил перед новими трудови-

ми звершеннями, за потреби проходять бактеріологічні дослідження, дуоденальні 
зондування, ультразвукові дослідження органів, електрокардіограму, отримують 
консультації лікарів. Після цього вони відвідують фізіотерапевтичні процедури, ма-
сажі, аромотерапії тощо.

Наразі в санаторії «Аркада» оздоровлюється головний енергетик шахтобудівельно-
го управління Руслан Гавдан разом з дружиною Тетяною та чотирирічною донечкою 
Василісою. Розповідає, що там вони відвідують соляну кімнату, тубус-кварц, інгаляції, 
фізіотерапію, масажі, ванни. Щодня ходять до бювету міне-
ральних вод, де набирають воду з артезіанських джерел, яка 
відома своїми лікувальними властивостями.

У Західній Україні я не перший раз, проте вперше оз-
доровлююся саме в «Аркаді». Проживанням та обслуго-

вуванням задоволений. Тут триразове різноманітне харчуван-
ня, можна завчасно замовляти собі страви за уподобанням. 
Є вибір. Медичний персонал чемний та ввічливий. У вільний 
час гуляємо парком, відвідуємо пам'ятки культури цих місць та 
розважальні заклади, – ділиться Руслан.

Олена Зінченко, стовбурова (підземна) дільниці №11 шахти 
«Покровська», також набирається сил в «Аркаді». Поїхала до 
Трускавця разом з десятирічною дочкою Олександрою. Вони 
пройшли обстеження лікарів, тому вже відвідують різні про-
цедури: масажі, ванни, тубус-кварц. За словами шахтарочки, 
медичний персонал добродушний та гарно ставиться до від-
почивальників. Та найбільша родзинка цього міста – це чисте 
повітря.

Раніше ми кожного літа відпочивали у «Черво-
них вітрилах» (м. Скадовськ), також побували 

в санаторії «Карпатія» (с. Шаян). Цьогоріч вирішили 
оздоровитися в «Аркаді». Харчування хоча й дієтич-
не, проте смачне. З першого дня гуляємо містом, вра-
жає його архітектура і мальовничі пейзажі. Тут багато  
екскурсій, можна обрати собі до душі. Дякую адміні-
страції та профкому ПО ПМГУ підприємства за чудо-
вий відпочинок, – розповідає Олена.

Також сьогодні по-
правляє своє здоров'я 
в санаторії начальник 
дільниці спуску-підйому шахти «Криворізька» Євген 
Кухта, який несе службу в Збройних силах України 
(наразі у відпустці).

Здравниці «Аркада», «ДіАнна» та «Карпатія» 
прийматимуть відпочивальників протягом року, 
тому, якщо маєте бажання оздоровитися, подихати 
чистим повітрям і набратися сил, звертайтеся до 
цехкомів структурних підрозділів щодо придбання 
путівок для себе та своїх рідних. До речі, наступний 
заїзд в «Аркаду» розпочнеться 24 жовтня. 

Ласкаво просимо!
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тРУДоВі ДинастіЇ – 
ЖиВа істоРіЯ ПіДПРиємстВа

ІЗ ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ

Трудові династії Криворізького залізорудного комбінату – це гордість, сила,  
міць, приклад стабільності, корпоративного духу та високої соціальної відпові-

дальності. Чимало поколінь криворізьких родин працювали й зараз працюють 
на нашому промисловому підприємстві: від діда до батька, від батька до сина, від 

сина до онука – передаються традиції, досвід і любов до гірничої справи. Серед 
сімей шахтарів є чимало представниць прекрасної статі, які теж пов'язали себе з гір-

ничим фахом, і довели, що й жінки можуть працювати на «чоловічих» професіях. У кожному 
структурному підрозділі є трудові династії, загальний стаж яких понад 100 років. Сьогодні розпо-
вімо про представників однієї з династій шахти «Криворізька».

У сім'ї Лісових три людини (два покоління) присвя-
тили своє життя гірничій справі. Засновником 

цієї династії є Микола Олексійович Лісовий. Навчав-
ся в професійно-технічному училищі №29 (зараз – 
Криворізький професійний гірничо-електромеханіч-
ний ліцей), де здобував професію електрослюсаря 
(слюсаря) чергового та з ремонту устат-
кування. Проходив практику на 
шахті «Криворізька» (стара наз-
ва – «Родіна»), на яку повернув-
ся після закінчення навчаль- 
ного закладу. Потім трудився 
бурильником на дільниці №15 
(глибокого буріння та буріння 
штангових шпурів). Набрав-
шись досвіду і професійної 
майстерності, став бригади-
ром бригади з буріння штанго-
вих шпурів.

Через деякий час, за по-
радою Миколи Олексійови-
ча, тодішній директор шахти 
Федір Караманиць прийняв 
рішення створити бригаду ре-
монтно-відновлювальних ро-
біт. Так він і керував бригадою 
до 2010 року. Загалом має 40 
років трудового стажу за різ-
ними професіями.

Його синові Валерію Лісово-
му ще з дитинства подобалися 
шахтарі, адже вони були міцни-
ми і великими – справжніми чо-
ловіками. Він пишався мужньою 
професією свого батька. На той 
час цей фах був оспіваний в бага-
тьох піснях та продемонстрований у 
фільмах, шанувався серед містян.

З малих років пам'ятаю, як в той час святкували-
ся Дні шахтаря та інші свята. На стадіоні поряд з 

шахтою влаштовували великий концерт, який обов'яз-
ково завершувався феєрверком. Люди важкої праці 
завжди були добродушні та привітні. Я пишався своїм 
батьком, який був для мене прикладом для наслідуван-
ня. Мужнім та сильним зі сталевим характером, – гово-
рить Валерій Лісовий.

Валерій у підлітковому віці і не мріяв бути шахтарем, 
мав свої плани на життя. Навчався в загальноосвітній 
школі №4 у спортивному спецкласі (з футболу). Його 
тренером був відомий на Криворіжжі футболіст Олег 
Васильович Чумак. Вищу освіту юнак здобував у Криво-
різькому економічному інституті ДВНЗ «Київський еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана». Паралельно 

грав у футбол у складі ФК «Кривбас». Потім у складі 
«Кривбас-2», «Нива», «Миргород», «Гірник». Разом з 
учасниками команди отримав першість міста та області. 
Грали у 2 лізі. Брали участь у змаганнях, подорожуючи 
Україною. Виїжджали на збори до інших європейських 
країн. У 28 років Валерію довелося залишити футбол 

через чималу кількість травм і після цього він 
повністю віддався гірничій справі.

На той час у нього підростав пер-
ший син Артем, тому потрібно було 
забезпечувати сім'ю. Він вирішив 
піти стопами батька і працев-
лаштувався на шахту. До 2010 
року працював поряд з рідною 
людиною на дільниці №15 (ре-
монтно-відновлювальних робіт) 
шахти «Родіна». До речі, ця бри-
гада завжди славилася якісним 
і швидким виконанням робіт, 
попри нелегкі завдання, які ста-
вилися перед нею. За це її пра-
цівники заохочуються гідними 
заробітними платами і преміями.

Під керівництвом батька 
пожинав плоди шахтарсь- 

кої праці. Безпосередньо про-
фесію кріпильника вивчив дос- 
конально. Через чотири роки 
перейняв естафету від батька – 
став бригадиром, очолюю бри-
гаду вже 12 років. Незважаю-
чи на нелегкість роботи, вона 
мені до душі. Підземні умови 

і важка фізична праця мені під 
силу завдяки спорту. Наша бри-

гада приводить гірничі виробки 
до належного стану, перекріплює їх, 

аби шахтарі могли надалі їх експлуатувати – бурити 
свердловини та скреперувати руду, – розповідає він.

На цьому потяг до навчання у гірника не припи-
нився – він здобув другу вищу освіту у Криворізь-
кому національному університеті за спеціальністю 
«Підземна розробка родовищ корисних копалин». 
Валерій Миколайович має 16 років трудового стажу 
на шахті «Криворізька», проте якщо врахувати, що  
ФК «Гірник» належав нашому підприємству, тому 
сміливо можна назвати цифру понад 20 років.

Дружина Валерія Ольга Лісова теж пов'язала своє 
життя з Криворізьким залізорудним комбінатом. Її 
трудова стежка розпочалася з посади інспектора 
з кадрів шахти «Родіна» відділу кадрів, потім вона 
перейшла в бюро обліку по розрахунках з персо-
налом бухгалтерії, де й зараз працює провідним 
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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

ІЗ ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ

економістом. Посадові обов'язки  
виконує сумлінно і відповідаль-
но, адже вона має математичний 

склад розуму і відповідну освіту.
Валерій разом з Ольгою вихову-

ють двох синів – старшого Артема 
та молодшого Тимура. Старший пе-
рейняв від батька потяг до спорту. 
Тренується у клубі з традиційного 
карате «Бассай дай», тренером яко-
го є Віталій Галінський. Хлопець має 
чорний пояс (1 Дан). За свої спор-
тивні досягнення він неодноразово 
нагороджувався відзнаками міського, 

регіонального та державного рівнів, є бронзовим 
призером чемпіонату світу, який відбувався 
в Чехії. Молодший син теж займається спор- 
том – відвідує секцію з плавання.

Загалом родина Лісових має 80 років трудо-
вого стажу. Приємно, що на комбінаті працю-
ють такі відповідальні, сумлінні й працелюбні 
трудівники, в яких досвід і потяг до шахтар-
ської справи передається від покоління до 
покоління. Бажаємо Валерію Лісовому та 
його сім'ї міцного здоров'я, наснаги, трудових 
звершень та успіхів у всіх справах!

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАХІД

«Ми – за чистоту, охайність і красу», – за таким девізом живуть працівники шахти «По-
кровська», які 23 вересня влаштували суботник навколо свого структурного підрозділу. Організу-
вав прибирання директор шахти Вячеслав Фюнг. До екологічного заходу долучилися трудівники 
всіх дільниць на чолі з начальником господарської дільниці Анастасією Ертман, загалом зібралося 
понад 40 людей. Спільними зусиллями вони навели лад у санітарній зоні поряд з шахтою та у парку, 
що розташовується поблизу стадіону.

Протягом дня трудівники приби-
рали сміття, сухе листя та су-

хостій. Після прибирання за допо-
могою транспорту автобази було 
вивезено близько 15 мішків сміт-
тя. Крім того, на вулиці Радищева 
за проханням місцевих мешканців 
засипали дорогу щебенем, адже 
там було чимало великих ям, які не 
дозволяли здійснити по ній проїзд. 
Щодо автостоянки та під'їзної до-
роги по вулиці Шкільна до шахти, 
то ця територія завжди підтриму-
ється в належному вигляді.

За словами Анастасії Ертман, працівники позитивно та з ентузіазмом поставилися до прибирання терито-
рій, адже кожен розуміє важливість дотримання чистоти і збереження природи. На цьому співробітники «По-
кровської» не зупиняються і найближчим часом в залежності від погодних умов планують провести вже новий 
суботник.

ПрИбрАЛИ САНІтАрНУ зоНУ

Наш кор.
Фото надане Анастасією Ертман

Спілкувалася Діна Долгова
Фото надані Валерієм Лісовим
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Зустрівшись з переселенцями, отець Олексій привітав при-
сутніх з християнським святом, яким вшановують пам'ять 

Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії,  
і бажав Божого благословення, міцного здоров'я і наснаги.  
Наостанок промови закликав людей молитися за перемогу і 
вірити у світле майбутнє України.

Наразі в навчальному закладі мешкає 90 жителів із сусідніх 
областей, 36 з яких – діти. Одна з мешканців ліцею – Людмила 
з смт Біла Криниця. 5 квітня в її селищі лунали вибухи і гостро 
постало питання щодо виїзду з населеного пункту. О п'ятій ранку 
наступного дня вона разом із чотирма родинами (9 дорослих та 
5 дітей) змушені були звідти виїхати. Коли вже їхали у машині, 
бачили, як палають хати від снарядів. Говорить, що майже поло-
вина сьогоднішніх мешканців ліцею – це уродженці Білої Криниці.

Окупанти зайшли у Білу Крини-
цю, побули там три дні. За цей 

час «обчистили» всі магазини, зали-
шивши людей без їжі. А потім вийшли, 
адже там не було сенсу їм залишатися 
і укріплюватися. Навіть мої співмеш-
канці-старожили говорять, що німець-
ко-радянська війна не була такою жор-
стокою, ніж сьогоднішня з росією.

На момент евакуації у Білій Крини-
ці орків не було, вони знаходилися у 
Великій Олександрівці та у Давидо-
вому Броді. На щастя, вдалося виїха-
ти цілими. Мій чоловік повернувся в 
селище, щоб допомогти іншим меш-
канцям виїхати, тоді й забрав двох 
наших собачок. Тепер вони живуть 
разом з нами. 

Ще один день добрих справ. 30 вересня представники нашого підприємства разом з настоятелем 
Свято-Троїцького храму Православної церкви України, протоієреєм, отцем Олексієм завітали до од-
ного з ліцеїв Кривого Рогу, де тимчасово проживають переселенці. До збору речей долучилися пра-
цівники апарату управління, УЗТ, шахт «Покровська», «Криворізька», «Козацька» та «Тернівська», 
які за два тижні принесли чимало одягу, взуття та іграшок для внутрішньо переміщених осіб.

Допоможемо разом

Діна Долгова. Фото автора

Родина жінки потребує теплих речей, особливо осінніх, зимо-
вих жіночих і чоловічих курток.

Інша переселенка Світлана говорить, що її сім'я потребує по-
душок, постільної білизни, ковдр, адже зимою в закладі не буде 
опалення. Також буде вдячна за взуття, одяг, посуд та госпо-
дарське приладдя. Цікавиться також питанням, де можна без-
коштовно орендувати однокімнатну квартиру і платити тільки 
за житлово-комунальні послуги? Буде вдячна за допомогу.

Шановні працівники! Ви багато зробили і робите для наших 
громадян, які вимушені тимчасово проживати у Кривому Розі. 
Давайте продовжуватимемо робити добру справу і надалі до-
помагати нужденним. Разом переможемо!
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НАГАДУЄМО

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Торік Кабінетом Міністрів України було анонсовано, що у 2022 році з жовтня 70-річні пенсіонери 
почнуть отримувати компенсаційні доплати до пенсій по аналогії, як отримують 75-річні та 80-річ-
ні пенсіонери. Чи дійсно у жовтні названа категорія пенсіонерів отримає такі доплати? Чи, може,  
через війну вони скасовані?

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ 
ДО ПЕНСІЙ: КОЛИ, КОМУ І СКІЛЬКИ

Одразу заспокою пенсіонерів – Урядом та Пенсійним фондом України виконуються усі заплановані ви-
плати підвищень, доплат та надбавок до пенсій, незважаючи на воєнний стан у країні. 

Особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, під-
вищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати 
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, є 
меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік (10 340,35 грн), з якої сплачено 
страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, з 01 жовтня 2022 року проводитиметься щомісячна 
компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень.

Наприклад:
1. Пенсіонер віком 71 рік отримує пенсію 3 460 грн. Компенсаційна виплата становитиме 300 грн, тому що його 

пенсійна виплата менша за 10 340,35 грн (розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).
2. Пенсіонер віком 70 років отримує пенсію 10 140 грн. Компенсаційна виплата становитиме 200,35 грн (сума 

доплати і пенсії не перевищує розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).
Компенсаційну виплату отримають пенсіонери незалежно від факту працевлаштування.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, встановлюва-

тиметься і виплачуватиметься з дати досягнення ними зазначеного віку.
Чи передбачено державою додатковий соціальний захист пенсіонерам старших за 70 років, які отри-

мують пенсії на рівні мінімальної?
Так, передбачено. Але спочатку зверну увагу на важливий критерій, який впливає на право отримувати до-

плату до пенсії – це наявність відповідного страхового стажу: не менше ніж 35 років у чоловіків, не менше ніж 
30 років у жінок.

Якщо особі виповнилося 70 років і більше, її страховий стаж відповідає 
заявленій вище нормі, але розмір пенсійної виплати разом з усіма над-
бавками та підвищеннями не досягає 3 000 гривень, такій особі надається 
доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка вра-
ховується під час подальших перерахунків пенсії. 

Але, якщо кількість страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків, і 
менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, 
пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з передбаченого 
розміру в 3 000 грн.

Наприклад:
1. Пенсіонер/пенсіонерка має вік 72 роки, отримує пенсію 2 500 грн,  страховий стаж 35/30 років. У такому 

випадку пенсіонер/пенсіонерка отримає: 2 500+300+200 = 3 000 грн (300 грн – це компенсаційна виплата,  
200 грн – доплата до розміру пенсії 3 000 грн).

2. Пенсіонерка має вік 70 років, отримує пенсію 2 400 грн, страховий стаж 29 років 2 місяці. У такому випад-
ку пенсіонерка отримає: 2 400+300+116,67=2 916,67 грн (300 грн – це компенсаційна виплата, 116,67 грн –  
доплата, яка розрахована пропорційно до наявного страхового стажу).

Варіантів прикладів буде безліч, бо визначатиметься розмір доплати для кожного пенсіонера індивідуально, 
залежно від наявних даних у пенсійній справі.

Зверну увагу, що такі доплати встановлюються пенсіонерам незалежно від факту їх працевлаштування.
Зазначу, що компенсаційні виплати та доплати до пенсії проводяться в автоматичному режимі, тож пенсіоне-

рам додатково звертатися до органів Пенсійного фонду немає потреби.
Начальник Головного управління 

Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Юрій Козак

У зв'язку з агресією російської федерації, близькістю розташування нашого регіону з лінією зіткнення, у Кри-
вому Розі можлива активізація диверсійних груп та просочення інформації ворогові. Аби обмежити джерела 
імовірного просочення інформації і припинити коригування дії ворога, звертаємося до працівників Криворізько-
го залізорудного комбінату, мешканців та гостей міста і нагадуємо щодо заборони фото, відеозйомки на місцях 
ракетно-бомбових ударів, місцях дислокації військових частин і військової техніки.

У разі екстреної ситуації радимо звертатися за номерами телефонів:
067-110-16-42 – черговий відділення поліції №3 (Покровський район) КРУП ГУНП в Дніпропетровській області;
(056) 744-85-19 – черговий Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;
(056) 493-05-30 – черговий відділу у м. Кривому Розі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

До УВАГИ ПрАЦІВНИкІВ
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ВІТАЄМО У ЛИСТОПАДІ

IМеНИННИкIВ з ДНеМ НАроДЖеННя!
 ШАХТА «КОЗАЦЬКА»
Заболотній Костянтин Олександрович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №33.
Педь Олексій Владиславович – головний енергетик.
Пилипчук Михайло Іванович – кріпильник дільниці №15.
Сидоренко Сергій Олександрович – начальник дільниці №33.

 ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Бігун Володимир Георгійович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №28.
Вербицький Артем Анатолійович – майстер гірничий дільниці №23.
Головіна Світлана Петрівна – машиністка конвеєра дільниці №12.
Демченко Віталій Олексійович – прохідник дільниці №4.
Мавзенко Олександр Миколайович – кріпильник дільниці №27.

 ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Бойко Сергій Іванович – слюсар будівельний дільниці №32. 
Колісниченко Ірина Георгіївна – офісна робітниця (друкування) 
господарчого відділу дільниці №30.
Марченко Сергій Володимирович – кріпильник дільниці №24.
Юрченко Олександр Вікторович – прохідник дільниці №7.

 УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО  
   ТРАНСПОРТУ
Бритвин Олександр Семенович – начальник.
Кравцова Валентина Василівна – бухгалтерка.
Тарарук Тетяна Сергіївна – інженерка технічного бюро.
Уварова Марина Вікторівна – комірниця дільниці забезпечення виробництва.
Чурюк Альона Михайлівна – чергова стрілочного поста ЗЦ-2.

 АВТОБАЗА
Дзусь Віталій Анатолійович – старший майстер з ремонту  
дільниці з ремонту автомобілів та устаткування №10.
Товшанчи Денис Миколайович – водій автотранспортних 
засобів автоколони №1.
Шкряб Сергій Вадимович – головний інженер.

 БАЗА МТП
Акуліч Євгеній Євгенійович – вантажник.
Сєдова Ніна Миколаївна – комірниця.

 АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Берест Катерина Валеріївна – начальниця бюро корпоративного управління 
юридичного відділу.
Вецнер Ольга Олександрівна – фахівчиня з персоналу відділу ОП і МП.
Колобанов Ігор Сергійович – заступник начальника відділу ОП і МП.
Коломоєць Галина Миколаївна – старша табельниця відділу ОП і МП.
Недвіга Сергій Іванович – провідний інженер з охорони праці.
Прокопчук Костянтин Леонідович – в.о. директора шахти «Криворізька».

 РАДА ВЕТЕРАНІВ 
  ШАХТИ «ПОКРОВСЬКА»
Бардукова Лідія Іванівна.
Павлов Володимир Володимирович.
Преображенська Євдокія Лаврентіївна.
Розіна Федора Селіфанівна.
Тимощук Яків Михайлович.
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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.

Недотримання протиепідемічних заходів, низький рівень тестування та нові хвилі поширення 
COVID-19 у світі можуть найближчим часом стати причиною зростання кількості випадків захворю-
вання на COVID-19 і в Україні. Тільки протягом минулого тижня з 3 по 9 жовтня в Україні було за- 
реєстровано 42 802 випадки захворювання, з них летальних – 208. Було госпіталізовано 6 162 люди-
ни, одужало 37 238 осіб.

На сьогодні в АТ «Кривбасзалізрудком» підтверджено захворювання на коронавірус у 5-ти працівників,  
один з них – летальний випадок. Ніхто з нас не застрахований, що може бути носієм вірусу і при цьому 

не мати симптомів. Також симптоми можуть бути відсутні й у інфікованої людини протягом інкубаційного 
періоду. Зараження відбулося і організм почав взаємодіяти з вірусом, але симптоми захворювання ще не 
встигли розвинутися і мають з'явитися пізніше.

Є єдиний дієвий інструмент запобігання поширенню COVID-19 – вакцинуватися! За жовтень 106 працівників 
вже вакцинувалися: бустерною дозою – 73, другою бустерною дозою – 32, перше щеплення – 1.

Аби зупинити хворобу і не дати їй псувати здоров'я людей у вересні прибула нова партія вакцини від COVID-19 
до пунктів щеплення Дніпропетровщини. Це понад 40 тис. доз препарату Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

У Кривому Розі наразі діють центри масової вакцинації, де можна безкоштовно імунізуватися, тим самим 
зберегти своє здоров'я та здоров'я оточення.

Окрім цього, радимо звернути увагу ще на такі правила:
 щоб уникнути прямого контакту із зараженими краплинками, важливо дотримуватися дистанції не менше 

одного метра від інших людей;
 необхідно прикривати рот паперовою серветкою або зігнутим ліктем, коли ви кашляєте або чхаєте, щоб не 

наражати на небезпеку інших людей;
 якщо дотримуватися фізичного дистанціювання неможливо, тоді важливим засобом захисту є маска, зо-

крема тканинна;
 у разі появи симптомів ГРВІ необхідно терміново зробити тест на COVID-19, якщо він позитивний, – само-

ізолюватися.
Адреси центрів масових вакцинацій додаються на нашій офіційній сторінці Facebook.
Будьте здорові!

За даними медичної служби

це захист 
вашого 
здоров'я


