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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

• ш.«Тернівська»...................25/25

• ш.«Козацька».....................15/15

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

• ш.«Криворізька»................25/30

• ШБУ (орт-заїзди)..............30/30

• РАЗОМ.......................130/135

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............470/270

• ш.«Козацька»..............420/370

• ш.«Покровська»..........500/300

• ш.«Криворізька».........530/535

• РАЗОМ...............1 920/1 475

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......4 500/3 800

• ш.«Козацька»..........4 000/4 000

• ш.«Покровська».....6 000/6 000

• ш.«Криворізька»....6 000/6 000

• РАЗОМ...........20 500/19 800

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

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

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

• ш.«Покровська»..............240/240

• ш.«Криворізька».............125/125

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

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»......................90/90

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

• ш.«Покровська»..............120/120

• ш.«Криворізька»............125/125

• РАЗОМ.........................535/535

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................500/583

• ш.«Козацька».........2 000/2 000

• ш.«Покровська»..............500/500

• ш.«Криворізька»..........700/1295

• РАЗОМ.................3 700/4 378

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»..................565/565

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

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

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

• РАЗОМ.....................1 495/1 495

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..........1 476/1 476

• ш.«Козацька».....................650/650

• ш.«Покровська».........1 308/1 308

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

• РАЗОМ....................4 204/4 204

2 041/2 041

1 050/1 050

1 838/1 838

770/770

5 699/5 699

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».... .....30/30

• ш.«Козацька»............40/40

• ш.«Покровська»........40/40

• ш.«Криворізька».......40/40

ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)

• ПО КОМБІНАТУ  150/150
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ОХОРОНА ПРАЦІ

Вікторія Лаврійчук, в.о. начальника служби охорони праці

ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ 

ЗА 10 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ

Структурні 
підрозділи

2022 рік 2021 рік

Середньо-
обл. к-сть 
працівників

травмовано к-сть днів 
непра-

цездатн.
кч кт

Середньо-
обл. к-сть 

працівників

травмовано к-сть 
днів непра-
цездатн.

кч кт
усі гр см усі гр см

Шахта «тернівська» 759 5 0 0 125 6.5 25.0 845 5 0 0 261 5.9 52.2

Шахта «козацька» 692 3 0 1 0 4.3 0.0 825 4 0 0 17 4.8 35.2

Шахта «покровська» 761 2 0 0 565 2.6 282.5 892 4 0 0 187 4.4 46.7

Шахта «криворізька» 814 3 0 0 348 3.6 116.0 988 6 0 0 512 6.0 85.3

ЦЕнл 69 0 0 0 0 0.0 0.0 76 0 0 0 0 0.0 0.0

ШБу 728 1 0 0 44 1.3 44.0 831 2 0 1 260 2.4 130

узт 418 0 0 0 0 0.0 0.0 470 0 0 0 0 0.0 0.0

Автобаза 294 0 0 0 0 0.0 0.0 316 0 0 0 0 0.0 0.0

Енергетичний цех 129 0 0 0 0 0.0 0.0 132 1 0 0 24 7.5 24

База Мтп 64 0 0 0 0 0.0 0.0 71 0 0 0 0 0.0 0.0

Апарат управління 431 0 0 0 0 0.0 0.0 458 0 0 0 0 0.0 0.0

рМз 218 0 0 0 0 0.0 0.0 227 0 0 0 0 0.0 0.0

Гірнича інспекція 99 0 0 0 0 0.0 0.0 105 0 0 0 0 0.0 0.0

укЦ 8 0 0 0 0 0.0 0.0 9 0 0 0 0 0.0 0.0

ЦіС 25 0 0 0 0 0.0 0.0 27 0 0 0 0 0.0 0.0

ремонтно-будівельний цех 0 0 0 0 0 0.0 0.0 13 0 0 0 0 0.0 0.0

Шахтомонтажне управління 0 0 0 0 0 0.0 0.0 43 0 0 0 0 0.0 0.0

Медико-санітарна частина 88 0 0 0 0 0.0 0.0 63 0 0 0 0 0.0 0.0

Санаторій-профілакторій 7 0 0 0 0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0.0 0.0

«криворізький гірник» 11 0 0 0 0 0.0 0.0 22 0 0 0 0 0.0 0.0

Усього 5 615 14 0 1 1 082 2.5 77.2 6 446 22 0 1 1 261 3.4 57.3

ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»:
06.10.2022 о 09 годині 05 хвилин у другу зміну підземний електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

дільниці №16 Шевелєв Олександр Вікторович, 09.06.1965 р.н., під час виконання робіт з демонтажу задвірки водяного 
ставу у руддворі горизонту 1050 м стволу шахти «тернівська» отримав травму великого пальця правої кисті. після на-
дання медичної допомоги медпрацівником медико-санітарної частини шахти каретою швидкої медичної допомоги був 
доставлений у кнп «криворізька міська лікарня №16» кМр.

Причина: невиконання вимог інструкції з охорони праці.

ШАХТА «КОЗАЦЬКА»:
07.10.2022 о 03 годині 30 хвилин, у першу зміну з 20 години 00 хвилин 06.10.2022 до 06 години 00 хвилин 07.10.2022, 

виконуючий обов'язки майстра гірничого дільниці №5 шахти «козацька» Журавель Костянтин Сергійович, 22.03.1984 
р.н., перебуваючи в орт-заїзді 165 осі горизонту 1350 м, був травмований вагонеткою для доставки матеріалів.  

07.10.2022 о 04 годині 52 хвилини лікарем дВГрз була констатована біологічна смерть Журавля К.С.
 Обставини і причини розслідуються спеціальною комісією.

ТРАВМАТИЗМ У ЖОВТНІ
у жовтні місяці 2022 року у Ат «кривбасзалізрудком» сталося 2 нещасних випадки, один з них зі смертель-

ним наслідком.
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– Які Ви ставите задачі перед собою і колек-
тивом?

– першочергова задача – це технічно справний 
автопарк, який завжди повинен бути готовий до ви-
конання будь-яких виробничих завдань та забезпе-
чений необхідними матеріалами та паливом. друге 

завдання – виконання заявок структурних підрозді-
лів – транспортування пустих порід, гірничої маси, 
матеріалів та перевезення трудівників. іноді, буває, 
транспорт виходить з ладу, тоді залучаються необхід-
ні фахівці, які в найкоротші терміни його ремонтують, 
щоб він міг й надалі виконувати задачі з перевезень.

Механік автобази обов'язково при кожному виїзді та 
в'їзді на кп перевіряє транспорт, його технічний стан, 
кількість палива. Власна автомийка цілодобово забез-
печує чистоту автопарку. також систематично прово-
дяться технічне обслуговування і ремонти транспорту, 
які заздалегідь плануються начальниками автоколон і 
механіками.

– Чи вистачає персоналу, спецтранспорту і техні-
ки, щоб вирішити всі поставлені задачі?

– звісно, було б набагато легше, якби на автобазі 
побільшало працівників робітничих професій – тока-
рів, мотористів тощо. Серед співробітників, на жаль, 

30 жовтня ми відзначали День автомо-
біліста – свято не тільки водіїв, а й усіх 
представників дорожньо-транспортної 
галузі. На Криворізькому залізорудному 
комбінаті функціонує окремий структур-
ний підрозділ – автобаза, яка має власну 
розгалужену систему автогосподарств. До 
складу входять автоколони №1, №2, авторемонтна 
та електрична дільниці, пожежно-рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони та апарат 
управління автобазою з відповідними відділами і службами. З нагоди професійного свята ми спілку-
валися з головним інженером Сергієм Шкрябом, який розповів про роботу автобази, оновлення парку 
обладнання та трудовий колектив.

З А Д А Ч А  № 1  – 
СПРАВНИЙ АВТОПАРК

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА



Шахтар Кривбасу 
№16 (1903) 4.11.2022 5

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

мало молоді, більшість – ветерани праці, які праг-
нуть передати свої знання і навички нинішньому 
поколінню. тому керівництво докладає багато зу-
силь для залучення молодих працівників.

Щодо оновлення нашого автопарку, минулого 
року комбінат придбав один фронтальний наванта-
жувач, а цьогоріч, попри важкі умови під час воєн-
ного стану в країні, ми отримали 3 бульдозери.

– Яка була ситуація з пальним на початку війни? 
Чи відчула автобаза його дефіцит?

– так, як і всі у місті. перший час було дуже важко, 
більшість транспорту автобази простоювала, пріоритет 

надавався лише автобусам, що 
здійснювали перевезення праців-
ників, та технологічному транспор-
ту для виконання невідкладних 
виробничих задач. насамперед 
ми забезпечували потреби шахт, 
намагалися уникати збоїв у роботі.

– Чи здійснювалися ремонтні роботи будівель, 
споруд і обладнання в автобазі?

– працівники ремонтно-будівельної дільниці ШБу ра-
зом з робітниками автобази капітально відремонтува-
ли електричний цех, пофарбували бокси для легкових 
автомобілів і провели ізолювання труб на теплотрасі. 
наразі вони виконують капітальні ремонтні роботи 
в адміністративно-побутовому комбінаті автобази,  
займаються ремонтом складу паливно-мастильних 
матеріалів. Були встановлені флагштоки. Весь тран-
спорт та обладнання наш муляр регулярно фарбує і 
слідкує за їх зовнішнім виглядом. Щодня намагаємося 
підтримувати територію автогосподарства в охайному 
та чистому вигляді, постійно проводимо озеленення.

– Які санітарні норми виконують працівники ав-
тобази у зв'язку з епідемією?

– наш пожежно-рятувальний підрозділ добровільної 
пожежної охорони з початку пандемії постійно прово-
дить дезінфекцію територій масових скупчень людей 
в структурних підрозділах та на зупинках громадсько-
го транспорту. крім того, водії, які здійснюють пере-
везення працівників, також обробляють салони дезін-
фекційними засобами.
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

– Яким є колектив автобази?
– на сьогодні в автобазі працює 288 працівни-

ків, з них інженерно-технічних спеціалістів – 44, 
робітників – 244. Це – водії автотранспортних за-
собів, машиністи автокранів, машиністи екскава-

торів та бульдозерів, слюсарі з ремонту колісних тран-
спортних засобів, електрогазозварники, токарі, мідники, 
ковалі, вулканізаторники тощо. у нас дружна та згур-
тована команда, всі працівники намагаються швидко і 
якісно виконувати всі заплановані завдання. Спостері-
гаючи за ними в роботі, особливо в екстрених ситуаціях, 
можу впевнено сказати, що колектив бойовий, готовий 
до виконання будь-яких важких завдань.

– Ваші привітання з нагоди професійного свята 
своїм колегам.

– насамперед бажаю трудовому колективу автобази 
мирного неба над україною, міцного здоров'я, впев-
неності у завтрашньому дні. Бажаю, щоб ніколи не 
було бажання зупинятися, але щоб гальма працювали  
завжди. нехай щастя і удача супроводжує вас кожного 
дня, а найзаповітніші мрії – збуваються!

ВІДЗНАЧИЛИ КРАЩИХ
Напередодні дня автомобіліс- 

та, 28 жовтня, працівники ав-
тобази в актовій залі свого струк-
турного підрозділу приймали щи- 
рі вітання з нагоди професійного 
свята. Цього дня також було від-
значено кращих трудівників.

директор автобази Андрій 
Коваленко привітав колег з прий- 
дешнім святом, зазначивши, що 
попри нелегкі часи для україни 

та підприємства, автобаза гідно справляється зі своїми заплано-
ваними виробничими завданнями:

Дякую вам, дорогі колеги, за сумлінну і старанну працю. 
Окрема вдячність за надану допомогу нашим Збройним силам України. З нагоди свята бажаю міц-

ності духу, щастя, удачі, добробуту на роботі і в родинному колі та 
миру в Україні.

до трудового колективу звернулася нова очільниця цехкому автобази 
по пМГу Антоніна Міщук, яка побажала зеленого світла на життєвій 
дорозі, що веде до щастя та успіху:

Нехай на цьому шляху не буде перешкод і заторів. Бажаю вам до-
сягати цілей і рухатися у вірному напрямку, минаючи негаразди й 

невдачі. Зичу міцного здоров'я, родинного затишку, щастя, здоров'я вам і 
вашим близьким!

Цього дня за довголітню сумлінну бездоганну працю, активну участь у 
суспільному житті трудового колективу, плідну співпрацю з профспілко-
вою організацією кращі працівники автобази були відзначені почесними 
грамотами й грошовими винагородами.

Діна Долгова
Фото автора та Наталі Плужник
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ЄДИНИЙ 
ЗЛАГОДЖЕНИЙ

МЕХАНІЗМ

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Управління залізничного транспорту – підрозділ Кри-
ворізького залізорудного комбінату, який відповідає за 
навантаження руди екскаваторами та фронтальними на-
вантажувачами у вагони та перевезення видобутої гірни-
ками комбінату товарної залізної руди до станцій при-
микання з «Укрзалізницею». Управління залізничного 

транспорту має у своєму складі залізничні цехи №1 та №2, залізничний цех рухомого складу та ре-
монтний цех. Власними силами здійснює всі види ремонтів локомотивів, вагонів, іншого залізнично-
го устаткування та колій, які простягаються по території підприємства вздовж міста. Напередодні Дня 
залізничника ми поспілкувалися з головним інженером управління залізничного транспорту і поціка-
вилися кількістю перевезеної руди, оновленням обладнання та заходами безпеки руху на залізниці.

МИ ВИКОНУєМО РОбОТУ, яКА 

ПРИНОСИТь НАМ ЗАДОВОЛеННя

– Володимире Олексійовичу, розкажіть, що на 
сьогодні являє собою управління залізничного 
транспорту АТ «Кривбасзалізрудком» – як функціо- 
нує, які завдання поставлені на найближчий час?

– основним завданням 
узт є виконання заявок 
шахт комбінату з відванта-
ження залізорудної продукції 
на адресу отримувачів, без-
перебійне обслуговування 
контрагентів з подачею та за-
биранням вагонів на фронти 
навантаження/вивантаження, 
планування/проведення за-
ходів щодо скорочення часу знаходження вагонів під 
вантажними операціями для зниження собівартості 
продукції та енергетичних витрат. усе це досягається 
лише тоді, коли колектив діє як єдиний злагоджений 
механізм. Більшість може вважати, що управління за-
лізничного транспорту – це допоміжний структурний 
підрозділ, але я з цим твердженням не погоджуюсь. 
Вважаю, що узт – це основна структура, адже ми за-
вантажуємо видобуту шахтарями руду та вивозимо 
завантажені вагони на станції примикання «укрзалізни-
ці», щоб вони дійшли до отримувача продукції у належ-
ному стані.

– Які пріоритети в ро-
боті залізниці підпри-
ємства?

– Головне в нашій ро-
боті – дотримання без-
пеки руху поїздів, збере-
ження вагонів на під'їзній 
колії, адже вони є влас-

ністю операторських компаній. пошкодження вагонів 
впливає на витрати, які може понести комбінат для 
їх ремонту та відновлення, і на партнерські відноси-
ни. тому ми з обережністю і охайністю ставимося до 

обладнання. Ще одним пріо-
ритетом є виконання праців-
никами вимог закону украї- 
ни «про охорону праці», 
нормативних документів, які 
діють на комбінаті і «укрза-
лізниці».

– Який стан перевезення 
залізної руди на сьогодні?

– на жаль, зараз іде змен-
шення відвантаження у зв'язку з повномасштаб- 
ною агресією російської федерації проти украї- 
ни. крім того, управлінням залізничного транспорту 
надаються послуги локомотивами підприємства кон-
трагентам. комбінат має для цього відповідні доз-

вільні документи. Ми співпрацюємо з гірничо-зба-
гачувальними комбінатами нашого міста. Хочу 
зауважити, що якість надання послуг підтверджу-
ється відсутністю будь-яких рекламацій з їхнього 
боку.

– Який склад структури УЗТ?
– Структура управління містить в собі 2 експлуа- 

таційні залізничні цехи №1, №2, до яких входить 
7 залізничних станцій. 4 з них обслуговують без-
посередньо шахти. залізничні колії станцій роз-
міщено біля рудних складів шахт, на яких здійс-
нюється подавання, навантаження, дозування і 
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формування вагонів у маршрути. навантажен-
ня здійснюється екскаваторами типу ЕкГ-5А, 
фронтальними навантажувачами Hyundai, зва-

жування вагонів здійснюється на вагонних вагах 
та за допомогою залізничних грейферних кранів 
виконується дозування вантажу для його рівномір-
ного розміщення в вагонах. Ще 2 станції є розпо-
рядчими, які об`єднують всю експлуатаційну робо-
ту цехів. Ще одна залізнична станція співпрацює з 
контрагентами комбінату.

залізничний цех рухомого складу забезпечує 
цехи тепловозами серії ЧМЕ3, залізничними крана-
ми, власними вагонами. окрім цього, там викону-
ється технічне обслуговування 
та ремонт тепловозів, кранів та 
колійної техніки. 

ремонтний цех має в собі дві 
ремонтно-екскаваторні бригади, 
які здійснюють капітальні і поточ-
ні ремонти екскаваторів на руд-
них складах. крім того, ремонт- 
ний цех власним автотранспор-
том здійснює перевезення па-
ливно-мастильних матеріалів у 
структурні підрозділи комбінату.

на початку цього року в струк-
туру узт передано лісний склад, 
який, крім обслуговування шахти 
«покровська», використовується 
для задоволення потреб заліз-
ничних цехів дерев'яними шпа-
лами і брусом для підтримання 
колій у належному стані.

– Чи вистачає фахівців для 
виконання запланованих ви-
робничих задач?

– звичайно, є дефіцит праців-
ників через те, що частина з них 
перебуває у складі збройних сил 
україни. проте ми справляємося, 
адже всі з розумінням ставляться 
до збільшення певних обов'язків. 
Ми працюємо в тилу за тих, хто 
захищає нас на передовій. нара-
зі колективом узт докладається 
максимум зусиль для того, щоб  
закрити ті «пробіли», де працівни-
ки або фахівці відсутні. 

– Який механізм запобігання ава-
рійності в управлінні залізничного 
транспорту?

– основним заходом для забезпе-
чення безпеки руху і недопущення 
аварійності є постійна профілактична 
робота, яку проводить адміністрація 
апарату управління узт та заліз-
ничних цехів з працівниками. опе-
ративна обстановка в роботі часто 
змінюється, ми працюємо в умовах 
підвищеної небезпеки. крім того, 
щомісяця по затвердженій началь-
ником узт програмі проводяться 
для працівників технічні навчання 
з кожної професії. Це, свого роду, 
підтримання кваліфікації. тримаємо 
виробничу дисципліну та слідкуємо 
за дотриманням вимог інструкції з 
охорони праці на належному рівні.

– Чи поновлювався технологіч-
ний парк УЗТ протягом останніх 
років?

– так, завдяки затвердженій ке-
рівництвом комбінату інвестиційній 
програмі у 2021 році було придбано 
4 фронтальні навантажувачі марки 
Hyundai. територіально ми їх закрі-
пили за кожною шахтою. Це колісні 
навантажувачі, які можуть пере-
міщуватися дорогами загального 
користування міста, тому в залеж-
ності від оперативних заявок шахт, 
маємо можливість надавати на 
шахти потрібну кількість машин.

на жаль, через воєнний стан 
в країні, узт не може зараз от-
римати нову техніку, яка була 
запланована на цей рік. тому ми 
підтримуємо наявне обладнання в 
справному стані.

одним із пріоритетів подальшої роботи управлін-
ня залізничного транспорту є технічне переосна-
щення. насамперед це навантажувальна і колійна 
техніка та залізничні крани. 

– Які вагомі капітальні й поточні ремонти було 
здійснено з початку року?

– Щороку інвестиційною програмою ми передба-
чаємо виконання капітальних ремонтів. усі поточні 
ремонти обладнання, яке знаходиться на балансі 
узт, ми виконуємо господарським способом. у 
2022 році на ремонт основних фондів використа-
ли 14,5 млн грн, зокрема на ремонти власними 
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силами – 12,7 млн грн, а це по-
над 80% всіх ремонтів. у нас є 
фахівці, можливості й дозвільні 
документи для виконання таких 
видів робіт без допомоги підряд-
них організацій.

з початку року було виконано 
капітальні ремонти колій стрілоч-
них переводів, шасі 40-тонного 
автомобільного крана, токарних 

станків. у складі узт також є ремонтна бригада, 
яка займається ремонтом будівель і споруд – ваго-
вих, стрілочних постів, адміністративних будівель в 
цехах, бази відпочинку «Сонячна».

– Яким, на Вашу думку, є колектив залізнич-
ників АТ «Кривбасзалізрудком»?

– Міцний, цілеспрямований, незламний. Я особи-
сто пишаюся працівниками управління залізнично-
го транспорту, вони – найкращі.

– Привітання з нагоди професійного свята.
– Вітаю працівників узт з днем залізничника. 

Бажаю усім насамперед мирного неба над голо-
вою, найшвидшої перемоги україни над ворогом, 
міцного здоров'я. нехай праця дає стимул кожно-
му працівникові для руху вперед, а колектив сво-
їм рухом буде виконувати всі завдання і кувати  
перемогу!

Діна Долгова
Фото автора та Наталі Плужник

За рішенням уряду розпочинається поетапна передача функ-
цій адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному 

фонду україни. так, вже з жовтня Фонд здійснює виплату при-
значених органами соціального захисту населення субсидій 
та пільг. Виплати будуть проводитися незалежно від того, чи є 
субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

до 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням 
субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та 
пільг не змінюється. усі дані для виплат надійдуть до Фонду в 
електронному вигляді.

приймання документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати 
органи соціального захисту населення.

Від 1 грудня 2022 року звертатися за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів пенсійного фон-
ду україни, які працюють за принципом екстериторіальності. тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний 
центр пенсійного фонду україни незалежно від місця проживання громадян. такий порядок призначення та ви-
плати житлових субсидій і пільг населенню передбачений постановою кабінету Міністрів україни від 16.09.2022 
№1041 «деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом україни».

Олексій Куценко, 
начальник відділу обслуговування громадян №16 (сервісний центр)

ВИПЛАТА ЖИТЛОВИХ СУбСИДІЙ ТА ПІЛьг
ПФУ ІНФОРМУЄ
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ЗУПИНИМО 
   ПОШИРЕННЯ 
             COVID-19

загинув наш колега, гірник очисного забою дільниці №1 шахти «покровська», стрі-
лець-санітар 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти, 
солдат військової частини А1939 Грудницький Андрій Миколайович.

Він народився 6 вересня 1975 року у кривому розі. після закінчення школи навчався 
в криворізькому професійно-технічному училищі №9. потім працевлаштувався в Атзт 
«трест» електрогазозварником ручного зварювання. Через пів року змінив напрямок 
своєї трудової діяльності – служив в органах МВС криворізького Центрально-Міського 
управління уМВС україни в дніпропетровській області. потім трудився на різних підпри-
ємствах міста: тоВ «Ерок-Сервіс», тоВ «промремонтсервіс», тоВ «Гірничий клуб»,  
пп «норберт». працював там на різних посадах – водієм, монтажником-фарбувальни-
ком, муляром, верхолазом. Вирішив пов'язати своє життя з криворізьким залізорудним 
комбінатом у жовтні 2009 року. Спочатку працював учнем машиніста бурової установки 

на дільниці №21 шахти «октябрська» (нині – «покровська»). Через 6 місяців Андрія було переведено на дільни-
цю №31 (очисних робіт) гірником підземним. набравшись досвіду, трудився гірником очисного забою спочатку 
на 31-й, а потім на 14-й і 1-й дільницях. паралельно з роботою Андрій Миколайович також навчався. Спочатку в  
дп «криворізький експертно-технічний центр», а потім – у криворізькому національному університеті за спеціаль- 
ністю «розробка родовищ корисних копалин». зарекомендував себе як працьовитий, відповідальний, сумлінний ро-
бітник. користувався заслуженою повагою як серед колег, так і керівництва шахти «покровська» і підприємства.

27 березня 2022 року Андрія Грудницького було мобілізовано до лав зСу. Він узяв до рук зброю, адже мав 
двох дітей і дружину та хотів, щоб вони спокійно планували своє щасливе майбутнє в незалежній квітучій 
країні. Це давало йому сили протистояти ворогові і боротися за територіальну цілісність україни. ніс службу 
стрільцем-санітаром 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти військової частини 
А1939. під час служби проявив стійкість та мужність, вірність військовій присязі. на жаль, 9 жовтня 2022 року 
він загинув від «вибухової травми». 

Без чоловіка залишилася дружина тетяна олексіївна, без батька – дочка Аріна та син Антон. Андрій Микола-
йович був люблячим чоловіком, чуйним батьком, професіоналом своєї справи, патріотом україни, який віддав 
життя за наше вільне майбутнє.

Співчуваємо родині загиблого захисника, віддаємо шану його героїчному подвигу. Світла пам'ять про Андрія 
Миколайовича назавжди залишиться в наших серцях. Ми пам'ятаємо, якою дорогою ціною дістається кожна 
хвилина мирного життя.

Вічна Пам'ять та Слава полеглому Герою!

Вакцинація – це єдиний спосіб запобігання поширенню 
коронавірусу серед населення. Стратегічна мета щеплення – 
сформувати в українців колективний імунітет до смертельно 
небезпечної хвороби. Але для досягнення цієї мети необхідно імунізувати щонайменше 70% дорос-
лого населення. Вакцинація якомога більшої кількості українців – запорука формування колектив-
ного імунітету, тому щеплення від COVID-19 можуть отримати усі охочі.

18 жовтня в медичному пункті апарату управління нашого 
підприємства зробили щеплення близько 60 працівників 

Ауп, автобази та управління залізничного транспорту. Серед 
них була і провідна інженерка бюро металів, метизів, кана-
тів і бурового інструменту відділу Мтп Марина некрасова: 

Це була 3 (бустерна) доза вакцини Pfizer. Попередні два 
щеплення робила у міській поліклініці ще рік тому. Після 

першої вакцинації не відчувала жодного дискомфорту і слабкості, 
тому вирішила ще раз підтримати свій імунітет. Мій чоловік такої 
ж думки, робить щеплення від коронавірусу в зазначений термін.

звертаємо вашу увагу, що імунізація відбувається у всіх від-
повідних медичних закладах міста, але також може здійсню-
ватися виїзд медпрацівників до нашого підприємства, якщо 
виявить бажання вакцинуватися понад 20 трудівників. записа-

тися можна, звернувшись до медичного пункту свого структурного підрозділу.
подбайте про себе та своїх рідних! зупинимо поширення Covid-19 разом!

Наш кор.
Фото Діни Долгової

ПЕРЕДчАСНА ВТРАТА

ГЕРОї НЕ ВМИРАюТь...
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ВЕТЕРАНИ ВИРОБНИЦТВА

НЕПОВТОРНЕ ОБЛИЧЧЯ 
ПІДЗЕМНОГО КРИВБАСУ

Пішла з життя видатна людина, криворізький новатор виробництва, пере-
можець багатьох змагань, ветеран праці нашого підприємства Леженко Григорій 
Пилипович. Він прожив насичене життя, протягом якого мав багато досягнень 
і був наставником молодому поколінню. Світлий спогад буде присвячений саме 
йому, легенді трудового Криворіжжя.

Григорій народився 24 червня 1951 року в селі Шабельники Чер-
каської області. після закінчення школи вступив до криворізького 

професійно-технічного училища №32. завершивши навчання, у 1970 
році працевлаштувався на шахту «тернівська» Ат «кривбасзаліз-
рудком» (тодішня назва – шахта імені леніна Во «кривбасруда»). 
трудився машиністом електровоза дільниці №1. працював також ма-
шиністом пМл, бурильником шпурів, прохідником з правом ведення 
вибухових робіт. здобувши чималий досвід і опанувавши всі тонкощі 
гірничої справи, керував прохідницькою бригадою, був новатором ви-
робництва і переможцем всесоюзних змагань. тоді на криворізьких 
шахтах поширювалося поняття «швидкісна проходка», зачинателем 
якої саме він і був. у 1977 році комсомольсько-молодіжній бригаді 
гірників Григорія леженка вручено приз першого криворізького стаханівця олексія Семиволоса, бригадиру 
була присвоєна премія комсомолу (зазвичай присуджувалася за видатні досягнення в галузі науки, техніки, 
виробництва, культури, а також особам, які показали найвищі досягнення у Всесоюзному соціалістичному 
змаганні і виявили творчу ініціативу). Через два роки на міському злеті переможців соціалістичних змагань 
колектив прохідників шахти «тернівська» був визнаний одним з кращих. за свою професійну майстерність і 
високі досягнення в роботі у 1983 році здобув звання «заслужений гірник україни». паралельно Григорій пи-
липович опановував і вищу освіту. закінчив дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «технологія 
підземної розробки корисних копалин». Його дружина надія Василівна також працювала на криворізькому 
залізорудному комбінаті – машиністкою конвеєра на шахті «тернівська».

Григорій леженко, окрім основної роботи в шахті, брав участь у громадських справах. 
Був делегатом профспілки металургів і гірників україни, делегатом комсомолу украї-
ни, учасником виставок ВднГ та депутатом Верховної ради радянського союзу. у книзі 
Валерія Гаєвського «Глибина» Григорій леженко в заключному монолозі так згадує ті 
часи: «Народним депутатом я був обраний не по рознарядці, а таки справді народним 
волевиявленням. Які ж то були прекрасні часи. Гадаю, я ще дочекаюся того дня, коли і 
в українському парламенті з'явиться прохідник з криворізької шахти, теж обраний не за 
вказівкою згори, а волею Господа...»

пів року був членом комітету Верховної ради з питань гласності, прав і звернен-
ня громадян. згодом працював інженером бази матеріально-технічного постачання 

криворізького залізорудного комбінату. з 1999 року до 2005 року трудився на різних підприємствах: північ- 
ний Гзк, Атзт «Сільгоспінвест», тоВ «Агродизель», де займав керівні посади. останнє місце його роботи – 
диспетчер шахтобудівельного управління та апарату управління нашого підприємства. Його трудовий стаж на 
комбінаті склав 43 роки 8 місяців 9 днів.

Як професіонал гірничої справи Григорій пилипович активно співпрацював з багатьма педагогічними ра-
дами базових навчальних закладів міста, навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у  
дніпропетровській області та координаційною радою громадської організації «кривий ріг – рідне місто». Має 
за життя чимало нагород: державну премію україни, два ордени «трудової Слави» іі та ііі ступенів, два знаки 
«Шахтарської слави» іі та ііі ступенів, орден «за заслуги» та відзнаку «Серце віддаю дітям».

Григорій леженко багато навчався. Він завжди прагнув передавати молоді свої знання, навички й уміння, 
тому й був наставником для молодого покоління і прикладом для наслідування. приємно, що нинішні гірники 
перейняли досвід майстра і продовжують його шахтарську справу.

заслужений гірник україни поза роботою проводив активні вихідні, мав чимало захоплень. Самотужки роз-
будовував власну оселю, тримав фруктовий сад і город. Була в нього і пасіка. обожнював наших чотирилапих 
вірних друзів – собак. разом з дружиною надією виховав чудового сина Андрія, яким пишався.

22 вересня Григорій пилипович леженко несподівано пішов з життя. рідні, друзі й колеги запам'ятали його 
як порядну, відповідальну, працьовиту і чуйну людину. перед смертю у гірника була одна мрія – аби його похо-
вали на славетній землі – Чигиринщині, де поховані його батьки. рідні виконали його заповіт.

колектив нашого підприємства глибоко співчуває родині Григорія леженка. нехай Господь Бог допомагає їй 
перенести важкий біль втрати близької людини. Ми завжди пам'ятатимемо високу майстерність фахівця гір-
ничої справи і сподіваємося, що молодь та нинішнє покоління шахтарів буде брати приклад з Григорія пилипо-
вича, рівнятися на нього та здобувати нових висот. Григорій леженко увійшов в історію трудового криворіжжя 
і назавжди залишиться в ній, як заслужений гірник та новатор виробництва.

Діна Долгова, Віталій Сапіга
Фото з архівних документів
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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.

ОЗеЛеНеННя – ШЛяХ 
ДО ПРОДОВЖеННя ЖИТТя
На нашому комбінаті докладаються 

значні зусилля для озеленення та 
благоустрою територій промислового 
і загального користування. підвище-

на загазованість і запиленість повітря, несприятливі фізи-
ко-механічні властивості ґрунту, промислове виробництво, 
асфальтове покриття вулиць та площ, наявність підземних 
комунікацій і споруд у зоні кореневої системи – все це надає 
постійного негативного впливу на навколишній зелений світ. 
Щоб знизити техногенне навантаження, здійснюється озеле-
нення території. Воно має величезне значення в житті людини 
і великий вплив на навколишнє середовище.

на криворізькому залізорудному комбінаті постійно дбають 
про довкілля, проводячи екологічні заходи – прибирання терито-
рій, полив доріг та промислових майданчиків, озеленення тощо. 

так, за сприяння директора Максима Гриненка на шахті «ко-
зацька» працівники господарської дільниці разом з робітника-
ми інших дільниць щоденно слідкують за чистотою території 
шахти, прибирають сухе листя, гілки та сміття. на днях по-
близу медпункту шахти вони висадили 15 саджанців кленів. 
також підготовляють клумби до зимового періоду – здійсню-
ють обкопування та утеплення квітів чорноземом. незабаром 
робітники дільниці планують зайнятися обрізанням дерев.

роботи також тривали і в управлінні залізничного транспор-
ту. керівниця господарської дільниці тетяна устименко зі  

своїми та співробітниками інших дільниць протягом місяця наводили лад навколо адміністративної будівлі узт. 
за цей час вони прибрали сухостій, сміття та висадили 100 кущів троянд, 16 саджанців ялинок, 6 берізок та  
6 лип. окрім цього, прибирання території та озеленення відбувалося в 
залізничних цехах №1, №2 та в ремонтному цеху. там працівники також 
займалися благоустроєм території: замітали сухе листя, гілки та сміття, 
косили траву та садили рослини.

за словами Тетяни, колектив залізничників робить все, щоб те-
риторія узт була чистою, прибраною та охайною:

Наші працівники активно долучилися до екологічного 
заходу, із задоволенням саджали квіти й дерева та до-

помагали одне одному. Кожен з нас розуміє важливість збе-
реження природи, особливо у нашому промисловому місті. 

Дякую всім за працю!

Наш кор.
Фото Наталі Плужник

та надані Тетяною 
Устименко


