
№17
(1904) 

2.12.2022

Слава ВАМ! 
Слава Україні! 
Героям слава!

День Збройних сил України – це свято всіх, хто перебуває в армійських лавах, хто виконує свій кон-
ституційний обов'язок. Ми пам'ятаємо про тисячі відважних воїнів, які віддали свої життя за незалежність, волю, 
суверенність та неподільність нашої держави.

За період відсічі російській агресії українська армія змінилася до непізнаваності: активно модернізується, позбу-
вається радянської спадщини та відновлює українські військові традиції. Вона стала армією, якою пишається весь 
український народ.

Особлива гордість за всіх її військовослужбовців, з яких 895 – працівники Криворізького залізорудного комбінату. 
Це – наші захисники, надія і опора, хранителі спокою та мирного неба над головою. В українській армії несуть регу-
лярну службу й тисячі жінок, для яких захист Батьківщини став професією, які, не вагаючись жодної хвилини, склали 
присягу і служать в українській армії, захищаючи свою державу. Бажаємо вам бути завжди на висоті, впевнено йти 
до своєї мрії, залишатися вірними своїм цілям у будь-яких обставинах, сподіватися тільки на краще і вірити в свою 
удачу. Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я. Нехай оптимізм, спокій та гар-
ний настрій завжди крокують поряд.

Дякуємо матерям, які виховали синів, котрі сміло вдягнули військову форму, обрали професію захисника, а в 
умовах війни на передовій боронили і боронять нашу землю!

Ми з вдячністю вшановуємо тих, хто присвятив своє життя служінню Вітчизні, хто стояв біля витоків створення на-
шого війська. Ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадідів в ім'я України, їх щирої любові до рідної землі 
та безмежної відданості своїй Батьківщині.

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України та бажаємо незламної волі в подоланні 
труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і по-
бажань, миру, спокою і найшвидшої Перемоги України.
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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

• ш.«Тернівська»...................25/18

• ш.«Козацька»............................0/0

• ш.«Покровська».................35/13

• ш.«Криворізька»................25/19

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

• РАЗОМ............................85/50

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............350/251

• ш.«Козацька»..............400/281

• ш.«Покровська»..........500/138

• ш.«Криворізька».........530/356

• РАЗОМ...............1 780/1 026

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......4 500/1 890

• ш.«Козацька»..........3 000/1 945

• ш.«Покровська».....5 500/3 200

• ш.«Криворізька»....6 000/2 200

• РАЗОМ..............19 000/9 235

РОЗВІДУВАЛЬНІ 

• ш.«Тернівська»................140/304

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

• ш.«Покровська»..............400/400

• ш.«Криворізька»...................150/0

• РАЗОМ.........................890/904

ДРЕНАЖНІ

• ш.«Тернівська»................100/356

• ш.«Козацька»..................300/160

• ш.«Покровська»..............400/400

• ш.«Криворізька»............120/110

• РАЗОМ......................920/1 026

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................500/335

• ш.«Козацька»..................800/578

• ш.«Покровська».................500/80

• ш.«Криворізька»........1 000/800

• РАЗОМ.................2 800/1 793

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/108

• ш.«Козацька».....................100/72

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

• ш.«Криворізька»................130/90

• РАЗОМ..........................330/270

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................185/185

• ш.«Козацька»...........................80/80

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

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

• РАЗОМ............................265/265

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

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

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

• ш.«Покровська».......................50/50

• ш.«Криворізька»......................80/80

• РАЗОМ............................330/330

285/285

180/180

50/50

80/80

595/595

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська»..........30/30

• ш.«Козацька»............40/28

• ш.«Покровська».......40/20

• ш.«Криворізька»......40/27

ЗА ЛИСТОПАД 2022 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)

• ПО КОМБІНАТУ  150/105
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Вікторія Лаврійчук, в.о. начальника служби охорони праці

ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ 

ЗА ЛИСТОПАД 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» 719 0 0 0 37 0.0 0.0 865 1 0 0 0 0.0 0.0

Шахта «козацька» 655 0 0 0 26 0.0 0.0 796 0 0 0 48 0.0 0.0

Шахта «покровська» 698 0 0 0 0 0.0 0.0 885 0 0 0 0 0.0 0.0

Шахта «криворізька» 728 0 0 0 0 0.0 0.0 990 3 0 0 120 3.0 40.0

ЦЕнл 63 0 0 0 0 0.0 0.0 77 0 0 0 0 0.0 0.0

ШБу 663 1 0 0 0 0.0 0.0 836 0 0 0 0 0.0 0.0

узт 374 0 0 0 0 0.0 0.0 474 0 0 0 0 0.0 0.0

Автобаза 281 0 0 0 0 0.0 0.0 318 0 0 0 0 0.0 0.0

Енергетичний цех 121 0 0 0 0 0.0 0.0 133 0 0 0 0 0.0 0.0

База Мтп 64 0 0 0 0 0.0 0.0 68 0 0 0 0 0.0 0.0

Апарат управління 420 0 0 0 0 0.0 0.0 462 0 0 0 0 0.0 0.0

рМз 207 0 0 0 0 0.0 0.0 227 0 0 0 0 0.0 0.0

Гірнича інспекція 96 0 0 0 0 0.0 0.0 104 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 23 0 0 0 0 0.0 0.0 26 0 0 0 0 0.0 0.0

Медико-санітарна частина 85 0 0 0 0 0.0 0.0 79 0 0 0 0 0.0 0.0

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

«криворізький гірник» 8 0 0 0 0 0.0 0.0 14 0 0 0 0 0.0 0.0

Усього 5213 1 0 0 63 0.2 63.0 6396 4 0 0 168 0.6 42.0

ОФІЦІЙНО

Оберіг для гірників
З нагоди перейменування структурних підрозділів Криворізького залізорудного 

комбінату, що пов'язані зі згадуванням відносин з країною-агресором, стало славною 
традицією вручати ікони-обереги колективам структурних підрозділів, що були пере-
йменовані. Тепер у складі нашого підприємства діють шахти «Криворізька», «Покров-
ська» та «Козацька», які своїми новими назвами говорять про славетну історію Криво-
ріжжя, її минуле і сьогодення.

Найпівнічніша шахта Ат «кривбасзалізрудком» – «тернівська» – була пе-
рейменована першою, у 2016 році. 8 листопада на ранковій нараді го-

лова правління Сергій новак з метою відзначення та шанування трудового 
колективу шахти «тернівська» вручив директору цього структурного підроз-
ділу Едуарду ковтуну ікону Святої великомучениці Варвари – покровительки 
гірників. у важких обставинах вона рятує людей від небезпеки та надихає на 
успішне виконання гірничих справ.

з нагоди цієї події бажаємо працівникам шахти «тернівська» міцного здо-
ров'я, гірницької удачі, успіхів у роботі, високих виробничих показників, мирно-
го неба і, звісно, найшвидшої перемоги україни над ворогом!

Діна Долгова, фото автора

ОХОРОНА ПРАЦІ
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ОГОЛОШЕННЯ

Діна Долгова, 
фото автора

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Доброта врятує світ
Добро – це те, чим ми прагнемо наповнити своє життя. 

Щирі вчинки, слова підтримки і допомога нужденним –  
все це випромінює світло і тепло, які відчувають люди.

Трудовий колектив криворізького залізорудного комбінату 
разом з отцем Вадимом, настоятелем Храму ікони Бо-

жої Матері «Всіх скорботних радість» пЦу вже вкотре до-
лучається до благодійної справи, передаючи переселенцям 
з інших регіонів україни необхідні речі. наприкінці жовтня 
працівники нашого підприємства знов зібрали теплу одежу 
і взуття з різних структурних підрозділів, аби відвести вну-
трішньо переміщеним особам, які наразі мешкають у гур-
тожитку одного з навчальних закладів кривого рогу. привітавши їх, священник вислухав життєві історії 
переселенців та бажав їм Божого благословення, міцного здоров'я і витримки це все пережити.

Сьогодні у гуртожитку проживає родина никифорових. Її голова денис роз-
повідає, що приїхав до міста з смт калинівське Бериславського району Хер-
сонської області. Говорить, що він разом з дружиною ольгою і дітьми – Євою і 
Антоном – перебували в окупації близько 3-х місяців.

Харчів у магазинах не було. Одного разу російські військові привезли 
із сусіднього села крупи й муку і роздавали мешканцям. Мусили брати, 

адже не було чим годувати дітей. Комбат ворожої армії обіцяв, що передава-
тиме гуманітарну допомогу для жителів нашого села, але цього так і не було. 
Та і ставлення його до місцевих не викликало довіри. І тут я прийняв рішення, 
що треба якнайшвидше вивозити родину у безпечне місце. Перед тим, як виї-
хати, я пішов до комбата (військові облаштували свою адміністрацію у примі-
щенні садка), щоб спитати, яким чином можна евакуюватися. Мені запропо-
нували підвести нас до Херсону, але я відмовився рухатися в тому напрямку. 
Я хотів виїхати на підконтрольну територію України. Вони дозволили поїхати 
на власному транспорті. Але машин у нас не було, адже окупанти їх відібрали 
у місцевих, коли тільки увійшли до села. 21 травня виїжджали звідти велоси-
педами. Близько 20 кілометрів добиралися до території, де вже знаходилися 
українські військові. Вони допомогли нам дістатися до Кривого Рогу. У місті 
були через дві доби, – говорить про пережите Денис Никифоров.

за його словами, завдяки допомозі містян у дружини й дітей є теплі речі, 
але він так і не знайшов зимового одягу для себе. Більшість небайдужих передає в основному жіночі речі, хоча 
теплої одежі потребують також і чоловіки, які тимчасово мешкають у гуртожитку. також переселенці будуть 
вдячні за теплі ковдри.

Якщо ви хочете зробити добру справу і долучитися до благодійності, приносьте теплий одяг, дитячі 
набори для творчості, ковдри і т.д. до адміністративного відділу апарату управління та господарських 
дільниць структурних підрозділів. Дякуємо за небайдужість!
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З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Енергетика – найважливіша галузь сучасної промисловості. Вона забезпечує стабільне функ-
ціонування економіки не тільки в Україні, а і в цілому світі. На будь-якому підприємстві, у закладі 
чи установі не обійтися без інженерів-енергетиків – спеціалістів, які займаються розробкою, ви-
робництвом, експлуатацією та ремонтом систем/мереж теплового і енергетичного забезпечення.

На криворізькому залізорудному комбінату теж працюють фахівці з енергетичних систем. Серед них – 
працівники відділів головного енергетика комбінату, шахт та інших структурних підрозділів, а також тру-

дівники енергетичного цеху і центральної енерголабораторії. усі вони щодня здійснюють проєктування та 
обслуговування енергетичних систем/мереж і встановлення устаткування, виконують роботи щодо підтри-
мання безперебійного енерго- і теплопостачання об'єктів підприємства, контролюють роботу обладнання, у 
разі потреби усувають неполадки тощо. 

напередодні дня енергетика, який ми відзначатимемо 22 грудня, ми поспілкувалися з інженерами відділу 
головного енергетика – заступником Олександром Гераськіним, провідною інженеркою-енергетиком Люд-
милою Новак та начальницею бюро з обліку та розподілу енергоресурсів комбінату Наталією Постніковою.

– Чим цікава ваша робота?
Олександр: у процесі виконання виробничих завдань доводиться вникати в дуже ши-

рокий спектр знань. Це електро-, газо-, водо-, тепло- енергетичні господарства (ЕГ). 
кожне ЕГ має свою специфіку й напрямок, приходиться постійно працювати над собою, 
бути в курсі усіх змін, знати нормативно-технічну документацію й опановувати нові знан-
ня. Це – нескінченний процес навчання, в якому ти зростаєш особисто і професійно.

Людмила: Я здійснюю фінансово-моніторингову діяльність – контролюю оплату рахун-
ків, беру участь у формуванні річного і місячних бюджетів, готую 
документацію, звіти. Все для недопущення перебоїв з енергопоста-
чання і постачання обладнання та тМЦ на підприємстві. оскільки 
працювати з цифрами це моє – то нинішня робота дається легко та 
із задоволенням. у зв'язку з великою розгалуженістю ЕГ у процесі 
роботи отримала знання, які допомагають легко справлятися з різ-
номанітними завданнями.

Наталія: за своєю освітою я – економіст, тому спочатку була далека від енергетики. 
Але, працюючи у відділі головного енергетика на комбінаті, я познайомилася з енерге-
тичною галуззю підприємства, дізналася про всі її процеси. Скажу одразу, енергетика 
приваблює. і хоча нормативної документації дуже багато, але, якщо вивчити ази, то 
робота уже і не здається такою важкою.

коли твоя професія цікава (а вона для мене є такою), то щодня вранці із задоволенням йдеш на роботу. іноді, 
як і всюди, виникають питання щодо своєї та не своєї компетенції, доводиться заглиблюватися в них, проте 
отримуєш насолоду, коли розв'язуєш всі поставлені задачі.

– Найскладніше завдання, яке доводилося Вам виконувати?
Олександр: найскладніше і найвідповідальніше в нашій енергетичній справі – це ліквідація масштабних ава-

рій, які можуть статися в будь-який час. ніхто від цього не застрахований. Через припинення енергопостачан-
ня може зупинитися виробництво, з'являється загроза здоров'ю людей і загроза затоплення шахт. звісно, ми 
докладаємо усі зусилля для того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. остання подібна ситуація сталася на 
початку березня цього року, коли зайнялася пожежа на підстанції шахти «тернівська». нам тоді потрібно було у 
стислі терміни збудувати тимчасову підстанцію по аварійній схемі, відновити електропостачання наших об'єктів 
та об'єктів інших підприємств. Це вдалося здійснити в мінімально можливі терміни.

Людмила: найскладніші для мене задачі – це формування місячних й річних бюджетів, адже треба завчасно 
все передбачити і врахувати, ніщо не пропускаючи. тут важлива кожна деталь. Моменти постачання, передпла-
ти, оплати, доплати тощо. Це велика відповідальність, адже бюджет підготовлюється для всієї енергомеханічної 
служби, і я не маю права на помилку.

Наталія: оскільки моя робота в основному пов'язана зі звітами, то найважче, напевно, було вірно розподілити 
енергоресурси. пам'ятаю, як я закрила свій перший важкий звіт з постачальниками електроенергії. на той час 

ЕНЕРГЕТИКА – 
НЕСКІНЧЕННИЙ ПРОЦЕС 

НАВЧАННЯ
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це була моя перша маленька перемога як для фахівця. Це були мої перші кроки на 
підприємстві, тому я дуже раділа.

– Що можете сказати про колектив енергетиків?
Олександр: робота – це не тільки виробничий процес, а і зустрічі з колегами. на 

думку одразу спадають теплі, дружні, душевні стосунки зі співробітниками. незважа-
ючи на те, у нас на підприємстві є спільне для всіх свято – день шахтаря, дуже приємно 
що, окрім нього, нашу команду відзначають і на день енергетика. колектив дуже бага-
то значить у нашому житті.

Людмила: Я безмежно рада, що маю такий чудовий колектив. усі грамотні, ввічливі 
та старанні спеціалісти, на яких можна покластися. Мені з ними комфортно працювати. 
Я згадую, з якою щирістю ми вітаємо колег з днем народження. Ми з ними одна родина.

Наталія: приємні враження у мене викликає мій колектив енергетиків. Можу впевнено його назвати найкращим.
– Ваше улюблене заняття?
Олександр: Я багато читаю. особливо мені до вподоби журнали з наукової тематики, наприклад «у світі нау-

ки», «знання – сила», де висвітлюються найновіші відкриття і досягнення людей, створення високих технологій 
з різних напрямків. також цікавлюся книжками художнього жанру. люблю з родиною відвідувати культурно-ма-
сові заходи, нещодавно з сином побували на творчому вечорі з письменником Сергієм Жаданом. залишилися 
приємні враження назавжди.

окрім цього, мене захоплює спорт. Моє дитинство пройшло на стадіоні шахти «козацька». там я разом зі 
своїми друзями грав у футбольній команді, брав участь у змаганнях, навіть колись ми здобували першість у 
чемпіонаті шахти. зараз не граю, проте не пропускаю жодного футбольного чемпіонату.

Людмила: Я дуже люблю подорожувати. уже побувала в Чорногорії, польщі, туреччині, північному кавказі. 
також у вільний час подобається в'язати теплий одяг для себе і своїх рідних. найбільше всього виходить в'язати 
для улюблених онуків. окрім цього, обожнюю після важкого трудового дня відвідати спортзал, аби розім'яти 
м'язи, відволіктися від виробничих задач і підтримувати себе у формі. не на останньому плані з моїх хобі – 
приготування випічки. Випікаю торти, найчастіше на дні народження членів своєї родини та друзів. Мої діти 
обожнюють «Медовик».

Наталія: Я вишиваю картини бісером – це для мене відпочинок. люблю зображувати природу та тваринний 
світ. Свої роботи дарую рідним і близьким. також люблю читати художню і публіцистичну літературу.

Мої співрозмовники – цікаві люди, з якими можна було спілкуватися годинами і дізнаватися для себе 
щось нове. З нагоди Дня енергетика бажаю їм та усім енергетикам Криворізького залізорудного комбі-
нату безаварійної роботи, стабільної частоти в електромережах, енергії у вирішенні життєвих і виробни-
чих завдань, подальшого зростання творчих досягнень. Міцного здоров'я, добробуту і Перемоги!

Спілкувалася Діна Долгова. Фото респондентів

З ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ

ШАХТАРСЬКА ДИНАСТІЯ ХРАПКІВ
Криворіжці цілими сімейними династіями присвятили своє 

життя і свій трудовий шлях роботі на підземних горизонтах міс- 
та. Працювати під землею особливо складно, тому опанувати цю 
професію можуть тільки мужні, сміливі й відповідальні люди. 
Серед них – і родина Храпків, яка не одне покоління трудиться 
на шахті «Тернівська».

Мій сьогоднішній співрозмовник олексій Храпко працює на шах-
ті «тернівська», виконуючи обов'язки начальника дільниці №9 

(ремонтно-відновлювальних робіт). Говорить, що вся його сім'я тру-
дилася на криворізькому залізорудному комбінаті ще з 50-х років 

минулого століття. розпочалася трудова стежка цієї родини з діда олексія по материнській лінії – леоніда 
петровича Єрьоменка, який працював підривником на шахті імені колачевського (на той час шахта входила 
до складу нашого підприємства). за старанність, професійну майстерність, високі досягнення у роботі він 
був нагороджений медаллю «почесний гірник». трудовий стаж леоніда петровича складає 32 роки.

Його зять, батько олексія – іван Храпко теж присвятив себе гірництву. 
після закінчення професійно-технічного училища №32 працевлаштувався 
на шахту «тернівська», розпочинав з посади електрослюсаря (слюсаря) 
чергового та з ремонту устаткування. трохи пізніше він працював гірником 
підземним камери очищення зумпфа, а згодом перекваліфікувався на стов-
бурового кріпильника. усього має 28 років трудового стажу на комбінаті.

з самого дитинства олексій Храпко чув історії від батька івана про шах-
ту та підземні горизонти. закінчуючи школу, юнак олексій міркував, ким 
хоче стати у майбутньому. на сімейній раді з батьками було вирішено, що 
стати шахтарем – найкращий вибір. по-перше, цим він буде продовжу-
ватиме славну династію гірників, по-друге, матиме гідну заробітну плату. 
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Хлопець вступив до криворізького гірничого технікуму, де навчався за спеціаль-
ністю «підземна розробка родовищ корисних копалин». практику спочатку (до 
настання 18 років) проходив учнем електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ре-
монту устаткування в енергослужбі на дільниці №17 шахти «тернівська», потім – 
учнем кріпильника на дільниці №9 (ремонтно-відновлювальних робіт).
олексію було цікаво пізнавати нове і опановувати свій гірничий фах в реальному 

житті. першим наставником для нього був кріпильник Андрій любанський. разом 
зі старшим колегою він займався повноцінною шахтарською роботою, але з трохи 
меншим навантаженням, як для практиканта.

Мій наставник навчав мене тому, що знав сам. Так би мовити, «підтягнув», 
розповів ази шахтарської справи, дав відчути на собі, що таке робота на під-

земних горизонтах, – згадує олексій.
після закінчення навчального закладу у 2005 році молодий гірник працевлашту-

вався на ту саму шахту, де і проходив практику. починав своє трудове життя з по-
сади електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування дільниці №46 
(навчальна). на той час роботи велися на горизонті 1200 м.

Ми здійснювали установку обладнання, зокрема скреперних лебідок, прокладанням водяної та повітря-
ної магістралей, підключенням та ремонтом люків АШЛ, – розповідає він.

отримавши досвід, шахтар став виконувати обов'язки гірничого майстра. начальником 46-ої дільниці на той 
час був Валентин Афанасійович Видренков. Саме він і навчив молодого фахівця керівній роботі ітр, дав чи-
мало порад. Через деякий час на шахті створили нову дільницю №44 (нарізна), куди його як вже досвідченого 
фахівця перевели гірничим майстром.

за час своєї трудової діяльності на шахті олексій Храпко опановував нові вершини і здобував неабиякий дос-
від. працював гірничим майстром і заступником начальника на різних дільницях – нарізних і очисних робіт – на 
№38, №2, №39. три роки тому його перевели на дільницю №9.

Наша ланка займається будівництвом люків АШЛ, штрек-полків, кріпленням і перекріпленням гірничих 
виробок та доставкою матеріалів у шахту. Працюємо як під землею, так і на поверхні. На нульовій по-

значці ми завантажуємо матеріали і забезпечуємо їх доставку у шахту. У шахті трудимося на відкочувальних 
горизонтах. Потім у цих виробках виконуються нарізні й очисні роботи, – говорить він.

порівнюючи досвід праці на попередніх дільницях і на дільниці ремонтно-відновлювальних робіт, олексій івано-
вич стверджує, що сьогоднішня робота набагато важче. річ у тому, що при нарізці й видобутку руди фронт роботи 
вузький, а тут виробничих завдань побільшало – з'явилося багато додаткових напрямків. наразі працівники діль-
ниці №9 ведуть роботи на горизонті 1425 м: будують люки АШл, штрек-полки, кріплять гірничі виробки.

Як було зазначено раніше, чимало представників родини Храпків присвятили своє життя шахті «тернівська». 
Мати олексія Вікторія леонідівна спочатку працювала пробовідбірницею на дробиль-
но-сортувальній фабриці, а потім лаборанткою-радіометристкою у відділі технічного 
контролю. Його дядько – Храпко Анатолій Михайлович трудився механіком на дільни-
ці №9, як і олексій, другий дядько – Храпко Валентин Михайлович – наразі гірничий 
майстер дільниці внутрішнього шахтного транспорту. тітка Храпко ірина Володимирівна 
працює стовбуровою (підземною) на дільниці спуск-підйому. А брат Храпко Максим Ва-
лентинович виконує обов'язки заступника начальника дільниці №7 (очисна). загалом сі-
мейна династія Храпків має трудовий стаж на криворізькому залізорудному комбінаті – 
174 роки. знання, навички, досвід і шахтарський дух у їхній родині передаються із поко-
ління в покоління.

олексій іванович виховує 12-річного сина романа. приходячи з трудової зміни, бать-
ко-гірник розповідає йому про свою роботу в шахті, як колись йому розповідав його 
тато. одного разу олексій Храпко навіть провів екскурсію синові проммайданчиком 
шахти, пояснив, як працює копер й інші надшахтні будівлі. Від побаченого у хлопчика 
було багато вражень.

у вільний від роботи час гірник любить 
рибалити, хоча й нечасто видається така 
можливість. Виїжджав ловити рибу на ка-
рачунівське, Макортівське та іскрівське во-
досховища. також допомагає батькам по 
господарству: висаджувати овочі на горо-
ді, тримати фруктовий сад і доглядати за 
бджолами. А ще любить сім'єю подорожу-
вати та відпочивати на природі в наметах.

приємно, що на нашому підприємстві 
працюють такі відповідальні, мужні, щирі й 
доброзичливі люди, які з покоління в поко-
ління присвячують своє життя шахтарській 
справі. комбінат пишається такими трудів-
никами. родині Храпків бажаємо міцного 
здоров'я, гірницької удачі, трудових звер-
шень, добробуту, Миру та перемоги!

Діна Долгова
Фото з архіву Олексія Храпка
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ПРОСТІ КРОКИ  
ДлЯ збЕРЕжЕННЯ ДОВКІллЯ

На нашому підприємстві зараз триває 
значна робота з благоустрою та озе-

ленення структурних підрозділів і прилег-
лих до них територій. працівники шахти 
«покровська» вже вкотре долучилися до 
екологічного заходу. наприкінці жовтня 
трудівники дільниці №15 (господарська) 
разом з начальницею Анастасією Ерт-
ман привели в належний стан проммай-
данчик шахти, автостоянку та вулицю 
Шкільна, зокрема прибрали сухе листя, 
гілки та сміття. окрім цього, на трьох різ-
них локаціях – на клумбі проммайданчи-
ка, стоянці та по вулиці Шкільна посади-
ли 15 кленів.

трудівники п'ятнадцятої постійно слід-
кують за охайністю і чистотою території 
шахти, де щодня на роботу і з роботу хо-
дять шахтарі.

Погодьтеся, приємніше працюва-
ти, коли навколо прибрано і гарно. 

Охайна територія – це гордість шахти 
«Покровська», яку ми підтримуємо в на-
лежному санітарному стані, – розповідає 
Анастасія.

не залишилися осторонь проблеми 
прибирання й озеленення працівники 
шахти «тернівська». за словами началь-
ниці господарської дільниці №21 Тетяни 
Захарченко, територія щоденно приби-
рається від опалого листя (якого, до речі, 
дуже багато), сухостою, сміття. Систе-
матично здійснювався полив рослин і 
прилеглої до шахти території від пилу 

Озеленення – один з ефективних прийомів поліпшення умов середовища в місті, оскільки рос-
лини засвоюють вуглекислий газ і токсичні речовини з атмосфери та збагачують її киснем. Озеле-
нення цілюще впливає на психологічний стан людини, заспокоюючи його нервову систему, пом'як-
шує клімат міста, підвищуючи вологість повітря і знижуючи температуру в літню спеку. Особливо 
такі заходи важливо проводити у великих містах, де є промислове виробництво.
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й бруду. окрім цього, тривали роботи і з 
озеленення. усього на території структур-
ного підрозділу та на прилеглій території 
було висаджено 35 саджанців кленів, з 
них 20 – поблизу контрольно-пропускного 
пункту, 15 – на проммайданчику біля ме-
дичного пункту.

також трудівники приготувалися і до 
зимового періоду – вже посадили 6 кущів 
хризантем, пересадили 25 кущів барвінку 
та обрізали й обкопали троянди.
найпівнічніший підрозділ криворізького 
залізорудного комбінату – ремонтно-ме-
ханічний завод – має у своєму складі ве-
лику територію, яку постійно підтримують 
у належному стані працівники дільниці №3 
на чолі з майстринею Аллою Кротовою. 
там щоденно замітають сухе листя і сміття, 
збирають гілки і сухостій. також на терито-
рії рМз розташовується фруктовий сад та 
кілька клумб, де обкопуються і утеплюються 
рослини чорноземом до холодної пори року.

4 листопада трудівники дільниці №3 ра-
зом зі співробітниками дільниць №1, №4, 
№6 озеленили територію поблизу будівлі 
третьої дільниці. посадили по 15 кленів у 
2 ряди на тому місці, куди нещодавно був 
завезений чорнозем. працівники рМз взя-
лися до роботи з ентузіазмом та з хорошим 
настроєм, адже всі розуміють важливість 
проведення робіт з озеленення, яке відіграє 
важливу роль в підвищенні комфортності се-
редовища та зниженні рівня забрудненості. 
навесні за вказівки директора Валерія пере-
сідлого вони збираються продовжити роботи 
з озеленення території заводу.

тримається у належному санітарному стані 
й територія нашої автобази. Слідкують за її 
чистотою трудівники авторемонтної дільни-
ці під керівництвом начальника Сергія Філя 
та працівники дільниці забезпечення вироб-
ництва на чолі з інженеркою з комплектації 
устаткування й матеріалів Аллою Старжин-
ською. Вони регулярно опікуються чистотою 
дороги та алеї, прибирають листя та сміття. 
також там тривала значна робота з підготов-
ки до зимового періоду: на клумбах обрізали 
кущі, розсаджували цибулини тюльпанів та ін-
ших квітів.

на території автобази було висаджено 4 кле-
ни поблизу будівлі адміністративно-побутового 
комбінату та автостоянки, а на базі відпочинку 
«Сонячна» – 7 дерев.

Працівники автобази з ентузіазмом взя-
лися до проведення робіт з благоустрою 

та озеленення. Дві працівниці авторемонтної 
дільниці, які слідкували за чистотою і охайністю 
території бази відпочинку «Сонячна», дуже зра-
діли, коли ми їм привезли клени для посадки. 
Хочу відмітити також оббивальницю авторе-
монтної дільниці Ірину Торунду, яка із задово-
ленням долучається до посадки рослин та їхнім 
доглядом, адже обожнює природу, – зазначає 
Алла Старжинська.

Діна Долгова
Фото автора, Наталі Плужник 

та надані респондентами
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НАГАДУЄМО

ЗДОРОВ'Я

Останнім часом спостерігається зростання кількості отруєнь 
дикорослими грибами як серед дорослих, так і серед дітей.

В осінній період поточного року на дніпропетровщині за- 
реєстровано 6 випадків отруєнь дикорослими грибами, постражда-
ло 8 осіб, з них 3 дітей, 1 дитина померла.

не винятком є м. кривий ріг та криворізький район. лише у жовт-
ні зареєстровано 3 випадки з трьома постраждалими (всі діти віком 
16-ти, 8-ми та 14-ти років). усіх дітей відразу ж госпіталізовано до 
місцевого закладу охорони здоров'я, через погіршення стану 2-х 
дітей (16-ти та 8-ми років) їх було транспортовано швидкою допо-
могою до обласної дитячої лікарні. постраждала дитина 8-ми років, 
знаходилася у вкрай важкому стані, померла. отруєння сталося піс-
ля вживання консервованих дикорослих грибів домашнього приготування, зібраних на початку жовтня у Ши-
роківській лісосмузі, за зовнішнім виглядом схожі на гриби «зеленушки». В інших випадках зібрані гриби були 
схожі на «білі» гриби, а також «гливи», що ростуть на стовбурах дерев.

найбільше насторожує те, що постійно серед отруєних грибами є діти.
Звертаємо увагу, що в сучасних умовах вкрай небезпечно збирати та 

споживати дикорослі гриби чи страви з них!
значна кількість грибів, які досі вважали їстівними, містить мікродози от-

руйних речовин, і ними можна отруїтися. ознаки отруєння грибами можуть 
проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів: 
нудота; блювота; різкий біль у животі; діарея; запаморочення; підвищення 
температури тіла; зниження пульсу; задуха; судоми; відтік крові від кінцівок 
(холодні руки та ноги); марення, поява галюцинацій. за наявності наведе-
них вище симптомів негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря або 
до служб екстреної медичної допомоги. не займайтеся самолікуванням –  
це небезпечно для життя!

УВАГА! 
ОТРУЄННЯ ДИКОРОСЛИМИ ГРИБАМИ!

Щоб бути спокійним за себе і свою родину:
 краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами,  
    які вирощують штучно, належно контролюють і продають у торговельній мережі;
 не купувати і не вживати в їжу гриби консервовані, мариновані, солоні, сушені 
    у невідомих осіб на ринках, в місцях стихійної торгівлі або просто з рук;
 у жодному разі не пригощати грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ Й ОБАЧНИМИ!
БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВ'Я БЛИЗЬКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ,

 А ОСОБЛИВО – ДІТЕЙ!
Ольга Ніколенко, 

завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень
ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»

у зв'язку з агресією російської федерації, близькістю розташування нашого регіону з лінією зіткнення, у 
кривому розі можлива активізація диверсійних груп та просочення інформації ворогові. Аби обмежити дже-

рела імовірного просочення інформації і припинити коригування дії ворога, звертаємося до працівників криво-
різького 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

Перша допомога в разі отруєння грибами:
• промийте шлунок простою водою;
• дотримуйтеся постільного режиму;
• пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий 

      баланс та вивести токсини;
• прийміть сорбенти.
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ВІТАЄМО У ГРУДНІ

IМЕНИННИКIВ з ДНЕМ НАРОДжЕННЯ!
 АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Авксентьєва Ірина Василівна – фахівчиня відділу 
вхідного контролю.
Бесараб Сергій Васильович – заступник директора з 
виробництва.
Бойко Яна Ігорівна – провідна бухгалтерка бюро 
обліку матеріалів.
Онищенко Оксана Сергіївна – інженериня виробничо-
го бюро відділу капітального будівництва.
Сіроштан Ганна Олегівна – економістка відділу ремон-
тів будівель та споруд.
Шаповал Антоніна Миколаївна – начальниця бюро 
обліку необоротних активів.

 ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»
Булкін Олег Петрович – машиніст навантажувальної 
машини дільниці №1.
Дронніков Олександр Анатолійович – гірник очисного 
забою дільниці №3.
Ключка Дмитро Григорович – майстер гірничий діль-
ниці №36.
Ліску Дмитро Олександрович – майстер гірничий 
дільниці №7.
Мішин Віктор Іванович – гірник підземний дільниці №13.
Панькова Ірина Лікандрівна – машиністка конвеєра 
дільниці №5.
Пашковська Тетяна Іванівна – машиністка підіймальної 
машини дільниці №13.
Шапран Владислав Віталійович – електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №29.
Щокін Ігор Миколайович – майстер гірничий дільниці №1.

 ШАХТА «КОЗАЦЬКА»
Вєтряк Дмитро Олександрович – головний інженер.
Трайдак Дмитро Володимирович – начальник дільни-
ці №4.

 ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Волосатов Вадим Олегович – майстер гірничий діль-
ниці №33.
Живогляд Сергій Петрович – машиніст електровоза 
дільниці №10.
Драк Сергій Володимирович – кріпильник дільниці №27.
Лукіянчук Олександр Вікторович – гірник очисного 
забою дільниці №1.
Орлянський Юрій Олексійович – кріпильник дільни-
ці №11. 
Самойлов Євгеній Сергійович – електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №11.

 ШБУ
Гаврюк Олександр Георгійович – прохідник дільниці №9.
Заколотнєва Валентина Олександрівна – завідувачка 
складу дільниці №33.
Кашинський Валерій Аркадійович – старший диспетчер 
дільниці №30.
Олефіренко Володимир Іванович – диспетчер дільни- 
ці №30.

 УЗТ
Біла Світлана Григорівна – начальниця бюро 
відділу ОП і МП.
Левченко Юлія Анатоліївна – начальниця 
вантажної служби. 
Мунтян Юрій Володимирович – електрослю-
сар (слюсар) черговий та з ремонту устатку-
вання.
Новохатько Лариса Олексіївна – інженериня.
Фоміна Яна Анатоліївна – чергова по заліз-
ничній станції.

 АВТОБАЗА
Нісевра Тетяна Сергіївна – інтенериня з 
транспорту відділу експлуатації апарату 
управління.
Резник Олег Володимирович – водій авто- 
транспортних засобів автоколони №2.

 ЦЕЛ
Кушка Андрій Валентинович – начальник 
лабораторії МСКіК.

 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ
Купрій Людмила Степанівна – машиністка 
компресорних установок компресорної 
дільниці.
Лєвіна Ліна Валеріївна – начальниця котельні 
шахти «Тернівська» ТВГП.
Максимов Юрій Федорович – електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ремонту устаткуван-
ня ТВГП.
Мінченко Сергій Миколайович – електро-
монтер з обслуговування мереж підстанцій 
та зв'язку.

 БАЗА МТП
Кантур Любов Ананіївна – завідувачка 
складом.
Мацак Євген Володимирович – водій наван-
тажувача.
Прокопенко Тетяна Леонідівна – вантажниця.
Соколов Сергій Олександрович – вантажник.

 РАДА ВЕТЕРАНІВ
   ШАХТИ «ПОКРОВСЬКА»
Бережна Зоя Хікматівна.
Лисак Олександр Володимирович.
Воронкова Людмила Іванівна.
Довженко Віктор Миколайович.
Зайцева Тетяна Василівна.
Ляховецька Раїса Василівна.
Рощина Людмила Іванівна.
Сторожук Сергій Михайлович.
Тереда Микола Петрович.
Шам Наталя Олексіївна.
Шишко Микола Васильович.
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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.

Чи треба заново вакцинуватися проти Covid-2019, якщо 
вчасно не зробили бустер?

Відповідь на це запитання опублікувало Міністерство охорони 
здоров'я: якщо ви отримали дві дози щеплення від коронавірусу 
понад рік тому, не слід розпочинати курс вакцинації заново. 
потрібно просто зробити бустерне щеплення та подовжити 
захист від важкого перебігу хвороби.

бустерне щеплення – це доза, яка вводяться з метою по-
силення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з 
плином часу. згідно з проведеними дослідженнями, через 6-9 
місяців після проходження дворазової вакцинації від Covid-19 в 
організмі спостерігається поступове зниження рівня антитіл, що 
призводить до зниження загального імунітету проти захворювання. Щоб відновити колишній рівень антитіл 
та посилити імунний захист від коронавірусу, через 180-270 днів після первинної вакцинації рекомендується 
ввести бустер вакцини.

Важливо знати:
 дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або 
двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в україні.
 Через 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне  
щеплення.
 Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхід-
но зробити друге бустерне щеплення. інші дорослі також можуть отримати другий бустер. Якщо ви пропустили 
термін введення бустерної дози, не страшно – просто зробіть її якнайшвидше.

Коронавірус – не єдина хвороба, наслідки якої можуть бути летальними для людини. Слід пам'ятати, які інші 
щеплення рекомендовано мати дорослим:
 Гепатит В
Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, це захистить від небезпечних 
наслідків вірусної інфекції – цирозу й раку печінки. Гепатит В не лікується, при захворюванні вимагає пожиттє-
вої терапії. курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту В.
 Гепатит А
Гепатит А – запальне захворювання печінки, що лікується тривалий час і в окремих випадках спричиняє уражен-
ня печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть. курс щеплень складається з двох доз з 
інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.
 Грип
Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих 
ускладнень та смерті. у групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами. Вакцину мож-
на придбати власним коштом. для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в 
україні безоплатна.
 Пневмокок
Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої – 
пневмокок. тому людям із групи ризику (старшим за 65 років, із хронічними захворюваннями) варто зробити 
щеплення від пневмококової інфекції.
 Менінгокок
Менінгококи – це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає 
оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50% випадків закінчуються летально. В україні 
наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини 
та віку.

Шановні працівники підприємства, подбайте про себе і свою родину. Вакцинуйтеся, аби уникнути 
важкого перебігу хвороби і підтримати свій імунітет. Щеплення від Covid-19 можна зробити у будь-яко-
му центрі масових вакцинацій Кривого рогу.

За даними Міністерства охорони здоров'я України


