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З  Різдвом Христовим 
та Новим роком!

Правління 
АТ «Кривбасзалізрудком»

Цей рік ми з вами розпочинали з бажанням віри у майбутнє. 
На жаль, з лютого 2022-го розпочалося повномасштабне втор-
гнення рф в Україну, яке триває донині, але з кожним днем 
ворог стає все слабкішим, а ми набираємося сил. Це один 
з найважчих періодів за всю історію сучасної незалежної  
України. Проте ми тримаємося і продовжуємо тру-
дитися на Перемогу, допомагати Збройним силам 
України і підтримувати наших співгромадян.
Дякуємо за вашу незламну волю, патріотизм та 
любов до нашої української землі. Вклоняємося тим, 
кого вже немає серед нас...
У нас з вами є майбутнє, і ми впевнені, що 
воно буде достойним, світлим і щасливим.  
У прийдешньому Новому році бажаємо якнай- 
швидшої Перемоги українського народу та миру.
Зичимо міцного здоров'я, гірницької удачі, фі-
нансової стабільності та родинного добро-
буту. Нехай новий 2023 рік буде успішним 
і ви зможете втілити всі найсміливіші 
бажання. 
Щастя, удачі і нових висот! 

Шановні працівники нашого комбінату!
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З ПОДЯКОЮ, ЩО МИ Є!
Напередодні завершення 2022 року голова правління АТ «Кривбасзалізрудком»  

Сергій Новак та журналісти редакції «Шахтар Кривбасу» провели зустріч, присвячену 
обговоренню важливих для життя трудового колективу питань.

– Сергію Борисовичу, завершується зовсім непростий рік, який досвід він приніс Вам  
як керівнику?

– У цьому році всі ми збагнули справжню ціну кожної хвилини мирного життя та можли-
вості мріяти про щось буденне і будувати плани на майбутнє. Війна дала розуміння цієї ціни 
через важкі втрати, які кожного дня несе наша країна. Наразі за збереження територіальної 
цілісності України віддали життя вже 22 наші колеги, а ще 2 вважаються зниклими. Двоє пра-
цівників комбінату загинули внаслідок ворожого ракетного удару по нашому мирному місту. 
З метою підтримки родин, які втратили близьких, на підприємстві запроваджено виділення 
певної грошової допомоги. На світі не вистачить слів, щоб передати співчуття людям, які 
втрачають рідних. Велика Шана та Світла Пам'ять загиблим.

– Яку стратегію дій Ви обрали з перших днів війни?
– Україна перебувала у стані війні з 2014 року, але ніхто до останнього не вірив, що росія на-

важиться на великий та підступний напад. Тому 24-го лютого всі були шоковані тим, що сталося. 
Це торкнулось і нашого колективу. Довелось потроху знімати цю розгубленість через покрокове 
повернення до ведення виробничого процесу, який насправді і був тим самим правильним ва-
ріантом наших дій, якщо ми хотіли зберегти країну та підприємство.

– Можете згадати перші часи чи дні з початку війни?
– Інформація про напад ще не почала надходити, а мешканці нашого міста вже почули вибу-

хи. Тому одразу поспішав на роботу, щоб скоріше реагувати на події, що відбувались. Головним 
в той момент було показати колективу підприємства, що управління зберігається і все керівниц-
тво перебуває на робочих місцях. За таких умов вдалося швидко запобігти паніці.

– Тобто впровадили кризове управління?
– Кризове – це не екстрене чи термінове. Це не тільки швидка реакція на кожну окрему по-

дію. Це необхідність бачити загальну картину та керуватися при прийнятті рішень прогнозуван-
ням чи обмірковуванням всіх можливих наслідків таких дій.

– Чи був опрацьований план дій на випадок цієї ситуації?
– Планування надзвичайних ситуацій – це обов’язковий елемент системи цивільного захисту, 

яку впроваджено на нашому підприємстві. Але скільки навчань та тренувань не проведи, реак-
ція людей завжди буде неочікуваною. І насправді, навіть не кожен фаховий військовий одразу 
готовий зіткнутися з тими подіями, що ми зараз всі переживаємо.

– До яких конкретно дій вдалося керівництво у роботі з колективом?
– Пандемія та цифрові технології почали привчати до дистанційних форм спілкування. Однак 

за надзвичайних умов війни необхідно відчувати, що поруч перебувають люди, які також поділя-
ють з тобою все, що відбувається. Отже, ми збільшили кількість нарад за особистої участі керів-
ників структурних підрозділів. Не зупиняли проведення змінно-зустрічних та робочих зібрань з 
трудовими колективами підрозділів і дільниць. Керівники всіх ланок долучились до цієї роботи. 
Розмовляли з людьми, поділяли перші страшні новини та перші радощі маленьких успіхів у оборо-
ні країни. Звісно, насамперед намагалися оперативно реагувати на виробничі труднощі.

– Як реагували співробітники?
– Українці довели всьому світу, що ми сміливі, працьовиті люди, які швидко навчаються та 

найголовніше – здатні швидко об’єднуватись перед лицем загрози. З перших днів російської 
навали сотні наших працівників одразу стали на захист України, наразі 916 трудівників підпри-
ємства боронять нашу землю у лавах Збройних сил України. Багато хто одразу долучився до во-
лонтерської діяльності, допомагав і допомагає як військовим, так і слабким верстам населення, 
українцям, які залишили свої домівки внаслідок бойових дій чи втратили близьких. Ми постійно 
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збираємо речі, іграшки, книжки та інші речі першої потреби для передачі спільно зі свя-
щеннослужителями Православної церкви України тимчасово переміщеним особам. Наші 
працівники за власної ініціативи перерахували на спеціальний рахунок Міністерства оборони 
України 1 млн 695 тис. 965 грн.

– Чи можемо зараз говорити про участь підприємства в обороні країни?
– Краще цю тему відкласти, але відповім, що з перших днів долучилися до допомоги військо-

вим в обороні міста та з інших питань.
– Які наслідки війна мала для виробничого процесу?
– Перш за все, це втрата половини ринку збуту, тому що саме металургійні заводи Маріуполя були 

найголовнішими споживачами нашої руди всередині країни. Друге – це розрив ланок матеріального 
постачання. Оскільки багато промислових підприємств розташовано на Сході та Півдні України, а 
також у Київській області, і саме в цих частинах країни в перші місяці війни велись найактивніші 
бойові дії, залізничні шляхи Заходу були завантажені вивезенням зерна через продовольчу кризу у 
світі, а порти не працювали. Третім негативним фактором до атак на енергетичну інфраструктуру 
був саме внутрішній стан людей, які постійно слідкували за жахливими новинами в інформаційному 
полі та з важкими зусиллями поверталися до виконання своїх трудових обов’язків.

– Розглядався варіант зупинки виробництва?
– А хіба не саме цього бажає наш ворог? Давайте зважимо всі чинники такого рішення. 

Оскільки, зупинившись одного разу, не завжди можна потім розпочати виробничий процес. 
Внаслідок кожної нашої вимушеної зупинки після обстрілів ми по декілька змін просушуємо 
обладнання, а ще треба постійно забезпечувати відкачування води, крім того, гірничі виробки 
без тривалої присутності людини становлять велику небезпеку, підземна гірнича порода завж-
ди рухається та руйнує кріплення, що втримує її тиск. Тому тривалі зупинки вкрай небезпечні.  
І головне – що робити людям, статки яких зменшуються у такі важкі часи?

Вочевидь, рішення про збереження режиму роботи забезпечило працівників гідною зар- 
платою в той час, коли більшість підприємств міста простоювали. Наші працівники за серпень 
отримали середню заробітну плату понад 22 тис. грн, що суттєво більше доходу за умов оплачу-
ваного простою. Також це сприяло підтримці економіки країни, і завдяки роботі наших праців-
ників за 11 місяців поточного року було забезпечено внесення до бюджетів всіх рівнів платежів 
на загальну суму 1 млрд 375 млн 050 тис. грн.

Слід відзначити, що через відсутність стабільного збуту нам іноді доводилось працювати на склад, 
але і це виявилось обачливим рішенням. Так, за умов зупинок через відсутність електроенергії ми 
маємо, що відвантажувати продукцію споживачам за допомогою автонавантажувальних машин.

За сучасних умов вже багато до чого пристосувались, але завжди шукаємо шляхи, щоб плідно 
використовувати робочий час наших людей, до чого спонукаю керівників всіх рівнів. Наприк- 
лад, до виконання ремонтних та профілактичних робіт в часи простоїв обладнання.

– Яким Ви бачите майбутній рік та що побажаєте колективу?
– Хочу окремо подякувати кожному працівнику. За сміливість тим, хто пішов боронити Украї- 

ну зі зброєю у руках. І за сміливість та витримку тим, хто залишився працювати у ці важки часи, 
особливо всій підземній ланці працівників, працівникам спуску-підйому та ДСФ, котельних, 
вентиляційних установок, енергетичної інфраструктури та окремо представницям прекрасної 
частини нашого колективу, які за цих важких та небезпечних обставин, знаходяться на робочих 
місцях та поділяють всю важкість воєнного часу разом з чоловіками. Ми всі разом утримуємо 
наш внутрішній фронт, завдяки таким спільним зусиллям тримається Україна.

Віримо, що розвіється темрява, прийде тепло та знов розцвітуть квіти. Наша Перемога 
обов’язково настане, і ми з вами будемо жити та працювати у квітучій країні, для розбудови 
якої видобуваємо залізну руду. Нас чекає прекрасне та перспективне майбутнє.

Поділюся власним спостереженням як керівник. Насправді люди самі все роблять, неможливо 
заставити людину робити те, чого вона не бажає. Завдання керівника лише завдавати напрямок 
та плани діяльності, все інше втілюється лише спільними зусиллями.
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СТАБІЛЬНОСТІ В НОВОМУ РОЦІ
Цей рік був для нас складним – роком боротьби за незалежність українського народу. Ми 

сильні і змогли довести усьому світові, що українці – незламні, непоборні і будуть захищати 
свою територіальну цілісність до останнього. Перемога – ось найголовніша ціль для нас усіх 
зараз і ми її здобудемо у будь-якому випадку. Віримо у Збройні сили України і своєю допомогою 
наближаємо довгоочікувану перемогу.

У такий нелегкий воєнний стан у державі профком ПО ПМГУ АТ «Кривбасзалізрудком» по-
ставив собі за мету зберегти робочі місця і трудовий колектив підприємства. Ми співпрацюємо 
з адміністрацією і разом знаходимо компроміси задля збереження соціальних гарантій, які за-
кладені у Колективному договорі. Усі ми знаємо, що з початку війни Урядом держави було прий- 
нято ряд законів, які значно обмежують права робітників і на основі економічного й фінансо-
вого становища будь-якого підприємства дають можливість призупиняти пункти, що стосуються 
соціальних пільг та виплат. Завдяки тому, що наш комбінат функціонує і своєчасно перейшов на 
оновлений графік роботи, у працівників є можливість працювати, отримувати заробітну плату 
і користуватися соціальними гарантіями, які досі в дії.

Профспілка допомагає нашим працівникам, особливо це стосується тих, хто несе варту в 
лавах Збройних сил України та територіальної оборони, завдяки яким ми можемо спокійно 
працювати і виховувати дітей. Понад півтора мільйона було надано матеріальної допомоги на-
шим захисникам на забезпечення одягом, взуттям, засобами захисту, побутовими приладами 
тощо. До Дня шахтаря нашим воїнам було перераховано премії у розмірі 1 000 грн. На жаль,  
22 працівники комбінату віддали за суверенітет і незалежність України найдорожче – своє 
життя заради нашого миру. Вічна пам'ять та шана нашим Героям. Профспілка ПО ПМГУ, як і  
годиться, підтримувала і допомагала сім'ям загиблих.

Ще один напрямок профспілкової діяльності – збереження оздоровчої програми. З початку 
року поправили своє здоров'я в санаторії «Аркада» (м. Трускавець) 259 працівників разом зі  
своїми сім'ями, з них – 72 дитини, в «ДіАнні» (смт Східниця) – 245 людей, в «Карпатії» (с. Шаян) –  
62 особи. Серед них були рідні працівників, які наразі захищають незалежність України на передо-
вій. Загалом на оздоровчу кампанію адміністрацією та профкомом було виділено понад 9 млн грн.

Протягом року за можливістю проводили культурно-масові та спортивні заходи, звісно, не у 
великому форматі, як у мирний час. У професійні та державні свята ми намагалися підтримати 
й привітати наш трудовий колектив. Це подарунки до 8 Березня, премії і відзнаки до Дня шах-
таря, матеріальна підтримка спілчан, діти яких йдуть до першого класу, організація спортивних 
змагань. Новий рік також не є винятком. Діти працівників, які є членами нашої профспілки, вже 
отримали дитячі новорічні подарунки.

Варто додати, що 2022-й був звітним роком для нашої профспілкової організації. Незважаю-
чи на ті умови, в яких ми зараз живемо, у травні була проведена звітна конференція ПО ПМГУ 
АТ «Кривбасзалізрудком», де підсумували роботу за 2,5 роки. Окрім цього, наприкінці червня 
відбулася звітна конференція Криворізької міської організації, а 6 грудня – Профспілки мета-
лургів і гірників України.

З початку повномасштабної війни рф проти України профспілкою було виділено 1 млн грн 
Благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим». 

Близько 30 млн грн від ПМГУ було виділено на потреби ЗСУ.

Тому раджу всім дотриматись новорічної традиції та загадати собі багато бажань на 
наступний рік, вони і будуть нашими планами, які ми обов’язково втілимо у Життя.

Бажаю Всім нам, українцям, Тепла та Світла, Щастя, Здоров’я, Успіхів та найшвидшої 
Перемоги!

СЛАВА УКРАЇНІ!
Наш кор.
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ЯКНАЙШВИДШОЇ ПЕРЕМОГИ І 
НАСТАННЯ МИРУ

Ось і завершується 2022 рік. Рік боротьби за незалежність і суверенність України, свободу 
українського народу. Цей рік був для нас одним з найскладніших за всю історію незалежності 
нашої держави. Проте ми гідно тримаємося, Збройні сили України щодня боронять наші кордо-
ни та звільняють наші землі від російського загарбника.

Навіть у нелегких воєнних умовах ми зберегли трудовий колектив, який продовжує працюва-
ти і видобувати залізну руду. Чимало, підкреслюю, чимало членів профспілки ППО НПГУ пішли 
захищати нашу Батьківщину від ворога і гідно несуть військовий обов'язок у лавах Збройних 
сил України та територіальної оборони. Дякуємо їм за відвагу, мужність та наш спокій. Вони – 
наша міць і гордість! Ми всіляко намагаємось підтримувати їх, передаючи їм необхідне споря-
дження, теплий одяг, генератори, буржуйки, засоби захисту, харчі тощо. Також їм надавалася і 
надається матеріальна допомога згідно із заявами працівників. Чимало коштів на потреби ЗСУ 
було передано завдяки солідарній підтримці профспілок інших країн.

Варто додати й те, що трудівники нашого комбінату займаються волонтерською діяльністю – 
їздять до наших захисників на передову, передаючи необхідні речі та підтримуючи своїх колег.

Попри складні умови, протягом 2022 року профспілка ППО НПГУ також проводила оздо-
ровчу кампанію. Оскільки через окупацію територій південної України ми не можемо органі-
зувати відпочинок на берегах Чорного й Азовського морів, ми даємо можливість працівникам 
та їхнім сім'ям набратися сил у санаторіях «Карпатія» (с. Шаян), «Аркада» (м. Трускавець) та  
«ДіАнна» (м. Східниця), що в Західній Україні. Перевага у видачі путівок надається родинам 
наших військовослужбовців.

На жаль, цього року ми вимушені виборювати свою незалежність, відвойовувати власні 
землі, відстоювати права та свободи громадян, тому наразі найважливішим і найпотрібнішим 
побажанням для всіх нас є побажання якнайшвидшої перемоги і настання миру. Нехай ніколи 
більше на нашій землі не буде війни, буде всюди лунати дитячий сміх, народжуються надії і 
здійснюються мрії!

Нехай у ваших домівках завжди панують спокій і затишок, життя буде безхмарним та замож-
ним. Бажаю міцного здоров'я, безаварійної роботи, щоб кожен день був наповнений добробу-
том та мудрістю, яка допоможе подолати всі негаразди.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Юрій Самойлов,

в.о. голови ППО НПГУ підприємства

Стабільність в колективі – наша головна мета. Ми всі працюємо на Перемогу і наближа-
ємо її своїм трудом. Сподіваюся, що Новий 2023 рік стане для нас переможним і в Україні 
нарешті запанує мир, розквіт і затишок. Для цього нам потрібно набратися терпіння, витримати 
всі труднощі, вистояти у боротьбі з ворогом і здолати його.

Дорогі працівники Криворізького залізорудного комбінату, бажаю всім Перемоги України, 
сімейного тепла та затишку у ваших родинах, щирого кохання та справжнього щастя. Нашим 
захисникам – скоріш повертатися до своїх рідних живими й здоровими. Нехай усі поставлені 
цілі будуть досягнуті, нехай плани виконуються бездоганно, нехай наша залізорудна продукція 
буде мати попит на ринку.

З новими надіями, з новими звершеннями, з новим добробутом. З Новим роком і Різдвом 
Христовим!

Юрій Деркач,
голова профкому ПО ПМГУ підприємства
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Дорогі друзі!

ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ! 
НАБЛИЖАЄМО ПЕРЕМОГУ!
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Завершується 2022 рік – найскладніший і найтрагічніший в сучасній історії незалежної 
України.

24 лютого в наш дім прийшла страшна війна.
Підступний і жорстокий ворог уже понад десять місяців намагається зламати нас, позбавити 

найважливішого для нашої країни – незалежності та розвитку.
Але ми не здамося! Український народ – непереможний! Ми маємо гідність і понад усе  

любимо свою країну.
Безумовно – ми вистоїмо і переможемо. Сьогодні кожен з нас робить усе можливе, щоб  

наблизити ту щасливу мить – мить ПЕРЕМОГИ! 
Профспілка металургів і гірників України – разом з усім народом – у вирі боротьби за нашу 

Свободу. Сотні спілчан, наших колег і друзів, – на фронті у лавах ЗСУ та тероборони. Їхній  
щоденний подвиг – це наша гордість і впевненість, що ворога буде розбито. 

Центральна рада, територіальні та первинні організації Профспілки завжди на зв'язку з  
воїнами-спілчанами. Завдяки потужному волонтерському руху, розгорнутому у Профспілці, 
наші бійці отримують необхідне обладнання, одяг, засоби захисту. Працівники підприємств ГМК 
з власної ініціативи перераховують гроші на підтримку наших захисників, регулярно здають 
кров. Профспілка матеріально підтримує поранених, надає гуманітарну допомогу.

Не залишає Профспілка без своєї уваги і людей, які внаслідок жорстокості окупантів,  
втратили робочі місця та свої домівки. Вони мають допомогу в працевлаштуванні, фінансову та 
психологічну підтримку.

Минулого року, як і в мирні часи, головним завданням Профспілки була всебічна підтримка 
людей праці. І сьогодні ми так само допомагаємо металургам і гірникам у вирішенні їхніх питань 
у трудовій та соціальній сферах.

Профспілкові фахівці беруть активну участь у робочих групах з опрацювання законо- 
проєктів, що стосуються регулювання трудових відносин, заробітної плати, охорони праці. 
Мета одна – захистити права людей на гідну працю навіть в умовах війни. 

У грудні цього року відбулася Конференція ПМГУ. Підбивали підсумки роботи за мину-
лі 2,5 року. Напрацювали плани нашого подальшого руху в складних умовах сьогодення.  
І нам все вдасться! Бо ми єдині і нас не здолати! 

Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і щасливе майбутнє  
України. Ми маємо бути гідними їх світлої пам'яті! 

Сьогодні вітаємо всіх вас, шановні друзі, з новорічними святами! 
Від щирого серця бажаємо вам миру, щастя, міцного здоров'я і витримки! 
Тримаймося разом! Віримо в нашу Перемогу і наближаємо її своєю наполегливою працею і 

взаємною підтримкою! 

Олександр Рябко, голова ПМГУ
Анатолій Макаренко, голова Міської організації ПМГУ

З Новим роком та Різдвом Христовим!
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ЗДОБУТКИ І ДОСЯГНЕННЯ 
РОДИНИ МАРЧЕНКІВ

Криворізький залізорудний комбінат багатий на тру-
дові династії гірників, які кількома поколіннями обира-
ють гірничу справу. Сьогодні мова піде про шахтарську 
династію Марченків з шахти «Козацька». Родина відома 
на підприємстві своєю працьовитістю, наполегливістю і 
старанністю у виконанні виробничих задач.

Засновником цієї трудової династії є Марченко Владислав 
Михайлович родом із Сумської області. У середині минуло-

го століття у Кривому Розі активно будувалися й вводилися в 
експлуатацію шахти з видобутку залізних руд, знані своєю по-
тужністю на всю державу. Саме тоді молодий юнак Владислав 
вирішив спробувати себе у гірничій галузі. Він переїхав до ве-
ликого промислового міста і вступив до міської школи фабрич-

но-заводського навчання. У 1955 році після закінчення закладу працевлаштувався у відділ капітального 
будівництва шахти «Козацька» (у минулому – «Гвардійська»). Починав свою трудову діяльність машиністом 
рухомого складу. Працюючи, паралельно навчався та здобув ще кілька професій. Згодом трудився на шахті 
підривником, прохідником. У 1975 році його перевели на дільницю внутрішнього шахтного транспорту ма-
шиністом електровоза. Загалом Владислав Марченко має 22 роки трудового стажу на нашому підприємстві.

Його дружина Раїса Михайлівна працювала 
зчіпницею вагонів у відділі капітального будів-
ництва, де вони познайомилися і закохалися 
одне в одного. У кінці 50-х років вона працю-
вала стовбуровою (підземною). Після народ-
ження сина розрахувалася і займалася його 
вихованням.

Коли Валентин виріс, то вирішив продов-
жити справу батьків. Закінчивши восьмирічну 
школу з відзнакою, вступив до ПТУ №33, де 
здобув червоний диплом електрогазозвар-
ника. У 1975 році юнак був мобілізований на 

строкову службу в армію. Пройшовши «курс молодого бійця», він проявив себе 
гарним військовослужбовцем. Йому запропонували залишитися в навчальному 
центрі та навчати новачків військовій справі. Через пів року вже займав посаду 
командира відділення, мав звання сержанта. А згодом став заступником коман-
дира взводу у званні старшини. За час своєї служби випустив 3 призови. Демо-
білізувався у 1977 році у званні старшини запасу. Повернувшись додому, думав трохи відпочити, проте у його 
батька були зовсім інші плани. Наступного дня після демобілізації Валентин за настановою тата працевлашту-
вався на шахту. Його перше місце роботи – дільниця внутрішнього шахтного транспорту.

Я працював електрогазозварником в бригаді з ремонту рейкових шляхів. Роботи велися на горизонтах 
632 м, 712 м, 790 м. Першим наставником для мене був бригадир, шахтар з великої літери Бузатов 

Володимир Дмитрович, на кого я рівнявся. У процесі роботи я разом з колегами стелив колії, здійснював 
техобслуговування рейок, виконував маневрові роботи. До речі, для виконання цих завдань отримав права 
машиніста електровоза та електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування. Працював також 
в дробильно-дозаторному комплексі, ще брав участь у заміні головних та врівноважувальних канатів коп- 
ра, – згадує Валентин.

Через три роки тодішній головний інженер рудника створив на «Козацькій» бригаду із запровадження нової 
техніки, де згодом став працювати Валентин. На той час на шахту прибули прохідницькі комбайни 2 КВ для 
проходки висхідних безвибуховим способом, які Валентин разом з колегами вводив в експлуатацію та обслу-
говував. Керував цією бригадою Скляренко Володимир Іларіонович. Він був для молодого фахівця кращим 
порадником, прикладом справжнього керівника і кваліфікованого спеціаліста. Також вплинув на виробничий 
і життєвий шлях Валентина Владиславовича тодішній директор шахти Вєтряк Віктор Олексійович. Він міг 
швидко організувати будь-яку роботу і впевнено вів за собою колектив шахтарів.

Зважаючи на отриманий досвід, Валентин вирішив змінити професію електрослюсаря (слюсаря) чер-
гового та з ремонту устаткування на машиніста прохідницького комбайна 2 КВ. Паралельно здобував 
освіту, навчався в гірничо-електромеханічному технікумі, який закінчив у 1983 році з відзнакою. Піс-
ля закінчення навчального закладу обіймав посаду механіка дільниці №2 (очисних робіт), дільниці №1 
(гірничопідготовчих робіт), дільниці №12 (нарізних робіт), а потім перевівся на дільницю з якої починав 
трудовий шлях – ВШТ, численність котрої складала понад 100 працівників. Протягом трудової діяльності 
експлуатував різне обладнання – бурив з каретки СБКНС, керував навантажувальною машиною ППН-3 
та електровозом.
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Кожна робота по-своєму подобалася і була 
особливою. Найважчою, мабуть, для мене 

була робота на дільниці внутрішнього шахтного 
транспорту. Проте працювалося з колективом ВШТ 
легко, адже команда була дружня і товариська. Я 
переконався: чим важчі умови праці, тим 
міцніший колектив, – зазначає мій спів-
розмовник.

За рекомендацією тодішнього дирек-
тора і головного інженера шахти у 2007 
році Валентин Марченко став начальни-
ком ремонтно-механічних майстерень. 
На той час в штаті дільниці нараховува-
лося 17 працівників. Вони обслуговували 
шахтне обладнання – навантажувальні 
машини, бурові каретки, механізми для 
електровоза К-14, вагони ВГ-4,5. Трохи 
згодом працював начальником дільниці 
з технічного обслуговування обладнання 

дробильно-сортувальної фабрики. Через півтора року знов повер-
нувся на дільницю №32, де працює донині. Здобуті знання під час 
роботи на підземних горизонтах допомагають йому якісно виконува-
ти виробничі задачі, пов'язані з виготовленням деталей. Окрім цього, 
дільниця ремонтує вагони, навантажувальні машини тощо. Усе це 
здійснюється силами двох токарів, фрезерувальника, коваля, двох 
слюсарів-ремонтників. Якщо це трудомісткий капітальний ремонт, то 
іноді залучають працівників з інших дільниць.

Валентин Марченко також є наставником для студентів 
базових навчальних закладів. Щомісяця у нього проходять 
практику майбутні фахівці. До них начальник дільниці може 
знайти індивідуальний підхід, взнаки дається досвід служ-
би в навчальному центрі для мобілізованих. Працівники ре-
монтно-механічних майстерень передають знання молоді, яка 
здобуває необхідні навички для майбутньої роботи. А вони, 
у свою чергу, допомагають виконувати планові виробничі 
завдання. За сприяння Валентина Владиславовича студентів, 
які проходили виробничу практику на поверхні, навіть спуска-
ли в шахту для ознайомлення з підземними роботами. Свій вклад у співпрацю з на-
вчальними закладами, організацію практик для студентів вносить начальник бюро 
розвитку персоналу відділу кадрів Єгор Фурсов.

На роботі Валентина Марченка поважають як досвідченого й обізнаного фа-
хівця, адже він пройшов усі ступені гірничої справи і знає, як працюють шахтне обладнання і техніка. Про 
його майстерність і професіоналізм свідчать відзнаки різних рівнів, медалі та нагрудний знак «За заслуги 
перед містом ІІІ ступеню». Одна з останніх його нагород – це грамота Конкурсу «Краще підприємство (робо-
тодавець) – замовник кадрів 2022 року» у номінації «Кращий наставник виробництва за дуальною формою 
навчання» від Координаційної ради громадських організацій «Кривий Ріг – рідне місто».
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ІЗ ПОКОЛІННЯ в ПОКОЛІННЯ

Його дружина Інна Іванівна також пов'яза-
ла своє життя з Криворізьким залізорудним 
комбінатом. Спочатку працювала підземною 
диспетчеркою дільниці №26. Зараз трудить-
ся стовбуровою (підземною) на дільниці №16 
(спуску-підйому).

Діти продовжують справу батька. Ще підліт-
ками Валентин проводив їм екскурсії пром- 
майданчиками шахти, пояснюючи, як саме ви-
добувається руда. Донька Шпилюк Олена Ва-
лентинівна працює стовбуровою (підземною). 
До цього працювала на дробильно-сортувальній фабриці машиністкою конвеєра. Син Марченко Юрій Вален-
тинович починав трудову стежку з посади електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування 
дільниці ВШТ, зараз є гірничим майстром дільниці №4. Наймолодша донька Марченко Анастасія Валентинівна 
здобула вищу освіту за фахом «Готельно-ресторанний бізнес і туризм» і наразі мешкає у Києві.

Родина Марченків – цікава та різностороння. Їхній голова Валентин Владиславович мешкає у власному бу-
динку, тому у позаробочий час тримає разом з дружиною господарство. Любить ловити рибу. А найбільше 
задоволення йому приносить пасіка і бджоли, за якими він обожнює доглядати. Говорить, що спостерігати за 
комахами захопливо, адже щоразу дивуєшся, як саме у них влаштований світ.

Загальний стаж трудової династії Марченків складає 129 років. Дякуємо родині за трудове життя і вірність 
Криворізькому залізорудному комбінату і бажаємо міцного здоров'я, виробничих звершень, безхмарного неба, 
миру в країні та добробуту. Зичимо ніколи не втрачати життєвої наснаги, залишатися дружною родиною, бути 
прикладом для наступних поколінь та надихати рідних і колег.

Новий Рік – свято особливе. Найбільше його обожнюють діти за новорічні 
приємні сюрпризи, прикрашання оселі ялинкою і мішурою та передчуття казки 
і чудес. Наше підприємство турбується про дітей працівників, аби подарувати 
їм святковий настрій і створити новорічну атмосферу.

Профкоми ПО ПМГУ та НПГУ Криворізького залізорудного комбінату щорічно 
напередодні новорічно-різдвяних свят вручають дітям працівників смачні пода-
рунки. Так, цьогоріч сюрпризи отримали понад 3 500 хлопців та дівчат віком до 
14 років.

Окрім цього, силами трудівників ремонтно-ме-
ханічного заводу, ремонтно-будівельної дільни-
ці ШБУ та центральної енерголабораторії було 

обладнане ялинкове містечко у дитячому сквері, що на зупинці «Ставки». 
Запрошуємо усіх охочих у світлу пору доби відвідати ялинкове містечко і 
поринути в святкову атмосферу. Тут можна пограти з друзями, сфотогра-
фуватися на пам'ять на фоні новорічної красуні й казкових героїв та отри-
мати естетичне задоволення.

Дорогі наші маленькі друзі, бажаємо вам міцного 
здоров'я, щастя кожного дня, приємних сюрпризів, віри 
в чудеса, здійснення мрій та миру у квітучій Україні!

СМАКОЛИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
ПОДаруНКи

Наш кор.
Фото Діни Долгової та з архіву Олексія Педя

Діна Долгова
Фото надані респондентом

Шахтар Кривбасу 
№18 (1905) 23.12.2022 9



Шахтар Кривбасу 
№18 (1905) 23.12.202210

терези
Вся увага та вільний час Терезів будуть віддані 
особистому життю та сім'ї, навколо якої будува-
тиметься все життя представників цього знака 

зодіаку у 2023 році. Відкиньте емоції та довіряйте 
лише фактам. Все навколо говорить про те, що ви 

не відразу зможете зрозуміти причини та мотиви вчинків людей, 
які здаватимуться дуже дивними. Але прийде весна і ви зможете 
розібратися в тому, що відбувається, а влітку – просто відпочити. 

Скорпіон
Початок року не віщує будь-яких потрясінь 
Скорпіонам. Вся бурхлива енергія Всесвіту за-
крутить його ближче до квітня. Завирує скрізь – 

і в особистому житті, і на роботі. Друга полови-
на 2023 року буде дуже напруженою на домаш-

ньому фронті. Темп життя зросте, стане більш гарячковим, ніж 
зазвичай, на багатьох Скорпіонів чекає переїзд. Хвилюватися 
і переживати не варто. Вперед, на вас чекають великі справи!

Стрілець
Рік не буде спокійним, особливо на початку. 
Ні, стихійного лиха чекати не варто, але робота 
завантажить Стрільців по саму маківку. Діючи 

за графіками та планами, можна уникнути ім-
пульсивних втрат. Навколо Стрільців у 2023 році 

з'явиться дуже багато уразливих людей, тому варто бути обе-
режнішими у спілкуванні з малознайомими колегами чи сусі-
дами. Просто йдіть у фарватері і не вигадуйте інших шляхів.

КозОрІг
З початку 2023 року Козероги навчатимуться. 
Одні – ефективному спілкуванню з оточенням, 
інші – як використовувати наявні ресурси: осо-

бисті та суспільні. Щодня або щомісяця Козероги 
відкриватимуть для себе щось нове. А якщо погово-

рити щиро з братом чи сестрою, цей момент стане переломним 
у вашому житті, і, безумовно, на краще. Не ставте собі жодних 
надзавдань, цього року тільки слухаєте і слухаєте сказане.

ВодоліЙ
Щодня прискорюватиметься життя, тож вечірні 
вогні запалюватимуться для Водоліїв дуже неспо-
дівано. Занепокоєння з цього приводу наростати-

ме, щоб у червні виплеснутися фонтаном емоцій. 
Розуміємо, у глибині душі у вас засів страх за своє 

майбутнє. Зірки передбачають, що цього року все буде добре: по-
зитивні новини не забаряться, а мандрівників вони можуть застати 
в найнесподіваніших місцях. Вірте в себе і не зменшуйте темп, ви 
практично вже біля мети.  

Риби
Якщо ви почуваєтеся трохи розгубленими й не-
впевненими в тому, що рухаєтеся в потрібному 
напрямку, то пригальмуйте та поміркуйте. Напри-

кінці січня можете стартувати, якщо вже відпочили й 
підзарядилися. Швидше за все, ви трохи зміните свій 

маршрут. У особистих стосунках зав'язуються бутони справжньої 
пристрасті, але не треба летіти вперед на всіх парах: амурні справи 
не терплять метушні.

ОВен 
Пам'ятаєте, як у 2022 році ви практично весь 
час перебували в сумнівах та нерозумінні – а 
що далі? Швидше за все, це стосувалося ко-

гось із близьких членів родини чи кар'єри. За-
певняємо – на початку 2023-го ситуація почне 

прояснюватися. З'явиться нова енергія та розуміння, куди 
рухатися. Все, що раніше було ненадійним і хитким, тепер 
зміцниться, щоб стати фундаментальним. 

ТЕлЕЦЬ
Трохи тимчасової самотності не зашкодить ва-
шим шлюбним чи партнерським стосункам. 
Усього пара-трійка місяців – і почуття спалах-

нуть із новою силою. Якщо стосунки у 2023 році 
тільки-но починаються, не підганяйте події та 

дійте мудро. Взагалі, зверніть увагу не лише на амурну сферу 
життя, а й на всі взаємини.

БлизНЯТА
Останнім часом ви надто багато енергії витра-
тили на інших людей або вирішення проблем, 
які інші люди вам створювали. Найімовірніше, 

це було пов'язано з грошима, і як наслідок – з 
довірою. Не переймайтеся, цей рік буде вдалим. 

Особливої уваги Близнят вимагатимуть справи, пов'язані з осві-
тою, якимись юридичними процедурами та закордоном.

Рак
У першій половині 2023 року Раки будуть більш 
сильно і вдало зосереджені на питаннях просу-
вання кар'єрними сходами. Хороші стосунки з 

авторитетними людьми поза домом або робо-
тою допоможуть вам закріпитися на високій схо-

динці. У лютому події можуть бути досить емоційно виснажли-
вими, але вони допоможуть досягти поворотного моменту у 
стосунках і нарешті розібратися, хто має рацію, а хто ні.

Лев
Наприкінці 2022 року Лев зробив важку роботу, 
щоб створити собі фінансовий щит. Цим він про-
довжуватиме займатися і частину 2023-го. Чи це, 

чи яскраве лев'яче забарвлення неодмінно при-
верне до вас увагу, і ви часто будете опинятися під 

прицілом пильних очей і гострих розмов. Спробуйте приховати 
збентеження під дотепністю та легким фліртом. До речі, любов-
ні стосунки вимагатимуть від Левів гнучкості у всіх сенсах цього 
слова. Якщо необхідно зберегти кохання, доведеться докласти 
максимум зусиль.

Діва
У 2022 році до вас прийшло усвідомлення чо-
гось, що не давало спокійно жити довгі роки, а 

тепер стало зрозумілим. Це сильно вплине на 
повсякденне життя і безпосередньо пов'язане з 

роботою, навчанням або здоров'ям. Товсті натяки на те, що 
настав час щось змінити саме в цих сферах свого життя, по-
винні підштовхнути вас до істотних змін своїх звичок. Подбай-
те про своє тіло, займіться спортом. Навчіться говорити «ні» 
шкідливому.

За матеріалами інтернет-видань

ЩО ОБІЦЯЮТЬ ЗІРКИ У 2023
астрОЛОГІЧНиЙ ПрОГНОЗ 
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 АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
Вiтряк Тетяна Миколаївна – дiльнична нормувальниця 
гiрнича на пiдземних роботах.
Возненко Людмила Олександрiвна – дiльнична геологиня.
Козаченко Олена Валерiївна – заступниця головного 
бухгалтера.
Орєхова Оксана Миколаївна – начальниця бюро облiку 
розрахункiв з персоналу.
Подбiльська Тетяна Юрiївна – інженерка.
Сакун Андрiй Володимирович – інженер-конструктор.
Шутько Свiтлана Валентинiвна – начальниця економiчно-
го бюро.
 ШАХТА «ТЕРНІВСЬКА»
Багачов Руслан Вікторович – механік дільниці №16.
Віхрущ Андрій Володимирович – електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування дільниці №17.
Данилюк Віктор Володимирович – прохідник дільниці №4.
Калініченко Тетяна Андріївна – лампівниця дільниці №11.
Карачен Володимир Костянтинович – гірник підземний 
дільниці №1.
Кудрик Анатолій Сергійович –  
електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування дільниці №4.
Лашков Микола Володимирович – 
механік дільниці №13.
Невечеря Євген Михайлович –  
заступник начальника дільниці №16.
Рожко Валерій Олександрович –  
гірник очисного забою дільниці №7.
Сокур Василь Григорович – заступник начальни-
ка дільниці №3.
Стефюк Дмитро Васильович – гірник очисного 
забою дільниці №7.
Трефілов Михайло Анатолійович – кріпильник 
дільниці №1.
 ШАХТА «КОЗАЦЬКА»
Воловик Кирило Олександрович – начальник дільни-
ці №26.
Кирик Тарас Богданович – прохідник дільниці №9.
Панасюк Олександр Сергійович – електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування дільниці №9.
Педь Віталій Володимирович – начальник дільниці №37.
Рябіна Надія Іванівна – начальниця дільниці №49.
Сопільняк Олександр Олександрович – майстер гірничий 
дільниці №36.
Чеботарь Дмитро Миколайович – гірник очисного забою 
дільниці №4.
Шульгін Олександр Юрійович – гірник очисного забою 
дільниці №4.
 ШАХТА «ПОКРОВСЬКА»
Белюга Олексій Олексійович – прохідник дільниці №2.
Гасяк Олександр Анатолійович – прохідник дільниці №6.
Маглена Олександр Олександрович – електрослюсар (слю-
сар)черговий та з ремонту устаткування дільниці №11.
Свищ Андрій Іванович – електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування дільниці №32.

Сисоєв Олександр Володимирович – машиніст бурової 
установки дільниці №21.
Стасюк Василь Михайлович – електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування дільниці №10.
Шабанов Віталій Сергійович – механік дільниці №10.
 ШБУ
Давидова Олена Василівна – стовбурова (підземна) 
дільниці №7.
Каменда Любов Михайлівна – малярка дільниці №16.
Кваша Віктор Вячеславович – гірничомонтажник 
підземний дільниці №18.
Марченко Андрій Олександрович – електрослю-
сар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 
дільниці №32.
Савельєв Віктор Іванович – комірник дільниці №33.
Чудов Сергій Володимирович – начальник дільниці №18.
Щербина Василь Іванович – тесляр дільниці №33.
 УЗТ
Береза Сергій Сергійович – вантажник ЗЦ №2.
Дрок Дмитро Сергійович – складач поїздів ЗЦ №2.

Малина Вікторія Вікторівна – вагарка ЗЦ №2.
Осипов Олександр Миколайович – маши-
ніст екскаватора ЗЦ №1.
Поліофта Сергій Андрійович – водій 
навантажувача ремонтного цеху.
 АВТОБАЗА

Вершигора Віктор Михайлович – водій  
автотранспортних засобів автоколони №2.

Пацуй Володимир Вікторович – водій автотран-
спортних засобів автоколони №1.

Помітун Антон Володимирович – водій автотранспорт-
них засобів автоколони №1.
Тесленко Микола Володимирович – інспектор  
(з наглядової профілактичної роботи) пожежно- 
рятувального підрозділу.
 ЦЕЛ
Бєлоєв Володимир Петрович – інженер з налагоджен-
ня й випробувань лабораторії релейного захисту 
дільниці №6.
Хохерчак Микола Олексiйович – головний iнженер.
Шмуляк Василь Федорович – інженер з налагодження 
й випробувань лабораторії високовольтних випробу-
вань дільниці №5.
 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕХ
Меньков Валерій Васильович – електромонтер  
охоронно-пожежної сигналізації.
 РАДА ВЕТЕРАНІВ  
   ШАХТИ «ПОКРОВСЬКА»
Веселов Анатолій Іванович.
Гуров Юрій Віталійович.
Крайня Олена Михайлівна.
Кузьміна Алла Василівна.
Пелюшенко Валентина Іванівна.
Сокол Лідія Іванівна.
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