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У председателя правления

Конкурс

Итоги проверок и кадровые ротации

Кадровый потенциал НЗФ

Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 2 июня, оперативное совещание с руководителями структурных подразделений генеральный директор завода Владимир Куцин провел
в селекторном режиме, предметно подведя выводы по результатам прошедших
на НЗФ проверок и принятых кадровых
решений. В числе основных тем также
было подведение итогов работы завода
за май и обсуждение производственных
перспектив июня. По-прежнему особое
внимание генеральный директор уделяет и вопросам борьбы с коронавирусной
инфекцией.
- С плановым заданием мая коллектив
справился, в целом производственные
итоги удовлетворительные, - охарактеризовал производственную ситуацию Владимир Семенович. - А значит и финансовый результат будет оптимистичным. В
ближайшей перспективе - защита бюджета на июнь.
- При плановом задании на май 59410
т товарной продукции фактически было
произведено 59590 т ферросплавов, - отметил в ходе доклада начальник ПТО
Игорь Филиппов. - Отгрузка ферросплавов составила 60545 т. Суммарный план
на июнь составляет 57 тыс. т. К работе по
реализации производственного задания
приступили.
Переходя к теме подведения итогов
прошедших на заводе проверок Владимир Куцин отметил, что в целом резуль-

таты удовлетворительные, но есть направления деятельности, по которым
предстоит провести серьезную корректировку.
- В мае на нашем предприятии одновременно работали четыре проверяющие
инстанции, которые осуществляли проверки по экологии, охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС и по налоговой части, и сегодня уже можно сделать
выводы по их результатам, - сказал генеральный директор. - Если по направлению ГО и ЧС, экологии и по соблюдению
норм трудового законодательства итоги удовлетворительные, налоговая проверка будет продолжена в соответствии
с графиком, а вот служба охраны труда
оказалась не на высоте. Наибольшее количество нарушений было выявлено в
ЦВПФП. И мной было принято решение
о проведении кадровой ротации на руководящем посту этого подразделения. Так
начальником цеха вторичной переработки ферросплавного производства назначен Руслан Геннадьевич Ионов, а Виктор
Иванович Скирда продолжит свою работу в качестве заместителя начальника
цеха по технике безопасности.
- Учитывая положительный эффект от
участия молодых специалистов в кадровых конкурсах, на вакантную должность
заместителя начальника АГЦ также будет объявлен конкурс, - подытожил Владимир Семенович.

Также руководитель предприятия коснулся темы нарушения производственной
дисциплины - выходов сотрудников на работу в нетрезвом состоянии и хищений.
- Нам необходимо усилить работу в
воспитательном плане, - резюмировал
Владимир Куцин. - Ведь в конечном итоге это может существенно отразиться на
производстве, особенно в вопросах техники безопасности.
В завершении совещания генеральный
директор традиционно обратил внимание на необходимость борьбы с коронавирусом.
- В целом по миру и Украине статистика меняется в лучшую сторону, но это вовсе не повод для самоуспокоения, - обратился к коллегам с призывом не ослаблять бдительности в этом вопросе Владимир Семенович. - Число летальных
случаев, к сожалению, не уменьшается.
Последствия от перенесенного заболевания тоже очень настораживают, ведь процесс восстановления занимает месяцы.
Тяжело болеют и дети. Так что наша задача - позаботиться о них и не допустить
заражения. А это возможно только при
максимальном охвате населения страны
вакцинацией. На нашем же предприятии
выполнение всех мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 строго
выполняется. Но надо понимать, что ответственность за здоровье наших коллег
и близких лежит на каждом из нас.

Новые назначения
Ранним утром в четверг, 3 июня, на общем собрании трудового коллектива ЦВПФП генеральный
директор завода Владимир Куцин представил нового руководителя цеха Руслана Ионова.
- Решение о смене руководства цеха принял не я - его приняли вы, - обращаясь к коллективу, отметил Владимир Семенович. - Потому что именно вы не обеспечили нормальную работу подразделения
и в результате не сохранили своего начальника цеха. Это касается не столько производственных задач,
таких как отгрузка щебней, а скорее затрагивает еще более важное направление - жизни людей. А
у вас «око замылилось», самоуспокоились. И ведь, действительно завод работает стабильно, с прибылью, мы своевременно выплачиваем хорошую заработную плату и отчисляем налоги на все уровни.
Только вот результаты в сфере охраны труда в цехе по итогам проверки оказались самыми низкими.
А для меня вопрос охраны труда всегда был на первом месте. Я к Виктору Ивановичу очень хорошо
отношусь. Он порядочный, честный человек, мы с ним много прошли и не только в производственных,
но и в общественных делах.
Но я принял такое решение и считаю его взвешенным и правильным. И сегодня я представляю вам
нового начальника цеха Руслана Геннадьевича Ионова. Он имеет высшее профильное образование и опыт работы на нашем предприятии на разных должностях, член исполнительного комитета Никопольского горсовета, очень активный по жизни человек. В коллективе пользуется большим
авторитетом. Я уверен, что он примет необходимые меры и цех наладит работу по всем направлениям.
Руслан Ионов родился в г.Никополе 29 июля 1977 г. Образование высшее - окончил Днепропетровскую Государственную металлургическую
академию Украины по специальности «Металлургия черных металлов». На НЗФ работает с 1999 года, стаж работы на предприятии 21 год. Прошел трудовой путь от агломератчика, помощника мастера АГЦ, мастера АГЦ, начальника смены АГЦ, старшего мастера АГЦ до заместителя
начальника агломерационного цеха. Женат, воспитывает дочь.

Анна ЧАПЛЫГИНА

На минувшей неделе
состоялось заседание кадровой комиссии по отбору на вакантную должность заместителя начальника
центральной
лаборатории автоматизации и механизации. В
присутствии генерального директора Владимира Куцина, директоров,
руководителей структурных подразделений,
а также начальника ЦЛАМ Сергея Страколиста трое соискателей проходили собеседование. Вопросы касались не только производства, но и общественно-политической жизни страны, что позволяло определить широту
кругозора претендентов.
- Для каждого участника - это хороший
опыт, - уверен в необходимости проведения
подобных мероприятий Владимир Семенович.
- Это отличная возможность для роста, и я таких специалистов буду поддерживать и поощрять. Со своей стороны мы должны быть уверены, что готовим достойную смену и обеспечим надежный кадровый потенциал.
В этот раз в финальном этапе конкурса на
замещение вакансии заместителя начальника
ЦЛАМ прияли участие Владимир Коробейников (ЦЛАМ), Дмитрий Рак (ЦЛАМ) и Сергей Сизонец (АГЦ).
Несмотря на напряженную конкурентную
борьбу, с наилучшей стороны удалось себя
проявить мастеру-электрику по ремонту металлургического оборудования АГЦ Сергею
Сизонцу, который и был рекомендован на вакантную должность. У него за плечами Запорожский государственный технический университет и Национальная металлургическая
академия Украины. Трудовую деятельность на
НЗФ он начал в 2001 году и имеет опыт работы на УПТДС и в АГЦ.
Остальным же соискателям мы желаем удачи. Уверены, у вас еще непременно появится
шанс проявить себя.

5 июня - Международный день окружающей среды

Рациональное решение - энергосбережение
Наталья РАЗУВАЕВА

В апреле мы отмечали украинский День довкілля, а в субботу, 5 июня, День окружающей среды будет отмечать
весь мир. В «ЭМ» №15 мы рассказывали о строительстве на заводе газоаспирационных установок, замкнутой схеме
водоснабжения и отсутствии промышленных стоков в Каховское водохранилище. Разговор об экологической политике НЗФ продолжим темами сбережения электроэнергии и использования феррогаза.
количества точек освещения, - продолжает Сергей ИваЭкология и экономика рядом идут ту
нович. - Их более 46 тыс., на 29 тыс. до конца года должВыражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: экономика,
ны быть установлены LED лампы, на остальных - экономэнергетика и экология, уже стало крылатым. К этим «Э»
ные светильники. Задача перейти на новые источники оспристальное внимание науки и производственников. На
вещения руководством предприятия была поставлена еще
НЗФ уже давно изыскиваются возможности рациональнов прошлом году. С первого квартала этого года цехи начаго использования как природных ресурсов, так и собственли переходить на светодиоды, заменяя токсичные парами
ных. Работа по коммерческому учету расхода энергоресурброма и йода галогеновые лампы накаливания и ртутьсосов ведется постоянно, к ней интерес повышенный, и основдержащие люминесцентные лампы дневного света. На сеные направления уже на 80% охвачены счетчиками. При
годняшний день уже установлено 17 тыс. LED ламп и свеконтроле всегда можно максимально точно планировать,
тильников, что составляет 37% от общего количества точто является основой эффективности управления любым
чек освещения.
предприятием, металлургическим - тем более.
- Внедрение мероприятий, наВ помощь - ferroalloy gas
правленных на энергосбережение,
НЗФ - одно из предприятий в Украине, где для нужд
позволяет сократить потребление
производства используется вырабатывающийся в проэлектроэнергии, питьевой и техницессе плавки ферросплавный газ. Это позволяет не проческой воды, природного газа от 5
сто утилизировать небезопасный для окружающей средо 20%, - говорит главный энергеды внутренний продукт, но и использовать его в различтик завода Сергей Колесник. - Мы
ных технологических процессах - от получения пара и
одними из первых начали испольгорячей воды, сушки ковшей до разогрева сырья при вызовать в производстве ливневые
грузке, производстве агломерата и шлаколитейной проводы, все меньше потребляем придукции.
родного газа, поскольку заменя- Перенимать опыт использования технологическоем его вырабатывающимся в прого газа для собственных нужд к нам на завод приезжацессе плавки ферросплавным. Сели коллеги с Запорожского ферросплавного завода, годня на заводе реализуются комплексные мероприятия
подхватывает разговор заместитель главного энергетипо замене ламп накаливания на современные энергоэфка Олег Соловьев. - Знакомились с проектами, смотрели
фективные лампы, произведенные с использованием LED
оборудование. Феррогаз у нас уже используется в ЦПФ,
технологий. Все это значительные плюсы заводскому меТСЦ, АГЦ, ЖДЦ (в зимний период) и на УШЛ, на него
неджменту.
переведены 80% газопотребляющих заводских агрегаЭкономия электроэнергии - это еще и помощь приротов. Разработан проект перевода на ferroalloy gas и ПЦ-9:
двух прокалочных печей на участке электродной массы
де, ведь при ее производстве в атмосферу выделяются сери восьми сушильных барабанов для подготовки технолонистый, углекислый и угарный газы, а также оксиды азогической посуды. В свое время для этих целей были прита, пыль, сажа и т.д. Нельзя не брать во внимание и то, что
обретены комбинированные горелки, которые могут раТЭЦ и АЭС негативно влияют на плодородность земботать как на природном, так и на ферросплавном газах.
ли, увеличивают риск сокращения флоры и фауны и т.д.
Они разрабатывались в Харькове специально для НЗФ,
Отдельно атомная энергетика проблемна переработкой
проводились их испытания. Но это дорогостоящее внеядерных отходов и их захоронением. Рациональный выход
дрение во многом зависит от режима работы предпри- это постоянное сбережение!
ятия и рентабельности этого ноу-хау. Проект на время
- На заводе проведена кропотливая работа по подсче-

приостановлен, но «живой» интерес к нему есть. Тем более, что сегодня в ПЦ- 9 используется до 70% от общего потребления заводом природного газа. За 2020 год его
мы использовали 1 млн. 671 тыс. кубов. Ферросплавного
выработали 352 млн. 873 тыс. кубов, а использовали 165
млн. 610 тыс.

Идея для будущего

Завод всегда был заинтересован в создании своей когенерационной станции - процессе совместной выработки электрической и тепловой энергии на основе технологического газа. В отделе главного энергетика рассказали,
что вопрос по-прежнему «на слуху», но снова-таки все зависит от спроса на ферросплавную продукцию. Дорогостоящее импортное оборудование с большим периодом
окупаемости будет рациональным только при стабильностой ситуации в мировой металлургической промышленности, ведь установка должна работать равномерно в любое время суток и в любое время года.
- Мировая практика уже имеет опыт установок когенерационных станций, особенно в этом плане богат Китай, говорит Олег Соловьев. - Но идею можно рассматривать
только при надежности на десятки лет вперед. В Украине
пока этого нет, но сама идея очень перспективная, в том
числе в плане защиты окружающей среды.

Под контролем

Для точного контроля за производством и потреблением феррогаза в ТСЦ (цех, где больше всего используется ferroalloy gas) была установлена специальная компьютеризованная программа, которая позволяет оперативно
реагировать на изменения в системе «производство - потребление».
- Начальник смены ТСЦ - диспетчер газовой службы
завода на экране монитора видит четкую производственную картину: какие печи вырабатывают ферросплавный
газ, его объем и какое оборудование работает в цехахпотребителях, - подводит черту сегодняшнего разговора
о феррогазе Сергей Колесник. - Это позволяет расставлять приоритеты по потреблению между потребителями.
Если нет баланса, то диспетчер отключает одного из потребителей, что дает возможность поддерживать постоянное давление в газопроводе. Программа позволяет контролировать текущий момент, так что ферросплавный газ
на НЗФ под контролем!

Головним санлікарем України призначили Ігоря Кузіна, - «Громадське радіо».
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Колонка редактора

Свято спортивної родини
Працюємо
«Електрометалург»
з любов’ю
Тетяна ХАРЛАН. Фото автора

Анна ЧАПЛИГІНА

Під звуки фанфар та передзвін медалей на шиях спортсменів,
з показовими виступами та подарунками, квітами та щирими побажаннями гарної долі, вперше без легендарного Семена
Рохкіна, з ДЮСШ «Електрометалург» вирушили в доросле життя 26 випускників, більше половини з яких отримали свідоцтва
з відзнакою. Урочистий захід з цього приводу відбувся цієї середи в спортивному залі заводського спортклубу. Його відвідали
батьки, тренери та почесні гості з НЗФ і міста. Було гарно,
зворушливо та по-родинному. А як інакше - для переважної
більшості випускників ДЮСШ за роки тренувань стала другим
домом, а тренери-вихователі - другими батьками.
- Сьогодні ми зібралися всією спортивною родиною на традиційне
свято, присвячене закінченню навчального року та нашим випускникам, які виросли, досягли високих спортивних результатів
на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, - зазначила ведуча
Наталія Морозова. - Пам’ятати рідну ДЮСШ будуть без винятку всі
випускники, бо саме тут вони досягали найважливіших перемог, і в
першу чергу - над собою.
На превеликий жаль, цьогорічний випуск вперше відбувся
без людини, яка стояла у витоків
створення СК та ДЮСШ «Електрометалург», засновника спортивних традицій, мудрого керівника Семена Рохкіна, який зробив великий особистий внесок в розвиток фізичної культури і спорту, завдяки його зусиллям заводський спортивний
клуб відомий не тільки у нашій
області, але й на теренах всієї
України та світу. Пам’ять цієї
видатної людини вшанували
хвилиною мовчання.
За традицією жоден урочистий захід на стадіоні не проходить без запалювання олімпійського вогню - символу бо-

ротьби за перемогу, миру і дружби. Цього року це почесне право надали випускникам ДЮСШ «Електрометалург» - майстру
спорту України зі скелелазіння, призерці чемпіонату світу серед
школярів та молодіжного Кубку Європи Оксані Буровій та неодноразовому призеру чемпіонату України з легкої атлетики Олегу Василишину.
- Дивлячись на вас, шановні випускники, красуні-дівчата та міцні
хлопці, хочеться жити, - розпочав урочисту частину вечора генеральний директор НЗФ, член НОК України Володимир Куцін. Випускний - це свято радості, але трошки й печалі. Ви стаєте на
порозі дорослого життя, перед вами відкриваються широкі перспективи, цей етап - навчання в ДЮСШ - закінчений, сьогодні ви
скажете «до побачення» не тільки своїм друзям, але й своїм тренерам, які віддали вам роки свого життя, передали вам свій досвід,
прищепили найкращі якості. Наш спортклуб, без перебільшення,
дійсно найкращий серед виробничих спортивних колективів
України. Це заслуга Семена Яковича Рохкіна та усіх присутніх тут
тренерів та батьків i, звісно, заводу. НЗФ підтримував та надалі буде
підтримувати спортклуб, примножуючи вже існуючі надбання.
- Проте однієї підтримки замало, ще треба натхнення. Яке може
надати тренерсько-викладацький склад та спортсмени, які завжди
прагнуть до розвитку, до нових звершень та перемог, - продовжив
Володимир Семенович. - Життя непросте та тернисте, думаю, ви про
це вже знаєте. Але я впевнений - у вас все вийде, так само, як виходило на змаганнях. Ви досягали перемог там, досягнете й в повсякденні.
Але головне, чого треба досягти, - це стати гідними людьми та знайти своє місце в житті. Я переконаний - ті навички, що ви здобули
в ДЮСШ «Електрометалург», допоможуть вам в цьому. Я вдячний
тренерам, які вкладають душу в своїх вихованців, спортсменам - за
старання, батькам - за моральну та матеріальну підтримку, місту та
заводу – за створення відповідних умов для вашого успіху. Я бажаю
всім щастя, добра, благополуччя. Слава Україні!
- Ми дуже пишаємося вами, дорогі випускники, і дуже раді, що
в нашому місті є така спортивна молодь, - зазначила заступник
міського голови Ірина Харченко, яка передала вітання та подарунки
для юних грацій від мера Олександра Саюка. - Спорт дійсно виховує,
гартує, робить сильнішими не тільки фізично, але й морально. Тому
я вас закликаю не полишати спорт й у дорослому житті. Нехай для
подальших занять у вас будуть час і бажання. Нехай ваш життєвий

шлях обов’язково приведе вас
до успіху. Натхнення, наснаги,
здійснення всіх ваших мрій!
- Ви, випускники, наше майбутнє, - впевнений голова профспілкового комітету НЗФ Володимир Романенко. - Притому майбутнє не тільки міста,
а й цілої країни. На вашому
життєвому шляху будуть злети
та падіння, перемоги та поразки.
Але будь-які негаразди легше
пережити, спираючись на любов
батьків, друзів, на власні чесноти
- порядність та гідність. Бажаю
вам досягти високих життєвих
вершин. Нехай доля подарує вам
хорошого побільше!
- Всі негаразди в житті треба
вміти долати, і спорт нас того добре вчить, - зазначив заслужений майстер спорту України з
футболу, дворазовий чемпіон
Паралімпійських ігор, чемпіон Європи Костянтин Симашко. - Займайтеся, досягайте успіхів, але не забувайте про важливість
життя поза спортом. Оберіть для себе декілька напрямків розвитку. Це зробить вас багатше і духовно,
і фізично. Успіхів!
- Весь тренерсько-викладацький склад пишається
своїми вихованцями, - зазначив
в. о. директора ДЮСШ «Електрометалург», заслужений тренер України Микола Гаман. - Ви всі гідно представляли нашу школу на змаганнях різних рівнів. Той досвід перемог,
які ви тут здобули, обов’язково знадобиться у вашому самостійному
житті. Хочу висловити щиру вдячність батькам випускників за
підтримку - ви завжди були поруч в тяжкі хвилини. Дякую нашим
тренерам, які вкладали душу та знання в своїх вихованців. Особливе
щире та велике «дякую» від всього колективу спортклубу хочу сказати генеральному директору НЗФ Володимиру Семеновичу Куціну,
голові профспілкового комітету НЗФ Володимиру Іллічу Романенку, а також міській владі за вагомий внесок, підтримку, розвиток дитячого спорту та спорту в місті в цілому. Шановні випускники, хоч ви
сьогодні й покидаєте стіни рідної альма-матер, в СК «Електрометалург» вас завжди раді бачити!
Після усіх урочистих привітань та побажань від гостей, вони виконали почесну місію - вручення свідоцтв і пам’ятних медалей про
закінчення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Електрометалург». Золоті медалі та свідоцтва з відзнакою отримали цього року аж 15 випускників, всі інші отримали шість срібних та п’ять
бронзових медалей та дипломи про закінчення ДЮСШ. Всі випускники мають значні досягнення та результати, здобуті на змаганнях різних рівнів. Без сумніву - всі вони справжні чемпіони та гідні
молоді люди.
- Вітаємо наших випускників з отриманням свідоцтв про
закінчення ДЮСШ «Електрометалург», - сказала Наталія Морозова. - Велика дорога починається з першого кроку, тож нехай у наших
випускників він буде вдалим та щасливим.
В свою чергу випускники подякували своїм тренерам, які за ці
роки стали для них частиною сім’ї, а спортклуб - другим домом, також висловили подяку НЗФ та міській владі за змогу відточувати
спортивну майстерність на сучасній базі, де створені всі належні умови для занять.
Хвилюючим захід видався не тільки для випускників, але й для
їх батьків, які всі ці роки тренувань раділи і засмучувалися разом з
ними, проживали складне, але таке цікаве спортивне життя. Їх внесок також був відмічений на святі. Тож відзнаками та подяками від
спортклубу були нагороджені усі батьки випускників, які в свою
чергу також висловлювали щирі слова вдячності НЗФ, керівництву
ДЮСШ та тренерам за віру в їх дітей та за забезпечення належних
можливостей для тренувань. Треба зауважити, що у школі тренуються не тільки цілими родинами, а навіть спортивними династіями,
як ось у випадку з Гонтариками, Яценками та іншими.
Завершився випускний вечір дуже зворушливою подією - колом
єдності, яке створили випускники і тренери, взявшись за руки, та
стиснувши один одного в останнє у міцних обіймах.

Україна отримала безвіз з Перу, - «Українці».

Цього тижня журналістська
спільнота відзначає професійне свято - День журналіста України. І у
колективі нашої редакції є приємний
сюрприз для читачів - ми активно
працюємо над тим, щоб здійснити
ваші побажання й створити електронну версію нашого видання і вже
у 2022 році надати можливість вибору версії - чи то друкованої, чи то
електронної (за вашим побажанням).
До того ж наступний рік для нас є особливим, адже у квітні ми відзначимо
50-річчя нашої газети. Перший її номер побачив світ через шість років
після пуску заводу - 6 квітня 1972
року. Й мета його засновників була
зрозумілою - треба було об’єднувати
молодий колектив. І газета завжди
виконувала ці завдання - намагалася
дійти до кожного цеху, зміни чи бригади, оперативно відгукувалася на новини й писала про людей.
Безумовно, за півстоліття багато чого відбулося і в нашому житті.
Так, за цей час у газети змінилося
9 редакторів - Аркадій Добровольський, Зоя Мітюченко, Фелікс Саєнко,
Віктор Собур, Едуард Слабких, Валентина Прийменко, Юлія Єсаулова,
Володимир Цибенко. Спочатку наша
газета виходила лише на одному
аркуші, і її вартість складала лише 2
копійки. Зараз у нас 8 аркушів, значно виріс і тираж: з 1500 екземплярів у
1972 році до 5387 у 2021 році. Без змін
залишився наш перший номер телефону й запас оптимізму. Отже ми й
надалі триматимемо марку.
Не можу також обійти стороною
ще одну надзвичайно вразливу тему,
яка минулого тижня гучно обговорювалась у соціальних мережах. Перш
за все хочу офіційно вибачитися перед феросплавниками, нікопольцями
та усіма співгромадянами за суто
технічну, хоча й дійсно стратегічну
помилку, яка мала місце у «ЕМ» №17
за 30 квітня 2021 року у статті
«Молчать нельзя - бороться». Запевняю, що вона була зроблена не навмисно, врешті-решт не помиляється
лише той, хто нічого не робить.
І це міг зрозуміти кожен, хто ознайомився зі змістом статті, яка
не мала політичного забарвлення,
а розповідала про установчі збори
Асоціації громад зон спостереження
атомних електростанцій. Безумовно,
перепрошую й перед адміністрацією
нашого заводу, адже не звертаючи
уваги на зміст статті, у постах почали поливати брудом усіх - і редакцію, і
підприємство, і його керівництво. Ще
раз закликаю, не треба скрізь шукати
ворогів і зраду.
Проте на власних помилках вчаться. Отже і я вважаю за необхідне
звернути увагу на те, як зазвичай діють боти, які навіть не мають сміливості, щоб відкрито
опублікувати власні прізвища. Але їх
публікації поступово поширюються, до них приєднуються різні люди.
І це - численна армія дописувачів,
які, на жаль, не завжди цікавляться
змістом матеріалів першоджерела,
а реагують частіше на гучну назву і
вкрай не літературні слова постів,
які зазвичай можна зустріти лише
на паркані. Отже пам’ятаймо, що
сьогодні кожен з нас - кореспондент.
Ми постійно даємо власну оцінку
всім подіям, що відбуваються у нашому місті і на підприємстві. Отже
я закликаю всіх транслювати лише
добро, адже ненависть руйнує. Й запевняю, що наш колектив й надалі
буде працювати з любов’ю, адже
тільки так можна не лише приносити користь людям, а й бути щасливим у власній професії.
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Химический колор
Наталья РАЗУВАЕВА

В воскресенье, 30 мая, профессиональный праздник - День химика от
ки лаборатории защиты водного и воздушного бассейнов (ЛЗВВБ), санит
лаборатории (СТЛ), центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и хим
«ЭМ» на этот раз отправился в кузницу «химических» кадров - ЦЗЛ.

Европейские
стандарты

Шел сентябрь 1965 года, когда на заводе появилась химическая лаборатория флюсоплавильного цеха. В нее набирали
как опытных работников, так
и новичков, которые с особым
желанием постигали азы профессии. С ростом предприятия росло и количество участков, где проводили исследования сырья и продукции «мокрой химией» и спектральным
методом. В 1968-м были организованы лаборатория анализа ферросплавов и лаборатория
цеха электродной массы. Годом
позже все участки объединили
в единую центральную заводскую лабораторию, где формируется новое подразделение группа стандартизации и методических разработок. Одной из
самых ярких страниц в истории
ЦЗЛ стало приобретение уни-

кальных на начало двухтысячных годов рентгеновских спектрометров с широкими возможностями ARL-9800 и СРМ-25.
Это событие послужило началом становления лаборатории
нового поколения. Наша ЦЗЛ
- единственная в системе смежных предприятий, которая по
всем параметрам (методике,
оборудованию, реактивам и т.
д.) аккредитована Национальным агентством по аккредитации Украины, которое ежегодно подтверждает тот факт, что
мы работаем по европейским
стандартам.

Научный подход

Сегодня в структуру ЦЗЛ
входят контрольно-аналитическая лаборатория, участок по
ремонту оборудования и участок общелабораторных работ.
Контрольно-аналитическая лаборатория, которой руководит
Нана Дрожко, самая численная
- к ней относятся 71 из 86 штат-

ных сотрудников. В нее входят
группы стандартизации и методических разработок, анализа ферросплавов, анализа флюсов и электродной массы и физико-химико-механических исследований продукции цеха
производства трикотажа.
С января 2019 года ЦЗЛ
возглавляет Андрей Филозов, который до этого работал заместителем директора
по материально-техническому
обеспечению Днепропетровского металлургического завода «Коминмет» (бывший «Коминтерн»).
- ЦЗЛ аккредитована на проведение физико-химических и
рентгеноспектральных исследований железных и марганцевых руд, ферросплавов, флюсов, агломератов, шлаков, чугуна, стали, медных сплавов,
известняка, глинозема, магнезита, кварцита, антрацита, графита, коксов, пека каменноугольного, электродной массы,
масел и т. д., - говорит Андрей
Витальевич. - Группа физикохимико-механических испытаний продукции ЦПТ работает с
нитками, пряжей, трикотажными и чулочно-носочными изделиями. Как видите, спектр работы ЦЗЛ широкий - от изучения состава сырья до контроля
качества готовой продукции. Я
хотел бы обратить внимание
и на то, что мы сотрудничаем
со многими заводами и принимаем активное участие в меж-

лабораторных исследованиях.
Кроме того, группа стандартизации и методических разработок при необходимости осуществляет нестандартные исследования, требующие научного подхода. Наши участки
разбросаны по всему заводу - в
цехе №9 и на участке электродной массы, в ЦПТ, а работаем
практически со всеми основными заводскими подразделениями, включая СЭБ, ОГОСВ и
ремонтные цехи. У нас трудятся люди самых разных профессий - от слесаря и электрика до
инженера химика-исследователя и инженера-методиста рентгеноспектрального
анализа.
Многие сотрудники обучены
смежным профессиям, 44 имеют высшее образование.

Семья химиков

Мозговым центром лаборатории по праву считают группу стандартизации и методической работы, которую возглавляет награжденная высшим заводским знаком отличия «Честь
и Слава» Ирина Богославская.
Под ее руководством много лет
работают инженеры Валентина
Глушко и Ирина Губенко.
Самая численная группа группа ферросплавов, в которой давно трудятся две Натальи – инженер-химик Киселева
и инженер-методист Дыченко,
инженер-химик Анна Доруда.
- В коллективе работают
профессионалы, которые могут выполнять сложные химические анализы многоэлементных сплавов, - говорит начальник группы Оксана Валявская.
- Ответственно относиться к
делу - традиция химиков ЦЗЛ.
Коллектив лаборатории стал
для меня второй семьей - мы
живем интересами и проблемами друг друга.
- На завод я пришла восемнадцатилетней девушкой, с тех
пор прошло 36 лет, - расска-

зывает о себе лаборант-химик
группы ферросплавов Ольга
Клюг. - Начинала с подготовки
проб, а последние десять лет
провожу анализы ферросплавов, которые идут на отгрузку
- делаю анализы практически
по всей таблице Менделеева.
Работа ответственная, поэтому
постоянно приходится учиться.
А что касается коллектива, то
его люблю как свою семью.
Боготворит своих девочек
и начальник группы анализа
флюсов и электродной массы
Елена Дудкова.
- Эту должность я заняла в
августе прошлого года, - говорит она. - Под моим руководством 17 человек. У нас очень
дружный взаимозаменяемый
коллектив. В этом году на пенсию выходят лаборанты химического анализа Лариса Душко и Надежда Лесовая, а также
лаборант рентгеноспектрального анализа Людмила Сергиенко. Но мы с ними расставаться не хотим - это опытные
и надежные работницы, которые нужны, чтобы обучать молодых. Молодежь у нас очень
перспективная. Взять, к примеру, лаборанта химического анализа Валентину Пуршеву, которая стоит в резерве на
должность инженера-химика.
Кстати, Валя окончила школу с золотой медалью - как говорят: молодо, да не зелено!
Рады, что в нашем коллективе инженером-химиком работает Марина Соколова, которая прошла путь становления с
низов. О каждом члене руководимого мной коллектива можно говорить много хорошего на работе они надежные, дома
- заботливые жены, мамы и
бабушки. Нас всех сдружила
очень красивая «цветная» наука химия. С 1989 года я на заводе, но не перестаю удивляться,
как содержимое одной колбы
может резко менять цветность:
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Спорт
Спортивные новости собирала Татьяна ХАРЛАН

Ева Стенковая покоряет новые вершины
В конце мая в Киеве прошел открытый чемпионат города по боулдерингу. Приятно отметить, что
воспитанница ДЮСШ «Электрометаллург» Ева
Стенковая (тренер Ирина Борщаговская) одержала в нем победу, обойдя достойных конкуренток.
- В чемпионате приняли участие около 200 спортсменов со всей Украины, - рассказывает Ирина Борщаговская. - Ева выступала в самой младшей возрастной категории и боролась за чемпионство с 20
достойными соперниками на 20 сложных трассах,
которые готовили настоящие профессионалы, так
что это был дополнительный вызов, с которым Ева
отлично справилась. В целом, она - подающая большие надежды спортсменка, надеюсь, в дальнейшем
она еще не раз порадует нас своими успехами.
Поздравляем скалолазку и ее тренера, так держать!

Футболисты ДЮСШ «Электрометаллург» чемпионы области
Недавно были подведены итоги чемпионата области по футболу, высшая лига. Чемпионат проходил с сентября 2020 года по май 2021 года. По его результатам команда футболистов ДЮСШ
«Электрометаллург» 2009 года рождения, U-12, стала чемпионами области.
- Наша команда сыграла 16 игр и заняла первое место, набрав 34 очка, - рассказал тренер команды Сергей Меджорин. - Второе место заняла команда «Скифы» из Павлограда, и третье место досталось команде ДЮСШ-12 из Днепра. Чемпионат прошел на высоком уровне. Каждая игра
была как финальная. Но наши ребята приложили максимум усилий и в полной мере выполнили
установку тренера, заслужено получив золотые медали и звание «Чемпионы области 2020-2021
годов». Отмечу, что команда U-12 выиграла и чемпионат города 2020-2021 годов, чем окончательно закрепила свой статус и отличный результат.
Мы благодарим за поддержку и вклад в развитие футбола руководство НЗФ и ДЮСШ «Электрометаллург», благодаря которым у нас есть возможность проводить учебно-тренировочные занятия на современной базе.
Вскоре ожидается открытие на территории спортклуба нового поля с травяным покрытием,
где воспитанники смогут не только тренироваться, но также можно будет принимать игры чемпионатов разных уровней.
Поздравляем команду и тренера, и желаем новых футбольных побед!

Ученым удалось разработать препарат, уничтожающий рак, - «Стена».

Новые п
легкоатл

26-27 мая
чемпионат об
летике среди
2006-2007 г.р. и
ревнованиях п
спортсмена Д
металлург» в
плинах. Все о
ровали прекр
подготовку, пр
золотых, шес
семь бронзовы
Поздравля
и тренеров о
ным выступл

4-5

ечательных людей

рит

метили сотруднитарно-технической
мики других служб.

о в голубой при опрефосфора, из оранжено-красный (алюмииз чернильно-фиолевет шампань (желе- это область чудес,
если хотите.
технологию и рекрашивания продукинженер-химик Анна
Она - старожил цеха,
нем 27 лет.
го чтобы наши издерели цвет ореха или
мне пришлось поэкировать с кислотныелями, смешав в разрциях желтый, красий. А вот шоколад и
ает триада металлоых красителей: желсный+серый. Экспею на одном образв лаборатории, ну а в
укция красится в краппарате «Радуга-125»,
минает стиральную
только в десятки раз
а годы работы мною
лее 2 тысяч различптур.

Нашi свята

Діти учасників АТО під опікою НЗФ
Тетяна ХАРЛАН. Фото автора
За доброю традицією до Дня захисту дітей представники НЗФ збирають разом та вітають зі святом
діточок наших загиблих захисників-учасників АТО.
Цей рік також не став виключенням, і, незважаючи на погодні умови, всі вони зустрілися з депутатами-феросплавниками в затишному банкетному залі
ПКіС, аби отримати пакунки з солодкими подарунками від керівництва заводу та партії «За майбутнє».
- Я впевнений, що ви всі, як і ваші батьки, станете
гідними громадянами нашого міста та країни, - сказав помічник генерального директора НЗФ, депутат
міської ради від партії «За майбутнє» Сергій Коблюк.
- Поступово, разом з міською владою, ми будемо
створювати те саме місто, про яке ми з вами мріємо.
Позитивні зміни вже розпочато. Ми будемо робити
все задля того, аби Нікополь рік від року ставав ще
кращим. Це наш обов’язок. Вітаю вас усіх зі святом!
За ініціативи Сергія Коблюка між учасниками
заходу були розіграні подарунки - сучасні гаджети,
яким діточки були дуже раді. Флешку, повер-банк та
навушники отримали ті, хто правильно відповів на
запитання від депутата міської ради.
- В нашій групі «Нікополь феросплавний» ми
завжди розігруємо призи за участь у різних кон-

РетроИстория

Никопольские зарисовки Репина и Серова
Наталья РАЗУВАЕВА, Сергей ТОРОП
1 июня 1880 года на пароходе из Александровска (Запорожье) в Никополь прибыл художник Илья
Репин (портрет слева) вместе со своим молодым учеником Валентином Серовым (справа). Эта поездка была связана со сбором материалов для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Репин начал писать ее еще в 1878 году. Он родился в Украине (г.Чугуеве Харьковской области), знал ее
историю. А после прочтения работы Николая Костомарова о запорожцах, художника привлекло описание того, как казаки писали письмо турецкому султану Мухаммеду IV. По воспоминаниям старшей дочери Репина Веры Ильиничны, долгое время вся семья жила только запорожцами: Илья Ефимович каждый вечер читал вслух рассказы о Сечи, дети знали наизусть всех героев, играли в Тараса Бульбу, Остапа
и Андрия, лепили из глины их фигуры и могли в любой момент процитировать кусок текста из письма казаков султану. Илья Ефимович с воодушевлением взялся за этот сюжет, но понимал, что для воплощения
замысла ему необходимо побывать в тех местах, где жили воины, посетить памятники и памятные места.
У Репина уже был опыт - во время работы над картиной «Бурлаки» он побывал на Волге.
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курсах, - зауважив Сергій Коблюк. - Тож і цього
разу було прийнято рішення заохотити діточок
займатися спортом, через правильні відповіді на
футбольні запитання вони отримали відповідну
винагороду.
Також депутат міської ради відзначив, що про

дітей наших захисників й надалі буде піклуватися
НЗФ та міська влада.
- Вже четвертий рік поспіль нашими дітками
опікується НЗФ, - говорить представниця ГО «Допоможемо дітям України» Катерина Ковтюх. - Ми
дуже вдячні та задоволені, що про нас пам’ятають
та підтримують. Дякуємо керівництву заводу та
нашим депутатам!

«Свиной проспект»
и «Плавни напротив Никополя»

Маршрут путешествия был составлен самим Костомаровым, с которым Репин находился в переписке. Путешествие началось в мае с посещения Харькова и продолжалось около пяти месяцев. В Никополь художники приехали после Северского Донца, Святогорского монастыря,
Кременчуга и острова Хортица.
Местоположение Никополя очаровало гостей - с возвышенного берега им открывалась чарующая панорама Днепровских плавней, вид на остров Орлов, расположенный между новым и старым руслом
Днепра. Само местечко утопало в зелени
садов. В год приезда Репина и Серова население Никополя составляло около 10
тыс. человек. Это было бойкое торговое
место с небольшими кустарными предприятиями, свечными, пивоваренными,
кирпичными заводами, мукомольными
предприятиями, лесной пристанью.
Сразу по приезду художники посетили
освященную в 1796 году Свято-Покровскую церковь. С запорожскими достопримечательностями их знакомил краевед
Иван Карелин, который с 1838 по 1901 год
служил в Никополе священником. В Свято-Покровской церкви хранилось много
запорожских реликвий: иконы, хоругви, плащаницы,
аналой, ризы, кубки и посуда кошевого атамана Ивана Сирко, а также медали, полученные запорожцами во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов.
Во дворе церкви стоял кованный железный крест, согласно приданию, выкованный еще во времена Никитинской Сечи. Здесь Репин акварелью зарисовал
три хоругви, под работами сделал подпись: «Никополь, 1 июня. 1880 год». И здесь же обратил внимание
на копии с портретов братьев-казаков Якова и Ивана
Шиянов и сделал с них эскизы - позже он закончил их
акварелью с оригиналов, которые хранились в Одесском музее древностей.
В первый день приезда, совершая прогулку по берегу Днепра, Репин был просто поражен красотой
вида на острова и притоки. Это вдохновило его на
создание рисунка «Плавни напротив Никополя». Такой же рисунок сделал и Валентин Серов, изобразивший четкими линиями песчаный берег острова
Орлов с зарослями шелюги и камыша, а на заднем
плане - центральную гористую прибрежную часть
Никополя.
В Никополе Репин нарисовал еще и сволок запорожского куреня и сам курень, который находился
во дворе купчихи Анны Степановны Гончаровой. Курень был перенесен из последней Сечи, весь рублен
из дерева, имел 10 аршин длины и 5 аршин с четвертью ширины. Для входа в него сделано две двери с
резными лутками, окрашенными в красную и зеленую краску. После гражданской войны был перенесен во двор Первой никопольской трудовой школы
им. Тараса Шевченко (здание не сохранилось, было в
районе школы №1), в нем организовали небольшой
музей. В годы гитлеровской оккупации его не стало.
2 июня художники совершили прогулку по всему

Никополю. Внимание привлекла улица, ведущая к
Никитинской переправе. Она была разбита чумацкими возами, а по грязи чинно разгуливали свиньи.
Это вдохновило Репина на создание рисунка, который был подписан «И. Репин. Свиной проспект в
Никополе. 2 июня, Никитин Рог» - хранится в Южно-Чешском музее им. Алеши в г. Глубока на Влта-

ве. Слева на рисунке - типичный никопольский плетень (ліса), который в некоторых местах повалился. Справа - два дерева, плетень и забор из расколотых колод. На заднем плане, на горе, видны
хаты, крытые соломой, утопающие в зелени верб,
акаций и садов. Нет сомнения в том, что Репин это
сделал под впечатлением творчества Афанасьева-Чужбинского, где автор пишет: «...Одна большая улица в Никополе похожа на улицу, прочие
же плохо застроены, завалены чем попало. По
ним бродят разные животные, преимущественно
расхаживают четвероногие, произношение имени которых считалось еще недавно неприличным. Надо сказать, что в Никополе эти животные
(Афанасьев-Чужбинский имеет в виду свиней, прим. авт.) достаточно больших размеров и
значительной тучности...»
Хотя это и относится к 1856 году, но к 1880-му
мало что изменилось. Рисунок Репина «Свиной
проспект в Никополе» - один из блестящих рисунков художника. Но как он попал в Южно-Чешский музей? Когда Илья Репин умирал, он своей служанке Еве Мюллеровой завещал рабочий
стол. В столе были некоторые рисунки, в том числе и «Свиной проспект в Никополе». Позже Ева
Мюллерова вышла замуж за чешского консула и
переехала к нему на родину, где и подарила этот
рисунок художественной галерее.

Капуловка и Покровское
в музеях Риги и Праги

После Никополя Репин и Серов отправились в
село Капуловка, куда можно было добраться и по
воде, и по суше. Здесь Илья Репин и его талант-

ливый ученик прожили более недели. Местные
кобзари и лирники пели песни и думы о Сирко и
казаках, а гости охотно слушали и зарисовывали
коренных жителей села. Так и появилась широко
известная выполненная карандашом и маслом работа «Два украинских крестьянина», которая хранится в Национальной галерее в Праге.
Акварелью и гуашью Репин зарисовал могилу кошевого атамана Ивана
Сирко. Рисунок был подписан «Капуловка, 6 июня, Сирко». Художник рисует во дворе крестьянина Николая Мазая
могилу кошевого атамана Ивана Сирко
на небольшом холме, насыпанном запорожцами, где стоит каменная плита, несколько утонченная кверху. Она высечена из песчаника и поставлена на небольшой, в виде пьедестала, также песчаниковый саркофаг. Эта работа сейчас
хранится в Риге в Государственном музее искусства.
В октябре 1926 г. в письме к писателю
Сергееву-Ценскому Репин вспоминал об
этой поездке: «...Верст пять дальше по
Днепру стоит Капуловка. Чертомлык
тут слился с Днепром. Бурлили, бурлили Днепр с Чертомлыком, кладбище запорожское размыли пополам, и там еще
много подков с казацких каблуков, вон
и череп казацкой головы. Я взял и подарил его Яворницкому: он удостоился быть принятым Екатеринославским музеем (Яворницкий
там - директор)».
Дальше было Покровское, место последней
Сечи. В письме к Яворницкому Репин пишет
следующие строки: «В Покровском мы с Серовым купались в Днепре, особенно в Чертомлыке.
Здесь мы прожили более месяца. О нас уже ходила легенда, что мы ищем клады».
В селе Покровское была сделана тоже получившая известность работа «Хата на Запорожье». Она исполнена на полотне маслом. В 1884
году эта работа была подарена писателю Всеволоду Гаршину. Согласно местным рассказам,
в этой хате запорожцы собирались на совет. На
этюде с очаровательной непосредственностью
Репин передает типичный уголок старого украинского села: двор, освещенный яркими лучами
летнего солнца, белая хата, крытая соломой, с
небольшими окошечками и ставнями. Серебристые листья трех молодых тополей, блещет изумрудом трава. Возле открытых дверей сидит ребенок. На заднем плане сарай-клуня со старым
возом. В тени лежит рябая собака и невдалеке
шествует петух.
Также в Покровском Репин акварелью выполнил рисунок могилы куренного атамана Ивана
Каписы, которая сохранялась до затопления этих
мест Каховским морем. Данная работа с авторской подписью ныне находится в одном из музеев
города Праги. В Киевском государственном музее
искусства ныне находится полотно «Хата на Запорожье».
(Продолжение следует).

Украинским мужчинам разрешили «сидеть в декрете» целых три года, - Znaj.ua
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Свiтле майбутнє

є така професія...

Овен. У суперечках з колегами в цей період краще піти на компроміс.
Ваша поступливість надалі
зарахується. Уважніше відносьтеся до
рідних. Можливо, їм буде потрібна допомога, але вони посоромляться про це попросити. Вихідні проведіть на природі це піде на користь.
Телець. Завершiть всі
справи, що нагромадилися. Пізніше вам буде важче це зробити. У вихідні
присвятіть час відпочинку. Наприклад,
вечорами йдіть на прогулянку. До речі,
,
це буде корисно для вашого здоров я.
Одинакам випаде шанс зустріти свою
любов.
Близнюки. Чим більше
ви будете зараз працювати, тим більше поваги заслужите у колег. Не
бійтеся залишатися вечорами в офісі
або приходити раніше - все зарахується.
Дачникам в цей період рекомендується
якомога більше часу проводити на улюблених сотках.
Рак. Несподівана звістка
порушить звичне життя.
Не лякайтеся змін: якщо
подивитися на них під
потрібним ракурсом, вони припадуть
вам дуже до речі. Присвятіть час друзям.
У деяких з них настав непростий період.
Саме ви можете зараз їм допомогти.
Лев. Останнім часом ви
мало уваги приділяли собі.
Займіться власною зовнiшністю - тоді і літній на,
стрій з явиться. На цьому тижні не
рекомендується проводити великі грошові операції. Навпаки, зараз краще
збирати гроші, а не витрачати.
Дiва. Виконання рутинних завдань остаточно введе вас в депресію. Не соромтеся просити про допомогу - вона зараз потрібна вам як ніколи.
Дотримуйтеся режиму сну і відпочинку,
щоб старі болячки не дали про себе знати. Найкращий відпочинок зараз - пасивний, майте це на увазі.
Терези. На цьому тижні
зірки обіцяють вам великий прибуток. Не пропустіть шанс, якщо вам запропонують заробити. У відносинах
з дру,
гою половинкою будьте м якше, ніж зазвичай, не варто перевіряти почуття на
міцність.
Скорпiон. Творчий порив може захлеснути вас
з головою! Якщо виникне бажання зробити щось
своїми руками, затіяти ремонт, почати
нову справу - неодмінно прислухайтеся
до нього. Саме зараз висока ймовірність
прийняття правильних рішень. Не витрачайте багато грошей даремно.
Стрілець. У цей період
вам доведеться вибирати між друзями і коханим.
Будьте тактовні, але тверді
- віддайте перевагу другій половині.
Батькам зараз потрібно уважніше прислухатися до всього, що говорять їхні
діти. Так можна запобігти біді або дати
вчасно пораду.
Козорiг. Як відомо, щастя любить тишу. Ось і ви
поки не розповідайте оточуючим про свої успіхи.
А то наврочать! Знайдіть в собі сили
помиритися з тими, з ким посварилися. І постарайтеся не наробити нових бід, адже настрій зараз може бути
мінливим.
Водолій. Якщо ви все ще
самотні, будьте готові до
зустрічі з майбутньою долею. У цей період дозволяється фліртувати направо і наліво,
щоб кохання не пройшло повз вас. На
роботі будьте обережні у висловлюваннях. Будь-яке невірне слово може бути
використане проти вас надалі.
Риби. У цей період у вас
може виникнути непереборне бажання когось розкритикувати, образити словом. Тримайте себе в руках! Душевну
рівновагу допоможе підтримати розмова з подругою або прогулянка на
самоті по парку. Не рекомендується
підписувати важливі документи.

Хто б міг подумати, що в ,наших університетах навчатимуть створювати і продавати комп ютерні ігри, знімати відео для YouTube
і заробляти на профілях в інстаграмі і фейсбуці? Однак це наша
реальність! А що буде в недалекому майбутньому - чому будуть вчити
наших дітей? ТОП найцікавіших і затребуваних професій, які будуть
осягати юні уми в своїх альма-матер вже практично завтра.

Проєктувальник
розумних будинків

В кінці минулого року створювач фейсбука Марк Цукерберг продемонстрував
світові, що вміє його грандіозний смартхаус (розумний будинок), який створювався протягом року. Вражені були всі,
хоча сам Марк стверджує, що незабаром
подібні «розумні» будинки стануть чимось таким же звичним, як смартфони і
планшети. Правда, кожен господар захоче, щоб його будинок був особливим,
тому і знадобляться фахівці, які будуть
проєктувати «розумні будинки» під кожного вимогливого клієнта.

Спеціаліст
з проєктування
віртуальних світів

Віртуальна реальність вже
підібралася до нашої реальності
впритул: шоломи VR доступні
Але це лише верхівка айсберга, то, що ми використовуємо
в побуті. Справжні серйозні
нейронні мережі вирішують
складні завдання в економіці,
статистиці, хімічних і біологічних
дослідженнях. Розробка і навчання нейронних мереж - важлива
частина нашого майбутнього і
перший крок на шляху до створення повноцінного штучного
інтелекту.
кожному, можна пограти і в
віртуальній, і в доповненій реальності (наприклад, в покемонів). І
не сьогодні-завтра будуть створені цілі віртуальні світи, в яких
ми захочемо подорожувати або
просто побути наодинці з собою.
Одним словом, потрібні будуть
люди, які створять такий світ
«під замовлення» і «під ключ».

IT-генетик

Людство давно мріє жити вічно і без
хвороб. Цим, по суті, і буде займатися ITгенетик. У його завдання входитимуть
маніпуляції з геномом людини, щоб позбавити її від спадкових захворювань. Ці
експерименти вже проводилися, і дитина, гени якої будуть покращені, може народитися вже в наступному році. Крім
«звільнення» генома від захворювань генетики напевно будуть отримувати замовлення на «дизайнерські» послуги від
майбутніх батьків: вибрати для їхньої
дитини потрібний колір волосся, очей,
особливості характеру і схильність до тих
чи інших наук.

проєктувальник роботів

Інтерактивні дитячі іграшки, роботипилососи та інші «мультиварки» вже обжилися в наших будинках. Зрозуміло, що
людство буде лінуватися все більше, а
отже, вимагати фахівців, які розроблять
як мінімум роботів-покоївок. Фільм «Я
- робот», напевно, дивилися всі, а він був
створений майже 20 років тому. Самі
розумієте, що це наше саме недалеке
майбутнє.

проєктувальник
нейроінтерфейсів

Це вже не наукова фантастика. Наприклад, компанія Emotiv Epoc випускає нейрошлеми, які дозволяють силою думки
, управляти рухами персонажа в комп ютерних іграх. У майбутньому нейроінтерфейси підуть в управління складними
механізмами і спілкування на відстані, як
наприклад, по скайпу або вайберу.

Розробник кіберпротезів

Сучасні протези (їх успішно друкують
навіть на 3D-принтерах) прагнуть представляти собою практично повноцінну
кінцівку, яка може максимально імітувати
роботу і поведінку відсутньої частини тіла.
Дуже потрібні фахівці, які будуть створювати такі просунуті «замінники».

Спеціаліст із розробки
нейронних мереж

Нейронні мережі сьогодні проникають не тільки все глибше в IT і бізнес, а й
в наше повсякденне життя. Вони обробляють фотографії та відео в додатках, шукають людей в соцмережах по фото, грають
в го і навіть імітують рукописний текст.

Летсплеєри

Нові технології торкнуться і сфери
розваги. Що дивляться у своїх планшетах наші підлітки?
Правильно, як гра,
ють в комп ютерні ігри інші гравці. Вам
здається, як взагалі може бути цікаво
дивитися, як якийсь незнайомий йому
чоловік сидить і грає в іграшки? Але це
гігантська індустрія, в якій крутяться
величезні гроші і на якій можна хвацько
заробляти. Можливо, і дипломи видаватимуть магістрам «летсплея».

Кібеспортсмен

Сьогодні непогано, заробляють і професійні гравці в комп ютерні ігри. Організовуються великі міжнародні турніри, де
змагаються цілі національні команди це свого роду олімпіади. Експерти стверджують, що в найближчому майбутньому кіберспорт може «перестрибнути» за
значимістю звичайний, а значить - будуть
потрібні дипломовані фахівці.

Спеціаліст з обробки
Big Data
Термін Big Data означає великі масиви інформації з неймовірно складною
або навіть невизначеною структурою.
Простіше кажучи, фахівець з Big Data повинен вміти розкладати інформаційний
хаос по поличках, щоб ним могли користуватися. Сама наука даних (Data Science)
заснована на математиці, інформатиці,
економіці, знаннях про фінанси і бізнес. Одним словом, фахівець
Data - це бук, з Big
,
вально людина з сім ю п ядями у чолі. І таких фахівців будуть випускати вузи майбутнього. Поживемо - побачимо.

Технології, які змінять цей світ
вертикальні ферми

Це дійсно дуже чисте і економічне
рішення для виробництва свіжих продуктів.
За деякими прогнозами, до 2050 року
більше 80 відсотків населення планети буде жити в середині міських центрів,
тому для багатьох країн основною проблемою стане вирішення питання виробництва їжі. Вертикальні (баштові) ферми вже
знаходять рішення для багатьох острівних
регіонів.
Використання схеми вертикального вирощування харчових культур здатне дуже
ефективно вирішувати проблему вільного
простору, що особливо важливо, якщо враховувати, що вартість землі з кожним роком дорожчає всюди. Крім
того, особливість конструкцій таких ферм дозволяє використовувати воду набагато економічніше. Гравітація робить свою справу,
і за один полив можна покрити всю площу ферми, економлячи як
воду, так і енергію.

аугментація людей

Біоніка змінює обличчя людства.
У буквальному сенсі. Чим більше
ми залежимо від машин, тим швидше ми наближаємося до часу, коли
наші можливості стануть на порядок вище і ширше, ніж ті, якими ми
володіємо сьогодні.
Імплантація відеокамер в очі, поліпшення здатності вище стрибати і швидше бігати, або ж навіть контролювання електронних
пристроїв силами нашого розуму - межа між машиною і людиною
повільно, але вірно стає все більш розмитою. Завдяки новим можливостям ми, найімовірніше, зможемо навіть відчути і отримати абсолютно незнайомий для нас до цього досвід.

Домашні роботи і дрони

З активним розвитком робототехніки ми
все частіше зустрічаємося з появою більш
доброзичливих для користувача домашніх
роботів. Бум комерційних дронів - це тільки
початок.
Чи буде це щось на зразок робота
ASIMO від компанії Honda, призначеного для допомоги і спілкування з людьми,
або ж мова йде про машини, які замінять
людей на деяких трудових посадах (наприклад, офіціанти, працівники ресепшена), ясно одне: розвиток робототехніки
не зупиниться. Досить
скоро на додачу до
,
телевізорів, комп ютерів,
пральних машин і
,
мікрохвильовок невід ємною частиною практично кожного будинку на планеті стане маленька армія роботів-помічників.

розумне скло

Міцне, гнучке, розумне... скло? Так, ми входимо в «еру скла».
Володіючи можливістю ставати прозорим і непрозорим, залишатися міцним і небитким і навіть вести себе як сенсорна панель, новий тип скла зможе змінити наші домівки і робочі місця
до невпізнання.
Стіни в таких будинках при бажанні зможуть вести себе як
вікна, контролюючи обсяг проникаючого ультрафіолетового
випромінювання, тепла і роблячи наші оселі і транспорт набагато енергоефективнішими.
Тільки уявіть, що кожна поверхня вашого будинку буде
здатна трансформуватися iз
стіни у вікно, а з вікна в екран
телевізора просто по руху
вашої руки. Подібні технології
по-справжньому ваблять.

В Україні відкривають школу садівників, - AgroReview

6-7
У зв’язку зі збільшенням обсягів
виробництва на Нікопольський
завод феросплавів на постійну
роботу потрібні спеціалісти з
профільною освітою та досвідом
роботи:
- металурги;
- електромонтери;
- електрогазозварники;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана
металургійного виробництва;
- помічники машиніста
тепловоза;
- водії автомобіля
(категорії C, D, E).
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами:
654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

До уваги телеглядачів!

Увага, конкурс!

Запрошуємо

Увага!

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантної посади інженера-конструктора бюро сантехніки та промвентиляції
проектно-конструкторського відділу.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя та Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
вища профільна освіта першого або другого рівня
вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра,
магістра (за спеціальностями: теплогазопостачання та вентиляція, водопостачання та водовідвід,
екологія навколишнього середовища); досвід роботи з графічними програмними комплексами
AutoCad або Компас.
Термін подання заяв для участі в конкурсному відборі - по 11 червня 2021 року.
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися
до управління персоналом.
Телефон для довідок 654-182 (з міста), 11-82
(по заводу).
Ел. адреса oup1@nzf.com.ua

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує набір на вакантні робочі
місця у загоні відомчої воєнізованої охорони служби економічної безпеки за наступними професіями: охоронник, провідник
патрульно-розшукової собаки, робітник з
комплексного обслуговування i ремонту
будинків.
Телефони для довідок: 654-191; 654-782;
654-719.

Звернiть увагу!
З метою нарощування професійного потенціалу кадрів, які працюють на феросплавному виробництві, Нікопольський завод феросплавів має можливість проведення
навчання за професією машиніста крана
металургійного виробництва на базі АТ НЗФ.
Це дає робітникам можливість отримання
професії на підприємстві і гідне працевлаштування в АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-556 (з міста),
20-32 (по заводу).

Мозговой штурм

Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
висвітлені працівниками студії
телебачення заводу в програмі
«Феросплавник» через Т2 на каналі УНІАН,
а також в кабельних мережах Нікополя, в
п’ятницю, 4 червня, о 18.00. Повтор - в суботу
і неділю о 8.30, а в понеділок - о 18.00. А також
у соцмережі «Фейсбук» в группах «Никополь
ферросплавный» та «Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також на сторінці
В.П.Кисельова в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з
життя заводу і міста!

Пенсійний фонд інформує

Про перерахунок пенсій
працюючим пенсіонерам

На питання щодо перерахунку пенсій
працюючим пенсіонерам відповідає перший заступник начальника Головного
управління Пенсійного фонду України в
Дніпропетровській області Лариса Дуксова.
- Вже декілька років поспіль громадянам,
які вийшли на пенсію, але продовжують працювати, Пенсійний фонд в автоматичному
режимі робить перерахунок пенсій. Це обумовлено тим, що будь-які перерахунки, які
проводять органи Пенсійного фонду України,
закріплені на законодавчому рівні. Так, частиною четвертою статті 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено щорічний перерахунок
пенсії з 1 квітня особам, які після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж (на 1 березня року, в якому
здійснюється перерахунок).
Перерахунок пенсії проводиться:
- без додаткового звернення особи до
органів Пенсійного фонду України;
- особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували
працювати та набули не менш як 24 місяці
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або менш
як 24 місяці страхового стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) пенсії
пройшло не менш ніж два роки.
У цьому році такий перерахунок відбудеться пізніше, проте розмір пенсії буде переглянуто з 1 квітня цього року та проведено
відповідну доплату.
Відповідно до статті 24 Закону після 1 січня 2004 року обчислення страхового стажу
здійснюється за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового держаного соціального
страхування (далі - Реєстр) на підставі поданих
страхувальником звітів та після надходження
даних про сплату єдиного внеску.
А з 1 січня поточного року набули чинності
зміни до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Податкового кодексу України, якими передбачено
подання єдиної звітності з єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування і податку на доходи фізичних
осіб щокварталу (замість щомісяця). Строки
подання такої звітності згідно з Податковим
кодексом України становлять 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.
Отже на 1 квітня 2021 року дані про набутий страховий стаж за перший квартал поточного року в Реєстрі були відсутні, оскільки
страхувальниками подавалася звітність до 10
травня. Саме це й обумовило термін проведення автоматичного перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам у червні. Проте розмір
пенсії буде переглянуто з 1 квітня цього року
та проведено відповідну доплату.
Звертаю увагу, що працюючі пенсіонери,
у яких на 01.04.2021 р. не виконуються
вищевказані умови щодо страхового стажу,
після набуття права на такий перерахунок
можуть не чекати наступного автоматичного перерахунку та особисто звернутися з
відповідною заявою до органів Фонду.
Телефон «гарячої» лінії Пенсійного фонду (099) 035-51-78.
Управління Пенсійного фонду у Нікополі
працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до
17.00, без перерви.
Выражаем глубокое соболезнование лаборанту химического анализа
СТЛ ОЭУТ СОТ Любови Александровне Сединкиной в связи с горькой,
невосполнимой утратой - смертью
матери Рощиной Раисы Борисовны.
Скорбим вместе с Вами и разделяем
Вашу боль.
Коллектив СОТ.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №21

Прогноз погоди
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NASA запустить на Венеру космічні апарати для дослідження ознак життя, - «Укрінформ».
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С именинниками нас!

Понемногу обо всем...

Счастье есть!

Поздравляем начальника ЖДЦ
Сергея Семенова с днем рождения!
Уважаемый Сергей Викторович! Пусть Ваш производственный опыт, компетентность и
целеустремленность
являются и в дальнейшем залогом Вашей успешной деятельности
на благо Никопольского завода ферросплавов. Хотим пожелать Вам положительных результатов в каждом деле, всегда
сохранять позитив, достигать
намеченных результатов. Примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
добра, радости, семейного счастья и благополучия!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллектив ЖДЦ.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника
Олега
БОГДАНЦЕВА (ЦПФ);
бункеровщика Инну КУШНИР (АГЦ);
дробильщика Артема МОРОЗА (ЦВПФП);
кладовщика Елену ЛОПАН,
водителей Дениса СОЛОВЬЕВА, Игоря ШПОНЬКУ, Александра РОССОХУ, Виталия
ПРОЦЕНКО, Сергея МАШОВЦА,
Александра ЛЕНКОВА, Сергея ДУБИНУ, Юрия КУЖЕЛЯ, машиниста экскаватора Ивана СТУПАКА, водителя
погрузчика Максима МУЛИКА,
слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования Виталия
ЩЕРБИНУ (АТЦ);
инспектора по безопасности
Евгения ДРОЗДЕНКО, инспектора по кадрам Татьяну АРТЕМЕНКО, командиров отделения Сергея СТУПАКА, Ивана ШКУРКО, старшину Николая ДРЕБУЩАКА, охранника
Александра СТРЕЛЬЦА (СЭБ);
инженера-технолога Анастасию КИСЕЛЕВУ, кладовщика Татьяну ГЕРЧЕНОВУ, формовщика Максима ДРОЗДА, машиниста крана Наталью БЫСТРИЦКУЮ (РМЦ);
монтажника
Константина
КОМЛЫКА (ЦРМО-2);
электромонтера Игоря АРТЮХА, столяра Сергея ПЛАКСИНА (РСЦ);
машиниста насосных установок Ирину ПУДЕЛЬСКУЮ
(ОГОСВ);
слесаря-ремонтника Руслана
ХИОНИНА (ЦБУ);
командира отделения Юрия
ЛАЩЕНКО, лаборанта Лилию
ИВАНЧЕНКО (ГСС и КПО);
младших медсестр Ирину КЫРИЛЯК и Веронику МАКСИМОВУ (санаторий-профилакторий);
Анатолия Евгеньевича ЧЕСНОКОВА, Любовь Яковлевну
НИКОЛАЕНКО, Петра Николаевича ОСИПЕНКО, Михаила
Николаевича ДУДУ, Галину Михайловну СТЕПНОВУ, Павла
Степановича ЗУБА, Игоря Петровича ВАСИЛЬЕВА, Николая
Николаевича ПРИЛИПУ, Екатерину Карповну КАЗАНЦЕВУ, Евгения Леонидовича ПОГРЕБАНА, Ирину Дмитриевну
ПЕРЕПАДЮ, Тамару Константиновну НОГИНУ, Юрия Николаевича ЗЕКИНА, Сергея Ивановича КРИВОНОСА, Якова
Яковлевича БОГАТЫРЕВА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам отличных результатов в работе, теплых отношений в семье, благополучия в
доме, отличного настроения,
хороших друзей, крепкого здоровья и удачи. Пусть жизнь дарит Вам тысячи счастливых
возможностей, и каждую из
них Вам удастся использовать
на все сто!

Поздравляем
раздельщика лома
Евгения Горнича
и супругу Лилию с
рождением пятого
ребенка - доченьки Дарьи!
Пятеро деток - это больше счастье и благословение от Бога. Пусть
Ваша маленькая очаровательная
принцесса согревает Вас лучиками
радости и вдохновения, растет здоровой и счастливой. Желаем сил и
энергии для воспитания деток, доброй судьбы для каждого из них,
благополучия, мира, добра и достатка всей Вашей семье! Пусть Ваши
детки всегда будут для Вас гордостью и светлой надеждой, а в доме
царят взаимопонимание, любовь и
гармония.
Коллектив УСХ.

Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 4 по 6 червня

ПКіС запрошує
16 червня о 17.00 - на концертну програму «Мелодії
любові» Академічного музично-драматичного театру
ім. Ле,
сі Українки м.Кам янського.
Прозвучать романтичні хіти, які співає серце. Ви будете
підкорені красою і чарівністю
мелодій і пісень.
Вартість квитка - 140, 160 і
180 грн.
16 червня о 19.00 - на іронічну комедію «Сімейний вікенд» Академічного музичнодраматичного театру
ім. Лесі
,
Українки м.Кам янського.
У цій виставі є все, за що ми
так любимо комедії: яскраві
характери, романтичні стосунки, гумор та напружений сюжет, в ході якого герої потрапляють у вельми делікатні ситуації.
Досвідчена талановита команда
постановників і не менш талановитий склад виконавців обіцяють феєричне видовище і незабутні враження.
Вартість квитка - 160, 180 і 200 грн.
Приймаються колективні заявки. Довідки за телефоном (050) 638-92-29.

Новости

о 10.10, 20.30 - фільм «ЗОРЯНИЙ РУБІЖ» (вартість квитка 40 грн.);

о 11.50, 13.35, 18.00 - фільм
«КРОЛИК ПЕТРИК» (вартість
квитка відповідно 40 грн., 50 і 60
грн.);

ВОЗ одобрила вакцину
CoronaVac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, прививки
которой сейчас проводят в том числе и украинцам.
Как отметили в ВОЗ, страны, которые закупи-

ли вакцину, могут быть уверенными в том, что она
соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства. Теперь
этот препарат могут поставлять в рамках международной инициативы COVAX.
Вакцина CoronaVac производства китайской
компании Sinovac 10 марта этого года была зарегистрирована Министерством здравоохранения
Украины и прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив эффективность
и безопасность. Ее широко применяют для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Помпезность впечатляет
В Киеве показали проект президентского «университета будущего», который оценили в 7,2 млрд.
грн. Видеовизуализацию проекта обнародовал в
Facebook Евгений Середа.
На кадрах можно увидеть, что учебное заведение будет иметь просторную инфраструктуру.
Здесь будет главный корпус, несколько меньших
корпусов, парки, зеленые зоны, спортивные площадки, беговые дорожки и тому подобное.
О президентском университете, где будут готовить «людей будущего», Владимир Зеленский заявил на форуме «Украина 30. Образование и наука».
Территория университета будет занимать 16 га
на ВДНХ в Киеве, общая площадь застройки - 25,8
тыс. кв. м. На территории заведения будет 11 кампусов. В том числе пять профильных научных, ад-

министративный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний. Запустить университет планируют
в октябре 2023 года.

Украинцев будут штрафовать за пластиковые пакеты
Верховная рада окончательно запретила их обращение. За документ проголосовали 297 парламентариев. Законопроект №2051-1 запрещает использование сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм; оксоразлалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых
пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм),
используемые для мяса, рыбы и продуктов из них,
а также сыпучих продуктов, для которых пакет
является первичной упаковкой.
Согласно закону, распространение пластиковых
пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400
гривен. За повторное нарушение будет взиматься
штраф от 3400 до 8500 гривен.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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в 15.30, 19.50 - фільм «КРУЕЛЛА» (вартість квитка відповідно 50 і 60 грн.).
Квитки можна придбати до початку сеансу в ПКіС НЗФ або на
сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки можна безкоштовно з п,ятниці по
неділю за телефонами: (097)
202-24-84, (095) 748-96-88. Бронь
знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до початку фільму.

Расслабься!
- Может поцелуешь меня, в
знак примирения, а?
- А где он у тебя, этот знак?
***
Относись к окружающим так,
как если бы они могли внести
тебя в завещание.
***
- Вань, завтра годовщина нашей свадьбы. Давай свинью зарежем.
- Свинья-то тут причем, вообще нас Коля познакомил.
***
Простить женщине наличие
ума гораздо сложнее, чем его
отсутствие.

Корректура и.карпишинец (тел. 654-0-18).
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