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28 червня - День Конституції України

Шановні феросплавники!
Щиро вітаємо вас з одним із визначальних свят нашої
держави - Днем Конституції. Ми відзначаємо цей день вже
чверть століття поспіль з повагою до основного
правового документу України та з повагою
до власного вибору. Цей документ є наслідком
тривалого суспільного діалогу. Він є чудовим доказом того,
що наші громадяни вміють знаходити непрості компроміси,
об’єднуватись заради спільної мети.
Проте яким би змістовним не був Основний закон України,
наше життя не стане кращим, доки кожен з нас не
навчиться дотримуватись його головних статей.
Навчитися жити за Конституцією - і є вища школа
демократії, школа, яку ми всі зобов’язані засвоїти. Віримо,
що українці з гідністю складуть цей іспит. Разом ми маємо
зробити все можливе для благополуччя і процвітання
України. Отже бажаємо вам миру, злагоди, здоров’я і
впевненості в завтрашньому дні.
Зі святом! З Днем Конституції!
Володимир КУЦІН,
генеральний директор АТ НЗФ,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО ,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ.
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Акцент недели

Культура производства

Вітаємо!

Есть над чем работать
Татьяна ХАРЛАН

В связи с пандемией коронавируса все обходы по культуре производства в последние полтора года не проводились. Но более стабильная эпидситуация в регионе позволила, наконец, перевести встречи из онлайна, в реШановні друзі, працівники
та ветерани АТ НЗФ!
Центральна рада Профспілки металургів і гірників України щиро вітає вас
з Днем Конституції!
Це свято особливе для кожного
українця. Адже саме в цей день 25 років
тому Верховна Рада прийняла Основний закон незалежної України.
Цей Закон став запорукою консолідації нашого суспільства, збереження
в ньому громадської згоди, миру, а також надійною основою для розбудови демократичної, правової, соціально
орієнтованої європейської країни.
На жаль, сьогодні українське суспільство спостерігає ігнорування низки норм Конституції при проведенні реформ, ініційованих державною владою.
Наша Профспілка не стоїть осторонь
цих негативних процесів. Ми рішуче
заявляємо «НІ!» замахам на Конституцію України, у 22 статті якої зазначено: «При прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів, не
допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод».
Ми впевнені, Конституція має стати
дійсно діючим документом, Основним
законом, виконання якого є обов’язковим не лише для народу України, але і
для державної влади та її представників.
І тому найважливіше завдання, що стоїть
сьогодні перед органами влади і громадянами нашої країни - навчитися поважати і неухильно дотримуватися вимог
Конституції. Тільки тоді наша спільна
мета - гідний рівень життя кожного українця - стане реальністю!
Бажаю усім нам миру, взаємної поваги,
успіхів в усіх добрих починаннях, міцного
здоров’я, щастя і злагоди!
З повагою
Олександр Рябко,
голова ПМГУ.
Шановні нікопольці,
сердечно вітаю вас
з найважливішим державним
святом Днем Конституції України!
Конституція - це основний закон, що
проголошує незалежність держави та
гарантує права і свободи її громадянам.
Тож давайте разом формувати вільне,
справедливе, солідарне суспільство,
потужну та заможну державу, у якiй
Конституція забезпечує повноцінне
життя і дає можливість самореалізації.
Нехай у кожного з нас буде багато
приводів для гордості рідною країною.
Бажаю миру і процвітання Україні, в
якій ми будемо почувати себе впевненими, затребуваними, повноправними і
щасливими громадянами! Зі святом!
Олександр САЮК,
міський голова.
Шановні жителі Нікополя
та Нікопольського району!
Щиро вітаю всіх з державним святом Днем Конституції України!
В цьому році ми відмічаємо 25-ряччя з
дня прийняття цього важливого Закону,
безумовне виконання якого забезпечує
кожному жителю України жити в правовій державі, бути захищеним, мати
право на безпечне життя. В той самий
час Основний Закон накладає величезну відповідальність на саму державу в особі можновладців створювати всі
умови для розвитку країни і її громадян.
Таке поєднання дає можливість формувати вільне, справедливе, консолідоване
суспільство, потужну та заможну державу.
В цей святковий день хочу побажати,
щоб наша Україна зростала і розвивалася, як могутня європейська країна! Щоб
міцніло та перетворювалося на велику
силу українське громадське суспільство!
Щоб ми всі жили в мирній багатій, справді
Великій Україні!
Бажаю вам міцного здоров’я, добра,
миру, щасливого майбутнього і благополуччя кожній родині, нових успіхів і
розквіту рідному місту!
Із святом вас, дорогі співвітчизники!
З повагою
Денис Герман,
народний депутат України.

жим офлайн. Первым цехом, который посетила комиссия по культуре производства, стал РСЦ. Здесь побывали руководители подразделений во главе с генеральным директором завода Владимиром Куциным.
новки горячей части агломашин.
- Работа предстоит серьезная и доля РСЦ в ней большая,
- сказал Евгений Владимирович. - Также работники подразделения выполняют все
футеровочные, технологические работы, которые ранее
выполнял подрядчик, чем вносят значительный вклад в экономию средств предприятия.
Как дополнил начальник
подразделения Вячеслав Чебанов, фактическая численность РСЦ сегодня 109 сотрудников, до полной комплектации цеха не хватает 23
человека, средний возраст работающих - 52 года, с годами
Как показала практика, без
очных обходов по культуре производства нам не обойтись, - сказал генеральный директор. - Потому что не все
подразделения радуют хорошими результатами по охране труда и технике безопасности. Поэтому я принял решение ежемесячно проводить
очные обходы. Поскольку они
приносят положительный результат.
Возобновили практику обходов по культуре производства с ремонтно-строительного цеха. Участники комиссии
прошлись по его участкам, а
также посетили место возведения ГАС В-4, В-6 АГЦ, на
котором сегодня занята треть
работников цеха. После чего
в зале заседаний ЦРМО-2 подвели итоги обхода.
По словам директора по
капстроительству Олега Камбарова, цех на 80% работает на выполнение программы
развития завода, 60% численности занято на возведении
ГАС В-4, В-6 АГЦ. Также они
выполняют круглогодичные
работы - это ППР, капремонты печей и агломашин, ремонты кровель, антикоррозийные
работы газоаспирационных
систем, трасс феррогаза.

- Цех полностью загружен,
- резюмировал Олег Аббасович. - Ежемесячно я подписываю план работ у генерального директора. Что касается численности, то сейчас
мы находимся в процессе доукомплектации цеха еще одной
бригадой, которая будет работать на капремонте печи №3.
Как добавил главный инженер Евгений Лапин, после
введения в эксплуатацию ГАС
В-4, В-6, готовится проект новой газоаспирационной уста-

коллектив становится старше.
Средняя заработная плата по
подразделению - 13 438 грн.
- Вопрос комплектации кадрами - конкретный, - отметил
Владимир Куцин. - Если есть
объемы работ - нужно принимать людей. По этому вопросу
нужно вести диалог с управлением персоналом, прием на завод не закрыт, если есть дефицитные специальности - людей
нужно принимать. Возможно,
нужно брать кого-то временно,
не обязательно в штат, можно

работать и по аутсорсингу.
По словам остальных участников обхода - руководителей
структурных подразделений
предприятия, - вопросы, касающиеся РСЦ, решаются в рабочем режиме, вопиющих случаев нарушения ТБ нет.
Начальник ЛЗВВБ Григорий Страдомский обратил
внимание, что согласно приказу №144, мы должны оптимизировать работу по сортировке и сбору мусора на предприятии, а также улучшить
работу по обеспечению требований природоохранного
законодательства. Были расставлены акценты также и
по линии ОГМ и ОГЭ, в части комплектации подразделения недостающим оборудованием.
Что касается техники безопасности, то накануне обхода по культуре производства,
был проведен предварительный обход по ТБ и теперь, цех
работает над предписаниями.
- Какие б ни были плановые задания, самое главное это здоровье человека, - резюмировал генеральный директор НЗФ Владимир Куцин. - Человек должен прийти
на работу и уйти отсюда здоровым. Поэтому вопросам
охраны труда и техники безопасности нужно уделять максимум внимания. С людьми
нужно работать не формально, среди текущих дел вопросы ТБ и ОТ откладываются, а
они должны быть на первом
плане. В целом работу РСЦ
оцениваю, как удовлетворительную. Есть нарушения,
но они не носят системный
характер.
Подразделению
еще есть, над чем работать,
это естественно. Главное делать это вовремя. РСЦ - важное подразделение в структуре завода. Представить работу НЗФ без него невозможно.
Цех вносит серьезную лепту
в работу завода и выполнение плана.

Вести из цехов

НЗФ готовится наращивать объемы производства

Готовность №1
Анна ЧАПЛЫГИНА

Как утверждал генеральный директор завода Владимир Куцин, конъюнктура рынка постоянно меняется, и НЗФ всегда надо
быть готовым к увеличению объемов производства. Буквально в конце прошлой недели Владимир Семенович распорядился о подготовке к включению еще двух печей ЦПФ. Для каждого заводчанина - это хороший знак.
Не сложно вспомнить, что еще в феврале план производства НЗФ колебался на уровне 48 тысяч базовых тонн ферросплавов, а часть сотрудников находилась в вынужденных
отпусках. Уже весной были пущены печи №№16, 7 и 8. Теперь
же в ЦПФ готовятся к включению в июле еще двух плавильных агрегатов - это печи №15 и №17. В связи с этим работы
добавится не только у плавильного персонала, - все цехи завода прочувствуют новый производственный ритм. Ведь уже
сегодня перед подразделениями стоит важная задача по безаварийному разогреву печей, проверке механо- и энергооборудования, готовности к включению технологической газоочистки, обеспечению работы агломашин. Не менее важная
задача стоит и перед автотранспортным и железнодорожным цехами, которым предстоит обеспечить своевременную
логистику всевозможных грузов. А управление персоналом
уже сейчас вплотную занимается комплектацией кадров.
По мнению руководителя предприятия, от обеспечения роста объемов производства зависит не только уровень заработных плат, но и возможности по модернизации производства, освоению инвестиционной программы и решение других важных социальных вопросов.

Украинские металлурги за 5 месяцев увеличили производство стали на 8%, - GMK.
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Актуально

НЗФ вакцинується від COVID-19
Тетяна ХАРЛАН

Фото автора

22 червня в Україні стартувала вакцинація компаній і робочих колективів проти COVID-19, до
якої з ініціативи генерального директора НЗФ Володимира Куціна долучився й Нікопольський завод
феросплавів. Вже 23 червня у другій половині дня до
нас завітала мобільна бригада з лікаря та трьох медичних сестер, які привезли з собою 204 дози препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Щеплення робили на базі центрального здравпункту ЦВФ, де є кабінет щеплень, тобто забезпечені всі
затребувані МОЗ умови для проведення вакцинації, а
саме: це приміщення гігієнічно чисте, добре освітлене,
має вентиляцію та необхідну площу для роботи мобільної бригади, там є кушетка для пацієнтів,
стільці і столики для медичних працівників, забезпечене WiFi, є столик для термоконтейнеру та доступ до
місця для гігієни рук.
На НЗФ вакцинували всіх охочих за заздалегідь
підготованих списках. Так як охочих на заводі багато,
мобільна бригада ще раз завітає до нас в цю п’ятницю.

Сам процес щеплення не займає багато часу, але перед цим потрібно пройти декілька етапів - заповнення
анкети, вимірювання тиску, температури та сатурації.
Медичні працівники опитують бажаючих щепитися про хронічні хвороби,тяжкі алергічні реакції та
розповідають про можливі побічні дії після введення
вакцини, на кшталт підвищення температури, ломоти
в тілі, та відчуття болю в місці уколу. Все це нормальна реакція організму.
Після щеплення не можна йти в баню та приймати
алкоголь, теплий душ не протипоказаний.
Феросплавники відповідально підійшли до процесу, тож охочих зробити щеплення будо вдосталь. Повторна ревакцинація препаратом відбудеться через
21 день. Для цього на завод також буде запрошена
мобільна бригада медиків.
Нагадаємо, заявку на вакцинування проти
COVID-19 можуть подати компанії, в яких понад
50 працівників виявили бажання отримати щеплення,
як це зробив НЗФ.

Наши праздники

Торжество юности, энергии и оптимизма
В ближайшее воскресенье, 27 июня, свой праздник будут отмечать самые активные и креативные люди страны - наша молодежь. О том, чем запомнится минувший год молодым заводчанам, «ЭМ» узнал у начальника бюро ЦРМО2,председателя комиссии профкома по работе с молодежью Дмитрия Кузнецова.
- День молодежи - один из моих любимых праздников! - говорит Дмитрий. - В этом замечательном слове
очень органично переплетаются многогранность, ответственность, любовь,
оригинальность, дружба, единство и
желание. Желание сделать что-то хорошее, желание хоть немного изменить
этот мир к лучшему, желание общения
и праздника! К большому сожалению,
за прошедший год многое из задуманного оказалось трудно осуществимым
или вовсе невозможным из-за сложной
ситуации с пандемией, а мы понимаем
всю опасность ситуации. Весь год прошел под знаком Zoom-конференций и
удаленного общения, мы принимали
активное участие в онлайн-обсуждениях и интеллектуальных играх в новом, непривычном формате. Но, тем
не менее, заводская молодежь смогла
помочь привести в порядок заводскую
базу отдыха ко Дню металлурга, поу-

частвовать в открытом (ещё и на свежем воздухе) турнире Запорожского
центра молодежи по Брэйн-рингу, поздравить детишек учебно-реабилитационного центра и провести весеннюю
уборку территории заводского санатория с посадкой деревьев. Хотелось бы
больше, и, очень надеемся, что ситуация скоро изменится к лучшему! Очень
радует, что активная, небезразличная и
креативная профсоюзная молодежь на
нашем предприятии есть, поэтому для
них нет ничего невозможного! А ещё,
профсоюзный комитет первичной организации ПМГУ на нашем заводе решил отметить наиболее активных ребят! Грамоты из рук председателя профкома получили кладовщик УСХ Ольга Дзюба, инженеры ЦОИС Евгений
Шевченко и Антон Михеев, экономист
ОСИТ Оксана Билаш, асфальтобетонщик ЦБУ Александр Нечаев, электрослесарь ЦСП Дмитрий Нечипоренко и

секретарь УАО Оксана Непомнящая.
В такой торжественный момент особенно приятно осознавать, что и твой
труд оценен в виде награды от Центрального совета за активное сотрудничество с информационным центром
ПМГУ, которой также была удостоена корреспондент газеты «Электро-

металлург» Татьяна Харлан. Подытоживая, поздравляю с этим замечательным праздником всю заводскую и профсоюзную молодежь, желаю вам всем
множества побед, творческих и профессиональных успехов и новых ступеней только ввысь! Вы все замечательные и неповторимые!

Депутатська робота

Успішний діалог iз владою

Чи впровадять в Нікополі
туристичний збір?
На початку тижня відбулось засідання Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва у Нікополі.На заході, який проходив під головуванням міського голови Олександра Саюка, заступник начальника управління економіки, фінансів та міського бюджету Світлана
Сідько доповіла про виконання протокольних доручень засідання
Координаційної ради.
В ході звітування про підсумки конкурсу з часткової компенсації
відсоткових ставок за кредитами суб’єктам мікро- та малого підприємництва, який пройшов у травні, і наразі йде процес оформлення
фінансування переможців, було запропоновано розглянути можливість
спрощення порядку оформлення документів на отримання компенсації.
Була проведена онлайн конференція з головою Координаційної ради
Європейської Бізнес Асоціації та отримано рекомендації щодо напрямків
розвитку підприємництва.
Розглянули питання щодо запровадження на території міста Нікополя
туристичного збору. Начальник управління економіки, фінансів та
міського бюджету Олена Давидко роз’яснила прогнозування розміру
місцевого податку «Туристичний збір» та витрат на його адміністрування
в разі впровадження.
В ході обговорення з’ясовано, що прийняття місцевих податків повинно проходити регуляторну процедуру та прийматись міською радою до
15 липня поточного року. Тому для остаточного прийняття рішення щодо
необхідності застосування на території міста такого податку необхідно
проаналізувати динаміку відвідувачів готелів, а саме туристів, на яких буде
розповсюджуватись податок. Тому присутні вирішили опрацювати питання з керівництвом готелів міста щодо моніторингу протягом трьох місяців
їх заповнюваності туристами.
Під час зустрічі директорка ГО «Агенція Регіонального розвитку громад» Анжеліка Близнюк розповіла про отриманий грант на впровадження
сучасних digital - технологій на розвиток та підтримку МСП в м. Нікополь,
який реалізовується у співпраці з Нікопольською міською радою.

17 червня міський голова Нікополя Олександр Саюк зустрівся з керівниками квартальних комітетів міста. Участь у зустрічі взяли також перший заступник міського голови Тетяна
Обиденна та секретар міськради Іван Базилюк.
Було обговорено низку питань, одне з яких
стосувалося зовнішнього освітлення вулиць
приватного сектору. Приділили увагу і якості
виконання заявок аварійної бригади КП
«Міські автомобільні дороги - 1». Олександр
Саюк зауважив, що робота служби перейшла в стабільний режим і добре, що заявки від
жителів міста обробляються оперативно, впродовж 5 днів. Міський голова також підкреслив,
що освітлення вулиць міста, на яких вуличного освітлення взагалі не було, йде за графіком.
Існують негативні відгуки щодо роботи
компанії ДТЕК, але слід зазначити, що наразі
йде оновлення мереж, тому всі складнощі у
постачанні електроенергії є тимчасовими.
Щодо питання вивезення побутових відходів
Олександр Саюк зазначив, що норми та тариф
за словами економістів обслуговуючої компанії
не відповідають рентабельності, тому поки
немає можливості просити їх про збільшення
частоти вивезення сміття. Міський голова та-

кож додав, що влада йде шляхом перерахунку
норм накопичення сміття, які не переглядалися у Нікополі понад 20 років. Після чого можна
буде вести діалог з обслуговуючою компанією
більш ґрунтовно.
Щодо поточної ситуації, то за існуючими домовленостями, вивезення сміття буде відбуватися
двічі на тиждень, але якщо на певних ділянках
не буде вистачати сміттєвих баків, вони будуть додані у необхідній кількості. Впродовж
місяця спеціалісти міськвиконкому будуть вести
моніторинг цього нововведення.
Щодо вивезення господарського сміття (листя, гілок) необхідно провести системну роботу. Для того, щоб мінімізувати кількість гілля
біля сміттєвих баків було вирішено розробити графік вивезення великогабаритного сміття
по кожному кварталу. Це дозволить покращити
ситуацію з чистотою, оскільки сміття не буде
тижнями лежати біля баків, і залишити тариф
на існуючому рівні, оскільки обслуговуючій
компанії не потрібно буде збільшувати кількість машин.
Також позитивним моментом є те, що за
домовленістю з обслуговуючою компанію,
майданчики біля баків будуть прибиратися
якісніше.
Олександр Саюк при розгляді питання водопостачання додав, що зараз відразу на
декількох районах триває робота з заміни
водогонів. Підрядникам була поставлена задача проводити ці роботи оперативніше, впродовж тижня, щоб не завдавати складнощів жителям. Після кожної заміни водогону дороги будуть відсипатися, пізніше, якщо не будуть
зафіксовані просідання ґрунту, відбуватиметься
їх асфальтування. Загалом впродовж місяця заплановано розпочати асфальтування великої
кількості доріг приватного сектору, тендери на
ці роботи вже тривають.
На зустрічі також розглянули ряд питань голів
квартальних комітетів. Подібна комунікація
влади з мешканцями міста дозволяє отримати необхідний зворотній зв’язок і покращувати
роботу у різних напрямках.
Прес-служба НМР.

Україна в липні очікує на 7,7 млн. доз вакцин від коронавірусу, - МОЗ.
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Микола Гаман: «Стверджуючи спортивні традиції»
Тетяна ХАРЛАН
СК «Електрометалург» був і залишається спортивною перлиною Нікополя. Нещодавно він втратив мудрого та досвідченого керівника Семена Рохкіна, але він залишив по собі гідного наступника. Місце голови спортклубу та ДЮСШ посів Микола Гаман, котрий довгі роки був його правою рукою. Тож, він як ніхто
iнший розуміє всю складність та відповідальність даної посади. В Міжнародний олімпійський день він
розповів «ЕМ», що планує й надалі продовжувати спортивні традиції, засновані Семеном Рохкіним, які базуються на поєднанні розвитку спорту: масового дитячого, олімпійського та робочого.

Про спадок та традиції
- Семен Якович був видатним організатором, але йде час, і його надбання повинні були знайти гідного наступника, ним прогнозовано став Микола Гаман,
- зауважив на одному з засідань генеральний директор НЗФ Володимир Куцін. Утримання в належному стані спортклубу
- це наша спільна праця, тож завод i надалі
буде підтримувати усі спортивні традиції,
започатковані Семеном Рохкіним.
- Дякую за довіру та підтримку
керівництву заводу та колективу спортклубу, - сказав Микола Гаман. - Семен Якович залишив по собі гідний спадок. Але все це треба підтримувати в належному стані. Наразі ми вже виконали значний шмат роботи - впорядкували
юридичну документацію, продовжуємо
благоустрій малої арени, в перспективі змінимо бігову доріжку на центральному
ядрі, відремонтуємо роздягальні та таке
інше. Справ багато – тільки встигай робити. Маємо надію, в новий спортивний сезон
увійдемо оновлені та ще краще ніж були.
Головний упор будемо, як і раніше, робити
на розвиток та ствердження традицій масового дитячого спорту та спорту високих досягнень в нашій ДЮСШ, та робочого спорту на НЗФ.

ми плануємо порушити вже на День металурга, нагадавши усьому місту, що феросплавники сильні духом та тілом, продовжує Микола Гаман. - На нашій базі
відпочинку проведемо загальноцехові змагання з пляжного волейболу, гирьового
спорту, бадмінтону та дартсу. Маємо велику
надію на загальносвітову компанію зі щеплення проти коронавірусу, бо ця пандемія
зіпсувала нам багато планів. Спорт повинен
повернутися до нормального життя, а люди
до спорту, інакше бути не може.

Про завершення сезону
Безпосередньо до Міжнародного олімпійського дня в ДЮСШ «Електрометалург» провели відкритий урок з художньої
гімнастики для найменших вихованок віком
4-5 рочків. Під час заходу вони повинні були
виставили на суд тренера та батьків два свої
кращих (та за сумісництвом найважчих)
види програми.
- Для них цей урок - перший великий виступ на публіці, тож вкрай важливий та хвилюючий, але найменш травматичний для
дитячого сприйняття, бо присутні на ньому
тільки свої, - говорить тренер-викладач Наталя Луньова. - Всі наші юні вихованки, які
взяли участь у проведенні уроку, а це близько 60 дівчаток, показали гарні результати
та були нагороджені дипломами. Вітаємо
наших малят та чекаємо на них в новому
спортивному році!

Про перспективу та віру

- Планів у нас багато, - запевняє Микола Гаман. - І хоч цього року наша легкоатлетка Альона Шуть, не зважаючи на гарні результати на всеукраїнських
та міжнародних стартах, все ж не здобула
ліцензію на Олімпійські ігри, проте ми не
втрачаємо надію виховати в себе майбутнього олімпійського чемпіона. Тут окрім
легкої атлетики нас ще може порадувати
скелелазіння, з цієї дисципліни маємо багато перспективних спортсменів та сильний
тренерсько-викладацький штат. В цілому,
цей спортивний навчальний рік ДЮСШ
«Електрометалург» закінчила з хорошими результатами з усіх представлених в
спортклубі секцій.

Про робочий спорт

- Що стосується розвитку робочого спорту, то тут, затишшя, спричинене пандемією,

Тут є і загальнодоступні тренажери. В нас є групи здоров’я
для людей навіть поважного віку, які приходять займатися у заздалегідь визначений
час. Загалом, ми відкриті для
кожного, хто хоче займатись
спортом, як для дорослих, так
і для дітей. На СК та в ДЮСШ
«Електрометалург» раді всім
бажаючим активно та здорово провести вільний час.

Про відкритість
та доступність
- На цьому тижні Президент презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна», яка спрямована на всі
вікові категорії та групи населення і має
за мету зробити спорт більш доступним
для більшості українців шляхом нарощування спортивної інфраструктури буквально у кожному парку та дворі країни,
- проінформував Микола Гаман. - Ми ж
на СК «Електрометалург» давно долучились до даної програми, бо бігові доріжки
стадіону відкриті для усіх бажаючих увесь
світовий день - тільки приходь займатися.

Про президентську програму

Як зазначив під час виступу на форумі Володимир Зеленський, близько 75%
українців не займаються регулярною будь-якою фізичною активністю.
Тому ми хочемо, аби і у великих містах, і в маленьких селах були створені «активні
парки». Це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли
тобі зручно разом з нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, зірками нашого телебачення, кіно та музики разом займатися спортом, розповів Володимир Зеленський.
На спортивних майданчиках передбачаються стенди-інструкції «Тренуйся тут», на яких за допомогою смартфона можна буде зчитати QR-код, обрати рівень складності та виконати комплекс фізичних вправ за рекомендаціями
віртуального тренера.
Дніпропетровщина підтримує наміри Президента заохочувати людей вести активний спосіб життя й займатись спортом. Цьогоріч в нашому регіоні
планується збудувати близько 400 нових тренажерних майданчиків. Для реалізації
цього проєкту на одній із сесій Дніпропетровської обласної ради депутати заклали 10 млн. грн.

Про футбол

ФК «Никополь»: перезагрузка
Татьяна ХАРЛАН

По словам Константа Симашко, концепция развития
футбола в Никополе включает четыре основные направления.
- Первое - развитие детского футбола, - говорит паралимпиец. - Наша цель, чтобы как можно больше воспитанников никопольского футбола играли в главной команде города. Детская футбольная школа должна быть единой и неделимой, поэтому мы инициируем, чтобы с первого сентября все детские команды выступали на областных
или всеукраинских чемпионатах, под одним названием –
ФК «Никополь». Мы понимаем, что для успешного развития ребенка, в футболе нужна современная инфраструктура и уверены в том, что городская власть услышит ожидания спортивной общественности и у Никополя появится
полноценное футбольное поле с искусственным покрытием. Мы инициируем обучение тренеров, усовершенствуем тренировочный процесс для детей. Он будет включать
не только тренировки, но и занятия английским языком и
обучение принципам ЗОЖ. Мы хотим вырастить здоровых, крепких, интеллектуально развитых людей. Понимаем, что это невозможно сделать без поднятия престижности профессии тренера. Поэтому мы инициируем вопрос
об объединении детских школ.
- Второе направление - развитие ветеранского футбо-

В среду 23 июня в ДКиС им. Б. Величко состоялась презентация тренерского штаба ФК «Никополь» и планов на
футбольный сезон 2021/2022 года. Директор клуба, паралимпийский чемпион, почетный гражданин Никополя Константин Симашко озвучил основные принципы работы футбольного клуба и представил обновленный тренерский
штаб. Так, главным тренером команды стал заслуженный тренер Украины Александр Поклонский, его помощниками знаменитые футболисты - Сергей Назаренко, Николай Медин, Владимир Геращенко, Владимир Багмут и Роман Богочаров. «Мы приехали сюда не просто работать, а показывать результат, биться за него», - заверил главный
тренер. В целом, тренерский штаб имеет амбициозные планы на новый футбольный сезон. И призывает болельщиков приходить на трибуны и поддерживать свою никопольскую команду.
взращивать сильных никопольских футболистов. Наша
ла, - продолжает Константин Симашко. - Футболисты, отцель – вернуть команду в первую лигу. Мы максималидавшие лучшие годы жизни этому виду спорта, заслужили
сты, и понимаем, что будет тяжело, но мы будем битьуважение и почет никопольчан. Мы обязуемся оказывать
ся на результат. У нас молодая команда (средний возраст
им необходимую моральную, материальную и бытовую
игроков 20 лет), и у нас получится.
поддержку. Каждый ветеран почувствует заботу со сторо- Четверное направление нашей работы - сотрудничену ФК «Никополь». Для всех ветеранов футбола на матство в СК «Днепр-1», - продолжает Константин. - Именчах команды будет открыта комфортабельная вип-ложа.
но в Никополе свою тренерскую карьеру начинали знаТакже мы возрождаем ветеранскую футбольную команменитые тренеры Днепра – Емец, Жиздик, Павлов, Кучеду Никополя.
ревский, Лысенко. У нас много современных планов, бла- Третье направление – развитие самого клуба ФК «Нигодаря которым выиграет и никопольский и днепровский
кополь», - говорит директор. - Уже организована работа
футбол. Это касается развития как детского футбола, так
отдела по развитию клуба, которую возглавил Дмитрий
и профессионального футбольного клуба. Уже сегодня
Науменко и пресс-служба, которую возглавила Екатерина
ФК «Никополь» получил возможность начать подготовМельникова. Мы стремимся к тому, чтобы каждый матч,
ку к новому сезону на базе ФК «Днепр» - одной из лучкоторый будет проходить в Никополе, стал настоящим
ших баз в Украине. По договоренности между клубами 10
праздником футбола, шоу, которое привлечет на стадион
лучших футболистов дублирующего состава «Днепра» в
максимальное количество болельщиков. Также стартует
следующем сезоне будут играть за ФК «Никополь».
активная и прогрессивная компания в социальных сетях,
Свою лепту в перезагрузку ФК «Никополь» внес и
которая даст возможность болельщикам получать разноНЗФ, как отметил Константин Симашко, по договоренплановую информацию своевременно и в полном объености с генеральным директором завода Владимиром Куме. Наши социальные акции и мероприятия направлены
циным для размещения команды была выделена гостина популяризацию футбола в регионе. Наша цель – верница «Никополь» и частично обеспечено питание футбонуть высокий уровень популярности данного вида спорлистов.
та. В ближайшее время в городе заработает фан-шоп –
Константин Симашко пообещал, что пока он директор,
магазин, в котором можно будет приобрести брендирокоманда из города никуда не уедет, а тренировочный прованную продукцию клуба. Также ведется активная рабоцесс будет разделен на два города - Никополь и Днепр.
та со спонсорами. Понимание того, что команда не может
- Напоследок хотелось бы пожелать нашему тренернаходиться на полном попечении городского бюджета,
скому составу, чтобы наши ворота были на замке, а врастимулирует нас к активной работе с меценатами. Мы
тари стояли на них, как в свое время Николай Медин, а
стремимся к балансу между поддержкой города, малого и
голы забивались так, как в свое время забивал Сергей
среднего бизнеса. Мы хотим, чтобы ФК «Никополь» стаНазаренко, - завершил встречу Константин Симашко.
ла полноценной визиткой нашего города. Мы стремимся

Альона Шуть стала срібної призеркою у метанні молота на чемпіонаті України з легкої атлетики. Вітаємо!
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Скорбная дата

Шанс на будущее
Анна ЧАПЛЫГИНА

22 июня 1941 в 4 часа утра нацистская Германия напала на Советский Союз. Начался самый кровавый этап
Второй мировой войны, который коснулся фактически каждой советской семьи. Этой скорбной дате в этом
году исполнилось уже 80 лет. За эти годы сменилось три поколения. Но очевидцы тех событий не устают повторять молодежи: не дай нам Бог забыть о тех ужасах, которые принесла война. Чтобы почтить память
погибших, во всем мире проходили акции памяти. В Украине, понесшей жесточайшие потери, 22 июня - это
День скорби и памяти, который почтили в каждом населенном пункте.

П

резидент Украины Владимир Зеленский в День
скорби и чествования памяти жертв войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в
Киеве.
- Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы
защитить мир от нацистского нашествия, - сказал Владимир Зеленский. - Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить
новую Украину, в которой не будет места войнам.
Почтили этот день и все украинцы. Так в столице в
День памяти и скорби прошла акция «Мы Помним».
Сотни людей написали на бумажных корабликах имена своих предков, в жизнь которых 22 июня 1941 года
ворвалась война. Эти кораблики были спущены на воды
Днепра в знак уважения Героев, которые защищали
нашу страну.
Помнят о трагической дате и в Берлине. Там с первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых
шаров, символизирующих 27 миллионов жертв той войны, и 1418 шаров в форме голубей, столько дней она длилась. Целью акции было напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что «никогда
больше война не должна начинаться с немецкой земли».
На никопольщине в этот день также прошло немало
мероприятий.

- Никопольчане помнят о подвиге своих земляков, павших на полях войны, - отметил в своем посте на «Фейсбук» Леонид Игнатенко. - Именно поэтому в день скорбной для всех народов бывшего Советского Союза даты
у памятника Виктору Усову, несмотря на раннее утро,
собрались ветераны пограничных войск из Никополя,
Кривого рога, Павлограда, Синельниково, молодежь и
общественность города. Минутой молчания мы почтили память павших и отдали дань уважения подвигу наших отцов, дедов и прадедов - выстоявших, победивших
и отбросивших врага за пределы Родины. Застава нашего земляка лейтенанта Виктора Усова одной из первых
приняла на себя удар превосходящих сил противника и
сдерживала его в течение шести часов (ныне это застава Гродненского погранотряда, республика Беларусь).
Виктор Усов пал в том бою смертью храбрых вместе с
большинством бойцов-пограничников. Через 20 лет после Победы, когда были основательно изучены все обстоятельства боя пограничной заставы, ее командиру лейтенанту Усову Виктору Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
22 июня представители нашего предприятия приняли
участие в церемонии возложения цветов на мемориале
«Вечный огонь». По инициативе заводского совета ветеранов и под патронатом генерального директора завода Владимира Куцина в ДКиС им. Б.Величко состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню скорби и памяти жертв Второй мировой войны в Украине. В
зале собрались ветераны завода, студенты металлургического техникума и те, кого годовщина начала войны
не оставила равнодушными.

- Пройти мимо этой даты мы не могли и обратились
к Владимиру Семеновичу Куцину с просьбой организовать это мероприятие, чтобы отдать дань памяти тем,
кого коснулась эта война, - отметил председатель Совета ветеранов и труда НЗФ Виктор Дорохов. - Мы
почтили минутой молчания погибших в годы войны, а
кадры из кинохроник и песни военных лет напомнили
всем, что война несет с собой слезы, страдания и потери дорогих людей.
Всем собравшимся в зале также был продемонстрирован фильм «Азбука Победы - от Бреста до Рейхстага»
с участием нашего земляка, почетного гражданина города Никополя Леонида Игнатенко. Но это лишь одна
из его важных работ по увековечиванию памяти воинов,
прошедших дорогами войны. Еще будучи плавильщиком ПЦ 9 и руководителем заводской группы «Поиск»,
он провел кропотливую работу по обоснованию картины боевых действий у Могилы Нечаева, из военного архива были привезены списки погибших на 1420 человек, и 9 мая 1993 года у Могилы Нечаева был открыт
мемориальный комплекс. Попал в поле зрения Леонида Игнатенко и Рейхстаг. Именно здесь солдаты и офицеры поставили свою точку в войне, расписавшись на
стенах здания немецкого парламента. Изначально количество этих надписей насчитывало до 25000, но время и реконструкции стерли имена многих победителей,
и в 1950-60-х годах их осталось лишь 715. В числе спасенных была и надпись Федора Лихненко, оказавшегося
командиром батальона отца Владимира Куцина. С расшифровки этой надписи и началась большая работа Леонида Александровича по идентификации авторов автографов на стенах Рейхстага, легшая в основу одноименной книги, изданной в апреле 2020 года при финансовой
поддержке НЗФ. Ее экземпляры разосланы в крупнейшие библиотеки всего мира.
- Наша задача - передать память грядущим поколениям, ведь только так у нас есть шанс на будущее, - заверил
Леонид Александрович.

Личность

Жить красиво!
Анна ЧАПЛЫГИНА

Наша жизнь такова, какой мы ее делаем сами. Это факт. Трудно даже сосчитать, сколько людей мы встречаем на своем жизненном пути, которые постоянно чем-то недовольны, а от того и несчастны. А вот замечательному другу редакции, ветерану Великой
Отечественной войны и ветерану труда, первому начальнику отдела организации труда и зарплаты НЗФ 92-летнему Дмитрию Никифоровичу Глобе скучать уж точно некогда. Да и счастлив он уже потому, что, несмотря на возраст, продолжает дарить красоту
и радость людям. О том, что значит быть патриотом, и как научиться радоваться каждому дню, Дмитрий Глоба рассказал «ЭМ».

Д

митрий Никифорович родом из
села Верхняя Терса Гуляйпольского района, Запорожской области. Конечно же, в его роду были
казаки. Да и фамилия - Глоба сама за себя говорит, она была очень широко распространена на Сечи.
- Еще в 1870 году Никифор Глоба был писарем в нашем селе, - рассказывает историю своего рода наш собеседник. - У него
родился сын Андрей, который стал моим
дедом, а в 1909 году у Андрея родился сын
Никифор - мой отец. Откуда в нашем селе
появился писарь Никифор Глоба, я не знаю.
Но история гласит о том, что у Петра Калнышевского служил не один казак с фамилией Глоба. К примеру, Ивана Глобу по приказу императрицы Екатерины ІІ сослали
на каторгу в Сибирь. Лазарь Глоба пошел
по Днепру и высадил там сад. Был и третий
казак Глоба, но ни его имени, ни о его судьбе я ничего не знаю. А вдруг, именно он был
предком моего деда Никифора? Моя просьба, сообщите хоть какую-то информацию о
нем.
Полистав историческую литературу о
происхождение фамилии, находим, что прозвище Глоба восходит к нарицательному
«глоба», в южных говорах и украинском
языке глобой именовали согнутое дерево. Таким образом, прозвище Глоба мог получить очень высокий, либо, напротив, сутулый человек. Не исключено также, что
фамилия Глоба указывала на род занятий
предка (он мог быть косарем, плотником и
т.д.) и со временем получил фамилию Глоба.
Также находим упоминание этой фамилии в древних актах - Реестре войска Запорожского, 1756 г.: Деревянковский курень - Лазарь Глоба; Пашкивскый курень

- Иван Глоба; Щербинивській курень Атаман Иван Глоба, Щербинивській курень Грыцько Глоба. Кальницкий полк Глоба
Демко (Тетыевская); Миргородский полк
Глоба Феско (сотня Сенъчанская); Уманский полк Глоба Павелъ (Сотня Бузовская); Глоба Илько (Сотня Дабанская);
Глоба Максимъ (Сотня Дабанская). Так
что казаков с такой фамилией и их потомков было множество. Но, конечно же, самыми известными в наших краях были
Иван и Лазарь Глобы.
Наш Дмитрий Никифорович тоже казак бывалый, познавший тяжелый труд
хлебороба еще совсем юнцом. Уже в 14
лет он выносил с поля боя раненых и убитых бойцов. Получив образование, стал
на путь металлурга и более сорока лет
отдал этому делу, поработав на Челябинском металлургическом заводе, Запорожском ферросплавном заводе, а потом и
на НЗФ. И сегодня, невзирая на свой возраст (92! года), Дмитрий Никифорович не
устает радовать всех горожан прекрасными цветами.
- Поработал я немало, - только черной металлургии отдал 42 года, но считаю, что еще не все сделал для людей, убежден Дмитрий Никифорович. - Поэтому я разработал участок около дома и
каждый год высаживаю на клумбы разнообразные цветы. В апреле и мае - это
тюльпаны и нарциссы, с июня по октябрь
- петуньи, майоры, хризантемы, декоративные подсолнухи. И хотя мне трудновато приходится, ведь я инвалид І группы и
стоять без костылей не могу, копать и сажать одной рукой тоже не могу, но все же
я занимаюсь цветоводством. Ведь, если
ты хочешь, то у тебя тысяча возможно-

стей, чтобы добиться успеха. И я их нахожу. Тут как в песне «С чего начинается Родина», у меня - с клумбы в нашем дворе.
Считаю, что забота о городе - это обязанность каждого жителя, а не только мэра.
И если каждый никопольчанин посадит
клумбу хотя бы в 1 квадратный метр, то
наш город будет красивее, чем Голландия.
Да и потом, как же это здорово, когда ты
можешь радовать других!
Иван Глоба (?-1791) - последний писарь войска Запорожского (1762-1775). Как утверждает
история города Пологи, Глоба родом был из нынешнего района Пологи - Гуляйполе. Отличался выдающимся умом, познаниями и сметливостью, так что прослыл самым умным казаком на Сечи. Первоначально служил писарем на запорожских перевозах и в паланках. В
1765 году ездил в Петербург с депутацией от запорожцев. В 1770 году принимал участие
в турецкой войне и получил в 1771 г. золотую медаль на Андреевской ленте. Он оставался в
должности до самого уничтожения Сечи 4 июня 1775. Тогда войска генерала-поручика Петра
Текели окружили ее и Текели потребовал к себе кошевого атамана Калнышевского, Глобу
и войскового судью Головатого. Они были взяты под караул, а затем за «дерзновенные поступки» и «вероломное буйство» по Высочайше конфирмованному 14 мая 1776 г. докладу
князя Потемкина Калнышевский, Глоба и Головатый были заключены в монастыри. Заточение
было строгое. Синод по требованию Потемкина указал, «чтобы узники сии содержаны были
безвыпускно из монастырей и удалены бы были не только от переписок, но и от всякого с
посторонними людьми обращения». Глоба был сослан в Туруханский монастырь, где и умер в 1791 году, до 7 сентября.
Лазарь Остапович Глоба (Медведевка- 1793, Екатеринослав) - казак, есаул Войска Запорожского. После ухода в отставку (1743) поселился на правом берегу Днепра (на территории современного города Днепр, в селище Половица) и
посадил там 3 сада, а напротив Монастырского острова построил 4 мельницы. После продажи сада, где сейчас находится парк имени Тараса Шевченко, князю Потемкину, Глоба
перебрался вниз по горе, где стал жить на территории современного парка имени Лазаря Глобы. По преданиям, прожил
очень долгую жизнь, и был похоронен в своем саду. В 1972
году, в рамках подготовки к 200-летию Днепропетровска, над
могилой Лазаря Глобы был установлен памятник. А в 1992
году, в честь празднования годовщины независимости Украины, власть присвоила бывшему городскому парку имени Чкалова имя основателя сада - казака Лазаря Глобы.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 и 29 июня сыграет со сборной Швеции, - НВ.

Калейдоскоп
Ваш гороскоп
з 28 червня
по 4 липня
Овен. У центрі уваги - стосунки з колегами, керівництвом і тими,
хто старше за віком. Бажано відмовитися від ініціатив в тих питаннях, які лежать поза зоною вашої
компетенції. Це стосується і роботи, і
особистого життя. Станьте на якийсь час
стороннім спостерігачем.
Телець.
Звернiть
увагу на власне здоров,я.
Виключіть фізичні навантаження, йдіть від всього,
що розстроює і порушує душевний комфорт. Щонайменші відхилення від звичного способу життя негативно позначаться на самопочутті. Психологічну допомогу нададуть рідні люди.
Близнюки. Головні події
цього тижня розгорнуться на роботі. Вам дарується
повна свобода дій у всьому,
за що б ви не взялися. Постарайтеся грамотно розпорядитися цим даром. Не бажайте занадто багато чого і враховуйте
інтерес тих, хто знаходиться поруч.
Рак. Доленосних змін не
очікується, але те, що станеться в ці дні, змусить вас
замислитися. Причиною
стане несподіване визнання коханої людини або вчинок дитини. У цей період непогано замислитися, чи не занадто ви захопилися власними інтересами і чи не забули про близьких.
Лев. Очікується творчий в
усіх сенсах період. Ви купатиметеся в любові рідних
людей, коханих, друзів. І
усе це допоможе вам успішно впоратися з важкими завданнями, які доведеться
вирішувати на роботі. Молодим дівчатам
зірки обіцяють романтичне знайомство.
Діва. Енергії буде багато, і щоб почувати
себе , у відмінній формі, її
обов язково треба використати за призначенням. Добре б зайнятися вирішенням сімейних питань,
які відкладалися до кращих часів. А у
вільних жінок є відмінний шанс втратити свою свободу.
Терези. Нічого не плануйте
на цей тиждень, оскільки
плани
можуть
часто
мінятися з не залежних від
вас причин. Має відбутися багато поїздок
як у особистих, так і по робочих справах.
Тільки не забувайте відпочивати! Побалуйте себе спа-процедурами і новою
зачіскою.
Скорпіон. Успіх зараз багато в чому залежить від
вашої активності. Тому
дійте! Не бійтеся помилитися і не потрапити в ціль. Дотримуйтеся принципу: спроба - не тортури.
Відмінний час, щоб показати себе в
усій красі - і на роботі, і в любові. Не
соромтеся відкрито проявляти свої почуття.
Стрілець. Грандіозних робочих планів не будуйте, тримайте безпечну
дистанцію в стосунках з коханими і друзями. Краще всього в цей
час зайнятися собою, своїм фізичним і
,
психічним здоров ям.
Козорiг. Девіз тижня: «Ризик - благородна справа».
У вас будуть відмінні шанси на успіх у всьому, що б
ви не задумали. Очікуються доленосні
зміни, які торкнуться фінансів, любові
і дружби. Правда, доведеться переглянути деякі свої переконання і ціннісні
пріоритети.
Водолій. Неспокійний і морочливий час. Ймовірно,
вас терзатимуть сумніви.
На одній чаші вагів вияв,
ляться кар єра і соціальний успіх, а на
іншій - любов і сімейне благополуччя. Доведеться віддати чомусь перевагу. Сирайтеся на те, що підказує серце.
Риби. Гарний період для
успішних починань, особливо в професійній і фінансовій сферах. Проте для
цього в усіх справах вам треба стати рульовим, покладаючись і сподіваючись
виключно на себе. До сторонньої допомоги звертайтеся в крайніх випадках і приймайте її тільки від близьких
людей.

25 июня 2021 г., №25

кругосвітня подорож

Казкова країна
Князівство Монако в житті Європи займає особливе місце. Монако
це не тільки перегони «Формула-1» і знамениті казино Монте-Карло.
Це ще й щасливі люди, величезні зарплати, захмарні ціни, часом дуже
цікаві закони, усміхнені обличчя, дорогі автомобілі, сяйво неонових
вогнів і багато, багато іншого.
Монако, або князівство Монако, це містодержава на узбережжі Середземного моря.
Князівство розташоване на південному
узбережжі Франції неподалік італійського
кордону.
Площа Монако становить всього 2 км2
і на цьому клаптику землі мешкає 38 000
осіб, тобто на кожен квадратний кілометр
припадає 19 000 чоловік. Для порівняння
щільність населення в Китаї 146 осіб на км2.
Меншою країною ніж Монако є тільки
Ватикан. За кілька годин неспішної прогулянки можна відвідати абсолютно всі вулиці
цього князівства. Монако з усіх боків межує
лише з однією країною - Францією. Корінні
жителі князівства звуться монегасками.
Прогулявшись годину вечірніми вулицями, є непоганий шанс побачити топ-10 найдорожчих автомобілів світу.
У Монако є власна сухопутна армія близько сотні людей. До складу національного
оркестру цієї країни входить більше людей,
ніж до складу армії. Згідно з укладеною угодою, в разі ворожої агресії Франція бере на
себе відповідальність за захист Монако.
Співвідношення числа службовців поліції
до загальної кількості населення тут найвище на планеті.
Офіційною мовою Монако є французька, але більшою популярністю користуються англійська та італійська мови.
З 1297 року управління князівством
здійснює династія Грімальді. Згідно з
Конституцією, якщо правляча династія перерветься, то Монако офіційно увійде до
складу Франції. Династії Грімальді вдалося добре розвинути гральний і туристичний
бізнес, який приносить
величезні доходи для
,
країни і для сім ї Грімальді зокрема.
Рівень безробіття тут не перевищує трьох
відсотків.
Княжий палац

Прапор Монако - один з найстаріших
прапорів в Європі, його форма і кольори
майже ідентичні індонезійському прапору.
Був один цікавий випадок: коли Індонезія
отримала незалежність в 1945 році, то був
затверджений прапор, форма і колір якого, майже повністю повторювали прапор
Монако. Коли уряд Монако дізнався про
це, то було прийняте рішення опротестувати прийняття Індонезією майже такого ж
прапора. В ході тривалих розслідувань було
встановлено, що уряд європейської країни
не правий, адже прапор Індонезії має давню історію, тому він набагато старший ніж
прапор Монако, в результаті суд виграв
відповідач.
Своїх грошей Монако не випускає, в ходу
тут євро.
Середня тривалість життя в Монако одна з найвищих у світі, вона невпин,
но наближається до позначки в дев яносто
років.
Постійні жителі Монако становлять
лише 20% від усього населення. Решта 80%
- приїжджі туристи, багатії і бізнесмени.
У Монако проводиться один з найпрестижніших етапів Чемпіонатів світу в

класі Формула-1, «Гран-прі Монако». Вулиці
міста на час проведення перегонів обладнуються захисними спорудами і трибунами
з місцями для глядачів, а люки на дорогах
закріплюються болтами. Тривають перегони протягом 6 тижнів.
Під час однієї з гонок Формули-1 в Монако, проводилася рекламна кампанія фільму
«12 друзів Оушена», в ході якої на болід
Jaguar був встановлений діамант вартістю
понад півмільйона доларів. Цей болід потрапив в аварію в перегонах, після чого камінь
загубився назавжди.

У князівстві є футбольний клуб «Монако», який виступає у футбольній французькій лізі.
Власники гелікоптерів в Монако мають
право літати не більше двадцяти хвилин
щодня.
У Монако є район під назвою Монте-Карло. Тут і розташовується однойменний гральний заклад. Казино «Монте-Карло» є найдорожчим, престижним і популярним. Його вигляд чудовий. Також заклад відомий тим, що
в ньому проходили зйомки багатьох фільмів.
Казино було відкрито ще в 1862 році. Воно
і в ті часи відрізнялося помпезним стилем.
Сама будівля має значні розміри, адже тут
знаходяться не тільки численні ігрові зали, а
й оперний театр з кабаре, в яких часто проводяться масштабні концерти та театральні
вистави. Всі завзяті ігромани мріють хоча б
раз в житті відвідати казино «Монте-Карло». Ігрові зали тут дійсно шикарні, в кожному є бронзові скульптури та інші дорогі
прикраси.
Вхід в казино коштує приблизно 10 євро,
але відобразити всю красу не вийде, тому
що зйомка в закладі заборонена.
Казино працюють тільки для іноземців.
Громадяни Монако не мають права навіть
заходити в цей заклад.
Чим відрізняється Монако від Монте-Карло? Монако - князівство, а Монте-Карло - адміністративна частина цього
князівства. А в кожному князівстві є свій палац. У Монако він знаходиться в дуже мальовничому місці,на вершині скелі, яка круто обривається до моря. До палацу на цьому
місці розташовувалася фортеця, збудована
Монте-Карло

в 1215 році. Прогулянку по самій будівлі і
його території можна прирівняти до прогулянки по часу.
Все, що знаходиться в Монако, виглядає
дуже шикарно. Не став виключенням і
Океанографічний музей. Це, справді дивовижне місце, яке обов язково варто відвідати і отримати море задоволення. Музей приносив чималий дохід, що дозволило запросити на посаду директора
найвідомішого у всьому світі океанолога
Жака-Іва Кусто. Ця велика людина зробила музей найкращим в світі.
Заходячи в Океанографічний музей, туристи потрапляють на морське дно. Над головою плавають акули і інші риби. Музей
вражає своїми розмірами. У ньому знаходяться 90 акваріумів і майже 4 000 видів риб.
Тут величезна різноманітність коралів і рослин.
У Монако є чудовий острів під назвою
Фонвьей. Розваги тут знайдуться на будьякий смак. Фонвьей радує око красивими пейзажами, є тут і місця для активного відпочинку. Особливо сподобається
тут скелелазам, альпіністам, футбольним уболівальникам (є величезний футбольний стадіон) і колекціонерам (багато
ретроавтомобілів).

Японський сад
На території Монако розташовується
дуже великий за своїми розмірами японський сад. Його територія перевищує 7 000 м2.
Сад був формований за традиціями японських парків. Завдяки дуже комфортному
клімату, рослини тут виглядають навіть
краще, ніж в Японії. Сад вiдрiзняється великою різноманітністю рослин, озер і природних каменів. Прогулюючись
по саду, мож,
на виявити, що всі об єкти разом складають
один гармонійний ансамбль.
Щодня на роботу в Монако приїжджають
близько 30000 осіб з довколишніх міст
Франції.
У цій маленькій країні діє велика кількість
міжнародних компаній і фінансових установ.
Банки Монако забезпечують фінансову безпеку і конфіденційність вкладників.
Князівство Монако вельми привабливе
для підприємців, оскільки доходи фізичних
осіб тут не обкладаються податками.
Корінні жителі держави позбавлені від
сплати будь яких податків.
У князівстві є можливість здобути вищу
освіту в єдиному навчальному закладі
Міжнародному університеті Монако.
За матеріалами сайтів
tut-cikavo.com
uk.ajeshashock.com

Талiсман

Камені Близнюків: агат, олександрит, берил і топаз
Агат заспокоює, надаючи розсудливості і стабільності. Творчим Близнюкам агат допоможе знайти свій
напрям і добитися справжнього успіху.
Олександрит вчить Близнюків берегти нерви, не турбуватися по дурницях і трохи заспокоює, наближаючи до рівноваги і душевної гармонії, згладжуючи протиріччя і непостійність.
Берил допомагає домагатися бажаного, доводити до кінця початі справи, успішніше вирішувати
проблеми. Він є талісманом для Близнюків, які бажають зробити кар,єру, але якім заважають
негативні риси характеру. Вважається також, що цей камінь підтримує тепло сімейного вогнища,
сприяє гармонійним стосункам. В давнину золотий берил вважали каменем подорожуючих.
Топаз - камінь, що звільняє Близнюків від небезпечних пристрастей, він урівноважує емоції і
заспокоює. Топаз допомагає при нервовому і енергетичному виснаженні, знімає стреси. Застосовується
як захист від психічних захворювань і безсоння. Топаз зміцнює імунну систему і розвиває розум. Його
називають каменем внутрішнього просвітлення. Жінці він дає красу, а чоловікові - мудрість.
За матерiалами сайту astrosfera.com.ua

Не хотят жениться: в Украине за последние 30 лет количество браков сократилось втрое, - «Рупор».

6-7
Запрошуємо

Увага!
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!

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 по-тенціалу
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).

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, 25 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!

Оголошення
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий
конкурс на заміщення вакантної посади інженера-конструктора бюро сантехніки
та промвентиляції проектно-конструкторського відділу (ПКВ).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці
м.Нікополя, 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 подачі документів - по 31.08.2021 включно.

На заміщення вакантної посади економіста з постачання відділу поставок та забезпечення виробництва
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;
- впевнений користувач MS Office Word, MS
Offise Excel, Internet, e-mail, Power Point.

Всім бажаючим звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-182 (з міста), 11-82 (по заводу). Ел.адреса: oup1@nzf.com.ua

Як і коли людина почала займатися бджільництвом
І навіть сьогодні багато дослідників визнають за медом велику значущість. Так,
його називають одним з кращих природних антибіотиків, і при застуді він дійсно
виявляється хорошим народним засобом, який виконує необхідні функції для
підтримки імунітету. І тому не дивним є
занепокоєння вчених про те, що бджоли
можуть зникнути з лиця Землі і ніякого
гідного аналога меду у нас не буде. Тобто
вперше за три з половиною тисячі років ми
перестанемо його добувати.
Аналізуючи хімічний склад черепків посуду, знайдених в Західній Африці, датованих 3,5 тис. років тому, фахівці виявили
цікаву деталь. Крім багатьох інших більш
відомих продуктів, що зустрічаються досить часто у наших предків, вчені побачили на стінках багатьох горщиків залишки бджолиного воску: в даному випадку це
були ліпіди і масла.
Судячи з усього, стародавня людина по-

Работа на упреждение

В Украине зафиксированы два случая
заболевания штаммом коронавирусной
инфекции «Дельта», который ранее обнаружили в Индии. По словам эпидемиолога
Натальи Виноград мутация вируса, известная как “Дельта” или “индийский” штамм,
заразнее других и имеет более высокий
показатель смертности. Медик отметила,
что при заражении этой модификацией коронавируса наблюдается в 2,6 раза
больше тяжелых форм болезни, в 1,6 раза
чаще возникает необходимость в реанимационных мероприятиях. Кроме того “Дельта» больше поражает детей, чем исходный
вариант COVID-19.
В связи с этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил прерывания сообщения с некоторыми странами. А заместитель министра-главный
государственный санитарный врач Игорь
Кузин после заседания по поводу штамма
коронавируса «Дельта заявил, что в связи
с возможным ухудшением эпидемиологической ситуации Кабинет министров ввел
обязательный тест на коронавирус для
пересечения украинской границы людям,
прибывающим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики. Такая
мера будет применена и в случае, если
граждане находились на их территории не
менее семи дней, то им тоже будет запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена
коронавируса SARS-CoV 2, проведенного
непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

У Зеленского
новый пресс-секретарь

Цiкаво
Людина неоднозначно ставиться до комах. Колись давно наші предки не бачили нічого поганого в тому, щоб харчуватися ними. Однак сьогодні вони можуть
зустрічатися в якості їжі тільки в деяких
національних кухнях. Та й в цілому ставлення людей до комах змінилося. На побутовому рівні їх можна вважати за банальних шкідників і порушників спокою, які
тільки заважають нам. Але є і такі види,
яких люди визнають корисними, наприклад, бджоли.
Найімовірніше, особливе ставлення до
бджіл сформувалося ще в ті часи, коли
древні люди виявили, що мед не тільки
смачний, але і дуже корисний продукт.
Спочатку навряд чи хто-небудь відзначав
його цілющі властивості, але пізніше на
нього звернули увагу і як на лікувальний
продукт. А з воску деякі древні «стоматологи» навіть робили мініпломби. Тобто
функціонал меду був великим.

Новости отовсюду

ступово нагрівала стільники, в результаті
чого виділила з часом і супутні речовини. Не виключено також, що горщики
були частиною необхідного інвентарю
для обробки меду і його зберігання. А це
в свою чергу означає, що люди займалися бджільництвом або збором меду у диких
бджіл дуже давно. У зв’язку з цим не можна виключати, що прийдешня можливість
втрати меду може обійтися нам дуже дорого, причому не тільки з точки зору
біологічного різноманіття, а й з позиції нашого здоров’я.

В финале конкурса на должность
пресс-секретаря
президента из двух
кандидатов победил телеведущий и
журналист телеканала «Украина 24»
Сергей Никифоров.
Об этом со ссылкой на источник в Офисе
президента сообщило издание «Страна».
Сергею Никифорову 35 лет, сейчас он работает ведущим новостей на «Украине 24».
Ранее вел другие программы на этом канале.
До прихода на «Украину 24» длительное
время работал на канале Euronews, в частности, в его штаб-квартире в Лионе. В 20072011 годах он был корреспондентом телеканала «Перший национальный». До этого он
работал корреспондентом городского криворожского телеканала «Рудана», «24 Канала» и К1. Окончил факультет журналистики
Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко.

Скорбим

Мозговой штурм

21 июня на 58-м году жизни скоропостижно скончался пенсионер НЗФ,
бывший слесарь-ремонтник ЦРМО1, много лет занимавший должность
председателя цехового комитета,
участник боевых действий в Афганистане, разведчик, командир взвода наблюдения, волонтер
Белостоцкий
Олег Александрович
В памяти близких он навсегда
останется замечательным сыном,
мужем и отцом. Коллеги будут помнить Олега Александровича как
справедливого, доброго, отзывчивого человека и хорошего друга.
Правление АО НЗФ, отраслевой профком, коллектив ЦРМО-1,
ЦВПФП и весь трудовой коллектив завода глубоко скорбят в связи со смертью Белостоцкого Олега Александровича и выражают
глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

Прогноз погоди
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Понемногу обо всем...

Твои люди, завод!

З іменинниками нас!
Керівництво, цехкоми профспілки, колективи підрозділів
заводу сердечно вітають своїх
іменинників:
горнового Олега КОШОВОГО, електрогазозварника Валерія ГАЛЬЧЕНКА, слюсаря-ремонтника Петра ХАНАСА (ЦВФ);
шихтувальника Світлану КВАСНЕВСЬКУ, машиніста крана
Людмилу САЇДОВУ (АГЦ);
оператора пульта керування
Віру ГОРОДЕЦЬКУ (ЦВПФВ);
машиніста бульдозера Романа
ПРОЦКА, водіїв Юрія КОЛОМОЙЦЯ, Сергія ПУШКОВА,
Сергія ЛАНГШТЕЙНА, токаря Дениса ЗАЛУЖНОГО, водія
навантажувача Івана ДЯЧЕНКА (АТЦ);
командирів відділення Олександра КРАВЧУКА, Валентину КОВЗОЛОВИЧ, диспетчера
Наталю ГАСАНОВУ (СЕБ);
інженера Віру МИХАЙЛЕНКО, токаря-розточувальника Сергiя ВЕЛИЧКА, формувальника Дмитра ПЕТРЕНКА, співробітницю Ольгу ЯЛОВЕНКО
(РМЦ);
майстра Наталю КЕВДІНУ,
електрогазозварника Сергія ТОМІЛІНА, слюсаря-ремонтника
Олега БІЛИКА (ЦРМУ-2);
закрійника Оксану ДЯТЛОВУ
(ЦБУ);
пожежного Артема ГАСУХУ,
газорятівника Ігоря РАДЕНКА
(ГРС і КПО);
Фаїну Миколаївну ПАТРАШКОВУ, Валентину Олександрiвну ЛОПАН, Зулайху Хаїтівну
ДІБРІВСЬКУ, Сергія Анатолійовича ТКАЧЕНКА, Миколу
Васильовича ШЕВЧУКА, Людмилу Олександрівну ФРОЛОВУ,
Аллу Нестерiвну ЖУЧЕНКо
(рада ветеранів заводу).
Шановні іменинники! Вітаємо
з вашим чудовим і світлим святом і бажаємо душевного щастя і тепла рідних, чудових ідей
і радісних днів, сімейного затишку і поваги людей. Хай життя
буде до вас щедрим і прихильним, подарує здоров’я і успіх,
впевненість і внутрішню гармонію.

Золотой юбилей замечательного человека
На этой неделе отпраздновал свой день рождения слесарьремонтник ЦРМО-2 Анатолий Максимюк, который почти
четверть века трудится в цехе.

- Анатолий Васильевич трудится у нас с июня 1996 года, рассказали в ЦРМО-2. - Брига-

да, в которой он работает с 2020
года слесарем-ремонтником на
участке по ремонту энергооборудования основных цехов, качественно, на высоком уровне занимается реконструкцией, ремонтом энергоооборудования, в том
числе монтажом металлоконструкций и вентсистем. Многолетний опыт работы электрогазосварщиком на этом же участке ему оченб пригодился. Своим ответственным отношением
к каждому заданию, старательностью, умением работать в команде и находить общий язык
с коллегами Анатолий Васильевич завоевал уважение в бригаде и в коллективе цеха. Как высококвалифицированному специалисту с большим опытом работы
Анатолию Васильевичу присвоен 6-й разряд. Он очень рачительный, хозяйственный и скрупулезный, у него все по полочкам, лю-

бит во всем порядок, инструмент
у него всегда в идеальном состоянии. При этом он требователен прежде всего к себе. Также
полный порядок у него и дома.
В собственном хозяйстве всегда
находится применение его трудолюбивым рукам. С супругой
на принципах взаимоуважения
и взаимопонимания они растят
сына Андрея, еще пока школьника. И их сыну есть с кого брать
пример и в жизненных вопросах,
и в построении взаимоотношений
с людьми, и в отношении к труду.
Ведь перед глазами положительный пример родителей.
Коллектив ЦРМО-2 от всей
души поздравляет Анатолия
Васильевича с золотым юбилеем и желает крепкого здоровья, добра радости, семейного
счастья, благополучия и праздничного настроения!
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Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 25 по 27 червня

о 10.00 - фільм «Спирит»
(вартість квитка - 40 грн.);

Анонс

о 11.40, 16.00 - фільм «ЛУКА» (вартість квитка - 40 та 50
грн.);

Фото из архива семьи КРАСОВЫХ

Счастье есть!

о 13.30, 20.15 - фільм «ФОРСАЖ 9» (вартість квитка 50 та 60 грн.).

Сердечно поздравляем счастливых родителей обжигальщика УШЛ ЦПФ Андрея Красова и его супругу инженера-химика ОГОСВ ЦПФ Любовь и
не менее счастливого дедушку электромонтера УШЛ ЦПФ
Валерия Бруса с рождением
прекрасной девочки Ульяны!
Большая радость и у старшего
сына Красовых - Максима. Теперь у него есть крошечная сестренка.
Желаем, чтобы вашей прекрасной малышке достались в
жизни самые прекрасные дары:
крепкое здоровье, тонкий ум,
счастливая любовь, неувядающая красота и обаяние! А вашей семье - радости, мира, успеха и процветания.
Коллективы
УШЛ ЦПФ
и ОГОСВ ЦПФ.

Приятного аппетита!
Острые креветки в беконе
Ингредиенты: 16 ломтиков бекона; 16 очищенных креветок; щепотка кайенского перца.
Посыпьте креветки кайенским перцем и заверните их в ломтики бекона, закрепив шпажками. Выложите на застеленный фольгой противень и запекайте в разогретой до 230°C духовке 10-15 минут.
Мясные шарики с сыром
Ингредиенты: 180 г муки; 2 ч.ложки разрыхлителя; 1/2 ч.ложки соли; 2 ст.ложки
растопленного сливочного масла; 900 г сарделек; 450 г тертого сыра; 1 луковица;
зубчик чеснока; петрушка.
Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сливочное масло. В полученную смесь добавьте рубленые сардельки, сыр, измельченные лук, чеснок и петрушку. Хорошо перемешайте и сформируйте из этого фарша шарики диаметром 3 см. Выложите их на застеленный фольгой противень. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15 минут, пока шарики не подрумянятся.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).

Выпуск №25
25 июня 2021 г.

Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.

Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, АО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
Email:em@nzf.com.ua www.nzf.com.ua

о 18.00 - фільм «ТІЛООХОРОНЕЦЬ» (вартість квитка - 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.
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