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Ferro Поколение

Есть перспективы

Профессия быть в строю

Анна ЧАПЛЫГИНА
Наращивание производственного ритма, внедрение мероприятий по обеспечению
кадрового баланса на предприятии, анализ
уровня заработных плат и перспективы их
роста, системная работа по массовой вакцинации на НЗФ и, конечно же, подготовка к
грядущему празднику - Дню металлурга - вот
неполный перечень наиболее важных вопросов, на которых предметно остановился генеральный директор завода Владимир Куцин
в ходе оперативного совещания, состоявшегося в минувший вторник, 6 июля. И самый
главный вывод, который можно сделать сразу, - по всем направлениям есть перспективы.
- Все плановые показатели июня выполнены, мы вступаем в июль с новыми важными
задачами, стоящими перед славным коллективом, возглавляемым Владимиром Григорьевичем Ганоцким, по плавному разогреву
двух печных агрегатов, - открывая совещание, отметил Владимир Семенович. - И это
нам по силам, тем более, что на днях конструктивно прошла защита бюджета на июль.
В ходе доклада начальник ПТО Игорь Филиппов проинформировал о том, что производственный план июня 58069 т ферросплавов выполнен, отгружено 58639 т товарной
продукции. В июле план производства составляет 62 тыс. т, для его выполнения были
поставлены на разогрев 15-я и 17-я печи, на
которых уже были произведены первые открытия леток. Предварительный план отгрузки на июль составляет 59 тыс. т, в перспективе он может быть пересмотрен.
- Для решения всех производственных задач основные цехи необходимо доукомплектовать квалифицированными кадрами, и эта
не менее важная задача сейчас стоит перед
управлением персоналом, - проинформировал Владимир Куцин. - В том, что это вопрос
нам удастся решить, у меня сомнений нет. Но
нам нужно задумываться не только о краткосрочной перспективе, но и обеспечить кадровый потенциал предприятий на годы вперед.
И эту стратегическую задачу мы сегодня решаем в условиях, когда на рынке труда Никополя специалистов отыскать сложно. Но мы
готовы и к такому варианту – завод обучает
специалистов узких и особо востребованных
профессий, прежде чем допустить их к работе в сложных условиях металлургического
производства. Кроме того, на НЗФ действует современнейшая социальная сфера. Колоссальное значение имеют как моральные,
так и материальные поощрения сотрудников.
Говоря о материальном поощрении, руководитель предприятия подчеркнул, что уровень заработной платы в июне составляет
101% по отношению к маю. Средняя заработная плата по НЗФ в июне составила 17497
грн., по ЦПФ – 20214 грн., по ПЦ- 9 – 18239
грн., по АГЦ – 17242 грн., по ЦВПФП – 18071
грн. При этом с учетом трудового соперничества зарплата плавильщика 7-го разряда на
печи-победительнице достигла 37335 грн.
- Вопросами роста заработной платы я занимаюсь постоянно, и тут тоже есть перспективы, - отметил Владимир Семенович. – На
встрече с акционерами я буду поднимать этот
вопрос. Притом, что уже сейчас есть решение о выплате квартальной премии. Помимо этого очень важная роль на нашем предприятии уделяется моральным поощрениям.
Уже сейчас полным ходом идет подготовка
к празднованию нашего профессионального
праздника, которое начнется 15 июля. Помимо конкурсов и розыгрыша призов, заводчан
ожидают высокие городские, областные и заводские награды.
Притом не стоит забывать, что проведение всех мероприятий стало возможным потому, что в Украине стала снижаться заболеваемость COVID-19. И наша еще одна важнейшая задача сегодня – это максимальный
охват сотрудников вакцинацией. Это необходимая мера, которая может приблизить возвращение обычного образа жизни, в котором
уже не будет места маскам, тяжелому течению болезни и смертям. Надеюсь на вашу сознательность и поддержку и в этом серьезнейшем вопросе.

Наталья РАЗУВАЕВА

«ЭМ» продолжает знакомить читателей с востребованными
«мужскими» профессиями. Сегодня поговорим о заводских газоспасателях, которые первыми прибывают на место чрезвычайных ситуаций, первыми оказывают помощь пострадавшим и первыми, взбираясь на высокие отметки или опускаясь в колодцы и
тоннели, начинают борьбу с загазованностью. Они - первые!
Заводская газоспасательная служба
(ГСС) среди первенцев НЗФ - в октябре 1965 года на базе ПЦ-9 была создана газоспасательная станция. Актуальность ее создания связана с особенностью производства ферросплавов
- выработкой как побочного продукта опасного для человека ферросплавного газа. С первых дней работы ГСС
слесарем здесь трудился Григорий Бедюх, который при выходе на заслуженный отдых передал «трудовую эстафету» своему зятю Дмитрию Смоковичу.
С того памятного для Дмитрия Федоровича 1999 года прошло уже два десятилетия - в трудах и заботах летит
жизнь.
- Меня приняли на должность газоспасателя, - вспоминает сегодня Смокович. - Я тогда ни малейшего понятия не имел об этой работе, но сомнений, что справлюсь, не было. Такую
уверенность вселили в меня тогдашний начальник ГСС Владимир Вербицкий, мастер Владимир Карабутин, инструктор Анатолий Нестерец и наставник газоспасатель 5-го разряда Владимир Величко. «Новобранца» они
приняли дружелюбно и протянули надежную руку помощи. Первые четыре
месяца я интенсивно обучался: познавал принципы работы газоспасательной аппаратуры и газоочисток, изучал
схемы отвода людей в нестандартных
ситуациях и отрабатывал действия при
оказании помощи пострадавшим. После курса подготовки мне уже доверили самостоятельные обходы газо- и пожароопасных цехов и контроль за выполнением газоопасных работ. Помню
и свой первый выезд на аварийную ситуацию ЦПФ. Мне поручили выводить
людей из задымленной зоны. Понимал
возложенную ответственность и старался действовать быстро и слаженно. Когда вернулись на базу, старожилы ГСС одобрительно отозвались о
моей работе и поздравили с «крещением». Хочу акцентировать, что наша
профессия требует постоянного совершенствования, поэтому учебно-тренировочные занятия у нас проходят систематически - газоспасатели ежегодно сдают экзамены. Чтобы оттачивать
мастерство, тренируются в специальных камерах, в которых создаются
приближенные к аварийным ситуациям условия.
В дне сегодняшнем Дмитрий Смокович уже сам профессионал, возглавляет первую бригаду газоспасателей, в которой пять спасателей, лаборант химанализа и водитель. Команда сформировалась цельной и сплоченной, в которой
каждый четко знает и понимает свои
обязанности.
- У газоспасателя три основные задачи, - продолжает знакомить с профессией Дмитрий Федорович. - Это непосредственное участие в аварийных ситуациях, где применяется газозащитная аппаратура; реанимация пострадавших от
газа людей до приезда медиков и профилактическая работа, направленная

на предотвращение аварий. Как
направление - и плановый отбор
проб на печных агрегатах и газопроводах и их лабораторный
анализ на содержание феррогаза - для этого имеем свою химическую лабораторию. В 2011
году заводская газоспасательная станция прошла аттестацию Министерства чрезвычайных ситуаций, что дало нам возможность получить более высокий статус - теперь мы служба со
всеми вменяемыми нам правами
и обязанностями, среди которых
и обучение персонала добровольных газоспасательных дружин. Обучать всем тонкостям
спасательных работ цеховиков особенно важно, ведь именно от этого во многом зависит
не только их личная жизнь, но и
жизнь коллектива в целом. Добровольные газоспасательные дружины - первые наши помощники в нестандартных
ситуациях.

Готов в любой бой

Наш завод имеет не только солидный
производственный опыт, но и профессиональный коллектив, и, к большому счастью, аварийные ситуации у нас крайне
редкое явление. Но дается это ежечасной ответственностью каждого, включая газоспасателей. Если взять в целом
ГСС, то здесь на службе двадцать спасателей (четыре бригады). Не один десяток лет в этой профессии Александр
Медведев, Валерий Свадьбин, Александр Тютюнник. У каждого из них свои интересные странички биографии.
Медведеву, к примеру, больше всех пришлось участвовать в спасательных операциях. Свадьбин - военный летчик,
майор. Тютюнник - военный фельдшер,
афганец, имеющий боевые награды. Да
и герой сегодняшнего моего повествования Смокович особенный - в первый
призыв он ушел в зону АТО защищать
интересы суверенной Украины.
- Я попал в 20-й батальон территориальной обороны 93-й отдельной механизированной бригады, - вспоминает Дмитрий Федорович. - Он комплектовался в Днепропетровской области
и состоял из идейно мотивированных
добровольцев. Еще в Днепре нас построили и сказали, что те, кто не желает служить, могут выйти из строя. Половина шагнула вперед. Я их не осуждаю, у каждого своя судьба, но себе
я такого не простил бы. Я - мужчина, поэтому первым должен защитить
свою семью и страну. Я люблю Украину и ее народ и готов за них в любой
бой. В АТО мне вручили не новый,
но все же работающий КАМАЗ. Карловка, Пески, Авдеевка, Красногоровка, Марьянка - вот те населенные пункты, куда я возил снаряды: загружали
по 10 тонн. Не единожды попадал под
обстрел, но, видимо, сильный у меня
ангел-хранитель.

Спасатель - это жизнь

Разговор о службе Дмитрий Федорович переводит на коллектив. Мол,
дружные все, особенные, им доверяешь «не глядя». Вот уже одиннадцать
лет коллективом руководит Иван Десятерик, который вместе с заместителем генерального директора завода по
гражданской защите Альбертом Тахьяном внесли большой вклад в становление службы.
- Защитная аппаратура нужна на каждом шагу производственной деятельности, и отрадно, что материальная часть
ГСС постоянно обновляется, - говорит
мой собеседник. - К примеру, кислородоизолирующие противогазы заменены на аппараты, работающие на сжатом
воздухе, в них можно работать неограниченное время без вреда для здоровья.
За бригадами закреплен и специальный
автомобиль.
Отвечая же на вопрос о том, какими
качествами сегодня должен обладать
газоспасатель, Смокович отметил, что в
первую очередь это должен быть физически здоровый и выносливый человек,
умеющий принимать правильные и быстрые решения в стрессовых ситуациях.
- У нас очень ценится нестандартное
мышление, ведь нельзя прописать на
бумаге все ситуации, - говорит Дмитрий
Федорович. - Можно научить следовать
какому-то шаблону, а вот в конкретных
нюансах спасатель должен разобраться самостоятельно. А в повседневной
работе у нас так же, как и везде, ценятся исполнительность, ответственность
и собранность. За кратчайшее время
мы должны прибыть на место загазованности с полным комплектом спасательной аппаратуры и начать реанимационные действия по спасению человека. Да, на заре становления я сам избрал
себе судьбу. И теперь я всегда в строю у меня профессия такая.
P. S. Простите за «классицизм», но
спасатель действительно звучит гордо.
И если у вас есть желание быть «настоящим», то вам в коллектив ГСС.

Кадровая политика НЗФ

Единогласное решение
Анна ЧАПЛЫГИНА

Ферросплавщики знают, что кадровой работе на нашем предприятии всегда уделяется особое внимание, ведь от степени профессионализма и личностных качеств заводских специалистов зависит общий результат. Значительную роль в успешной работе
структурных подразделений играют инженерно-технические работники, осуществляющие организацию и руководство производственными процессами в подразделениях. Так, 7 июля для принятия решения о назначении на должность заместителя начальника
АГЦ была собрана кадровая комиссия по отбору кандидатов на вакантное место под председательством генерального директора завода Владимира Куцина.
Именно для эффективного отбора претендентов на ключевые
должности и проводятся заседания комиссий, позволяющие в
результате всестороннего анализа принимать взвешенные кадровые решения. На рассмотрение комиссии были вынесены

кандидатуры четырех сотрудников завода из разных структурных подразделений: инженер-технолог ПТО Иван Вавилин, мастер производственного участка подготовки шихты
АГЦ Андрей Гребенюк, начальник смены ЦПФ Денис Точилин

и начальник смены АГЦ Вадим
Шуляковский.
Перед личной беседой с претендентами члены комиссии внимательно ознакомились с личными данными этих работников, их
характеристиками, а также с информацией об образовании и
опыте работы. Процедура отбора проходила в форме беседы,
где каждый участник комиссии
мог пообщаться с претендентом,
задать вопросы, касающиеся
специфики и тонкостей работы
на вакантной должности.
В результате собеседования со
всеми претендентами на вакантную должность и активного обсуждения по каждой кандидатуре,
комиссией было вынесено едино-

гласное решение - на должность заместителя начальника АГЦ будет
назначен Вадим Шуляковский (на
фото - крайний слева), а Андрей
Гребенюк рекомендован на должность начальника смены АГЦ.
- Все соискатели проявили себя
с хорошей стороны, - подводя
итоги собеседования, оценил достойную подготовку и профессиональный уровень всех кандидатов Владимир Куцин. - Могу
отметить, что благодаря таким
целеустремленным и перспективным специалистам у наше-

го завода есть будущее. Считаю,
что на таких специалистов нужно больше обращать внимание,
помогать им реализовывать свой
потенциал, ставить в резерв на
руководящие должности, стимулировать к еще большему развитию. На НЗФ есть все условия
для профессионального роста, а
значит, и в дальнейшем на нашем
предприятии будут работать такие перспективные специалисты.

Более 1 млн. человек в Украине полностью вакцинированы от COVID, - РБК-Україна.
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Профсоюзный лидер НЗФ Владимир Романенко празднует 60-летие

«Будьте трудолюбивы и честны перед собой и людьми»
Татьяна ХАРЛАН
жение по службе - это бонус, если ответственно делаешь свое дело. Наверное,
на это и обратили внимание, потому что через пять
лет я стал начальником
цеха. Мне было интересно
работать в ЦРМО-2, расти
профессионально вместе с
этим подразделением.
И потом, в 2009 году, с новой должностью председателя профкома я приобрел
третьего своего наставника, наверное, самого главного в жизни, который научил меня жизненной мудрости - это наш генеральный директор Владимир
Семенович Куцин. Он научил меня разбираться в
жизненных шахматах, продумывать ситуации на несколько шагов вперед. Это
было для меня качественно новое развитие. Я очень
благодарен жизни, что я повстречал вот этих троих великих людей.

А знаете, что? Сегодня, 9 июля, нашему заводскому профсоюзному лидеру Владимиру Романенко исполнилось 60 лет. Но, честно, глядя на него, точно понимаешь, что это всего лишь цифра в паспорте. И это прекрасный возраст, потому что в голове все уже на
своих местах, а внешне Владимиру Ильичу не дашь и больше 40.
Также юбилей – это прекрасный повод для интервью. Наши люди
любят поговорить и чаще остальных обсуждают руководителей.
Поэтому в этом номере и к юбилею мы собрали самые распространенные вопросы к Владимиру Романенко, на которые заводчанам
хотелось бы получить ответы.
- Владимир Ильич, расскажите про ваши корни?
- Мои родители - украинцы.
Папа был трактористом, а мама
- бригадиром сельхозбригады, то
есть обычные люди. Моя мама
из Житомирской области, там
жила и получила образование в
сельскохозяйственном техникуме и по распределению была направлена на юг Молдавии, где
проработала долгие годы, вышла замуж, построила с папой
дом в Кагуле, приграничном с
Румынией городке. Она в Молдавии и на пенсию вышла в Бендерах, которые тогда уже были
зоной военного конфликта, наподобие того, который сейчас
на юго-востоке Украины. Моя
юность прошла в Молдавии, но
уже вся сознательная жизнь - в
Украине. Так что по корням и
по уже сознательному выбору я украинец, да и фамилия у меня
явно наша.
- Вы окончили Киевский технологический институт пищевой промышленности, так и
планировали?
- На самом деле я хотел стать
военным, но семья была против, к тому же моя бабушка, у
которой я проводил почти каждое лето, жила в 140 километрах от Киева, поэтому выбор
пал на этот город. А специальность и обучение на энергетическом факультете Киевского института - это компромисс, в результате которого я по распределению и оказался в Никополе,
и начал работать в электромонтажном управлении, откуда и
отправился в армию. Там, в ракетных войсках стратегического назначения я прошел ускоренные курсы школы жизни на
технической ракетной базе, обслуживая ракеты СС-20. В армии я научился многому - отстаивать себя, понимать других,
понял, насколько важна взаимовыручка. За полтора года
службы я всего только один
раз был в увольнении, поэтому
главный урок, который я вынес
из службы, - я научился любить
и ценить свободу. За несколькими рядами колючей проволоки хорошо осознаешь, что быть
самому себе хозяином намного
лучше и приятнее.
- Какой самый важный урок
Вы получили от ваших родителей?
- Меня воспитывала мама, и
пай-мальчиком я никогда не
был, поэтому ей со мной было
сложно. Чему-то она меня учила через силу, чему-то через
слезы, но основной урок, который она мне передала, что в
жизни нужно добиваться всего самостоятельно. Она всег-

да говорила: сам работай над
своими целями - умей их себе
поставить и достигнуть. Она
для меня в этом пример, потому что, несмотря на трудности,
сама себя сделала.
- Насколько важны в вашей
жизни
учителя/наставники,
кого Вы могли бы выделить?
- Я считаю, что мне повезло в
жизни прежде всего с учителями. Жизненные ситуации учат
лучше учебников. Как говорят, опыт берет дорого, но объясняет очень доходчиво. Первым моим жизненным учителем был Виктор Григорьевич
Кот - мой наставник на работе, куда я вернулся мастером
после армии в 1985 году. Мне
тогда выделили от предприятия малосемейку, и, если не вдаваться в подробности, были у
меня там бытовые проблемы.
И вот, когда я пришел на работу, озабоченный ими, то мой
начальник Виктор Григорьевич сказал мне - езжай и реши
их, потому что пока ты думаешь об этом, дела не будет ни
там, ни тут. Для меня это был
сильный урок - чтобы человек продуктивно работал, нужно дать ему возможность разобраться с проблемами, которые над ним довлеют. Потому
что пока он про них думает, о
работе и технике безопасности
и речи не идет. Поэтому нужно
помочь человеку избавиться от
его проблем, и тогда мы получим заинтересованного, трудолюбивого работника.

- Руководствуясь этим принципом по жизни, неудивительно, что Вы стали профсоюзным лидером.
- Я бы иначе сформулировал
- мне доверили стать профсоюзным лидером, потому что,
на тот момент у меня была прекрасная интересная работа - начальника ЦРМО-2. Я разбирался в том, что делаю и любил

свою работу… Но вернемся к
наставникам. Придя на завод в
1996 году простым инженеромтехнологом, я получил второго своего жизненного наставника - Валерия Семеновича Гончарова - очень талантливого и
по-хорошему неспокойного человека, отличного организатора. Мы с ним совпали характерами, поэтому работали эффек-

тивно, прикладывая к решению
задач ум, руки и душу. Частенько засиживались допоздна, потому что цех был новый, а задач
перед нами стояло много, в том
числе и по обеспечению рабочих технологическими инструкциями. И скажу вам так - тогда
я про карьеру не думал, просто
честно выполнял свою работу.
В целом я считаю, что продви-

Колектив спортивно
кий склад ДЮСШ «Е го клубу «Електрометалург» та тренер
ка - голову профспілклектрометалург» щиро вітає Володимира сько-викладацьово
Ілл
Шановний Володимир го комітету в АТ НЗФ з ювілейним дне іча Романене
Ілл
ічу
!
Щи
ро
бажаємо Вам здоров’я м народження!
невичерпної енергії, доб
строю. Нехай накопич ра, щастя, впевненості у завтрашньому, бадьорості духу,
дні і гарного нати нових висот, а цілеспені Вами життєвий досвід і мудрість допом
всіх справ стануть зап рямованість, лідерські якості та відповід агають досягаор
альний підхід до
Хай Ваше серце і над укою подальших звершень!
Вашим покликанням алі буде таким світлим та відкритим до
прихильності долі, ро – служити людям і добрій справі! Земних людей, згідно з
шайтесь завжди перемзуміння і підтримки з боку рідних, друзів Вам щедрот та
та колег! Залиожцем!

- Сейчас вокруг профсоюзов
ходит много кривотолков. Какая сегодня перед вами стоит
основная задача, как перед профсоюзным лидером?
- Задача профсоюза - это
три «З» - Защита членов профсоюза, обеспечение их Занятости и гарантии Заработной
платы. Все остальное вторично. Как иллюстрация работы

в этом направлении был случай, по-моему, в 2010 году. Непростое для предприятия время,
после кризиса под сокращение
попало 300 человек. К данному решению можно было подойти по-разному. Но мы понимали, что за каждой строчкой в
этом документе чья-то жизнь и
судьба, поэтому мы рассматривали каждую фамилию по отдельности, в итоге с завода сократили только 6 человек, и
это те, кто не захотел переходить на другую должность или
точку, остальным были предложены варианты. Наш профком
тогда проделал большую работу, чтобы это стало возможным.
Потому что любой кризис - временное явление, а люди на заводе нужны всегда. Также ежегодно наш юрист составляет отчет о проделанной работе, и за
прошлый год было 92 обращения трудящихся к юристу профсоюза, и только 1 из них касалось заводских взаимоотношений. Вот в этом и показатель

работы, которая проводится на
предприятии.
- Что касается занятости, то
это то, что выполняет человек
и как это оформляется на рабочих местах. Ежеквартальные проверки рабочих мест,
которые мы проводим, сродни тех, которые проводит гоструд. И в том, что по их итогу к нашему предприятию нет
существенных замечаний, есть
заслуга и нашей профсоюзной
организации. Это пример конструктивной работы, когда замечания решаются в рабочем
порядке, и это самая главная
составляющая
социального
партнерства.
- А заработная плата - это
и кнут, и пряник, и головная
боль. Правильно генеральный
директор говорит, сколько бы
ни платили, зарплаты много
не бывает. В 2009 году, когда
я пришел председателем профкома, средняя зарплата была
2670 грн., а сейчас она - 17400
грн. Размер заработной платы - это один из почти ежедневно обсуждаемых нами вопросов, к которым наш руководитель предприятия подходит достаточно мудро. У него
есть четкое понимание - кадры решают все, поэтому он
держит этот вопрос на постоянном контроле. По этой причине мне с ним работать легко.
Мы с Владимиром Семеновичем - единомышленники во многих вопросах, но по-разному
можем смотреть на пути
разрешения проблем, но
в итоге всегда найдем
компромисс. Но это уже
другая история.
- Как Вы считаете вы состоялись в жизни,
вы счастливый человек?
- Знаете, идти по улице
и честно смотреть людям
в глаза - это самое большое достижение в карьере. Я ни от кого не прячу
глаза, никому ничего не должен
и ни у кого ничего не прошу. Поэтому считаю, что в жизни я состоялся.
- Сегодня я уже не ставлю
себе каких-то карьерных целей, мне комфортно работать
с людьми, с которыми я профессионально рос, которых
знаю. Считаю, что достиг того
уровня комфорта, который нужен любому человеку - у меня
есть семья, которая ждет меня
дома, и прекрасная работа для меня это составляющие
простого человеческого счастья. Так что никакого секрета нет - будьте трудолюбивы и
честны - перед собой и людьми - для успеха в жизни больше
ничего и не нужно. А то, что
люди всегда будут говорить о
вас разное, - пусть говорят. Отдавайтесь работе до конца и
успех и к вам обязательно придет.

Володимиву профспілкового комітету НЗФ
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днем народження!
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Правління АТ НЗФ, трудовий
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Рекорди НЗФ, розіграш лотереї
та 10-ти суперпризів – велосипедів…

Святкуємо разом
День металурга-2021
Поспішаємо повідомити вам фантастичну новину цьогоріч ми будемо святкувати наше професійне свято - День металурга-2021 цілих три дні – з 15 по 17 липня. Керівництво НЗФ та оргкомітет підготували для
феросплавників цікаву, насичену святкову програму та
неперевершені суперпризи. Приходьте та слідкуйте за
новинами в групі «Нікополь феросплавний» – буде захоплююче!
Святкувати почнемо вже 15
липня раненько вранці. В цей
день обидві площі - за і перед
центральною прохідною - перетворяться на сучасний артпростір.
На вас чекає незабутнє знайомство зі святковими героями Феріком та Силіком, креативні фотозони, за кожною
з яких буде закріплений професійний фотограф. Тож неперевершені світлини зі свята вам гарантовані.
Також вперше в історії підприємства ми маємо на меті
прямо під час свята почати
створювати «Книгу рекордів

НЗФ». Тож якщо ти дуже високий або нижче за всіх, якщо
ти рудий, блондин, брюнет,
кучерявий або навіть лисий,
маєш бороду або вуса, дуже
важкий або дуже легкий, супергнучкий або сильний та
якщо ти вмієш свистіти голосніше за інших, обов’язково
приходь на призаводську
площ,у аби заявити про свою
винятковість на весь завод, а
на додачу ще й отримати за
це цінні подарунки.
Ще на святі на вас чекає
розіграш лотереї, флешмоб,
безкоштовні смаколики, захоплюючі змагання та кон-

курси, подарунки та розіграш
велосипеда.
Святковий настрій вам
створить сучасна музична
програма від творчих колективів міста та заводу.
Святкувати продовжимо 16
липня у великому залі заводоуправління, де відбудеться
офіційне нагородження працівників, відзначених до свята.
17 липня святкування переміститься на базу відпочинку «Феросплавник», де відбудуться спортивні змагання, концерт та розіграш лотереї та велосипеда. Обіцяємо
- буде цікаво!
Більш детальна інформація
про програму святкування та
призи буде розміщена у групі
«Нікополь феросплавний» у
соціальній мережі «Фейсбук».
Тож підписуйся, уважно
слідкуй за новинами та отримай нагоду виграти суперприз до професійного свята!

4 июля - День национальной полиции

НЗФ поздравил никопольских полицейских
Татьяна ХАРЛАН
В конце прошлой недели в
киноконцертном зале ДКиС состоялось торжественное празднование Дня национальной полиции Украины. Прекрасное
настроение никопольским правоохранителям подарили городские и заводские творческие коллективы и исполнители. В этот день дипломы,
Почетные грамоты, индивидуальные и коллективные подарки получили почти все присутствующие в зале полицейские.
А слова поздравлений звучали
не только от начальника полиции Александра Клешни, но и
от областных и городских депутатов, представителей районной администрации, а также
промышленных коллективов
города.
- Сегодня не просто шестая годовщина празднования Дня национальной полиции, сегодня
мы радуемся за тех людей, которые нас ограждают от правонарушителей, благодаря вам
мы можем жить спокойно, - сказал, поздравляя никопольских
полицейских, городской голова
Александр Саюк. - В лице каждого полицейского мы видим
своего защитника, вы - это закон и порядок в нашем родном

городе. Благодаря вам доверие к
украинской полиции у никопольчан растет.
В числе тех, кто приехал поздравить никопольских полицейских, был и директор по
экономической безопасности
НЗФ, в прошлом также работник правоохранительных органов, Сергей Борзенков, который с юмором поздравил своих коллег, чем изрядно поднял
настроение всем присутствующим в зале.
- Поздравляю вас с профессиональным праздником, - сказал со сцены Сергей Иванович.
- Хотелось бы вам сегодня напомнить, что полицейский путь
- он не на всю жизнь, я проверял. Еще будет и другая работа и другие отношения. Ведь полицейскими не рождаются, ими
становятся. А вот рождаемся
мы просто хорошими людьми.
Вот ими и нужно всегда оставаться. Тогда, где бы вы ни работали, у вас все будет хорошо.
Желаю вам, чтобы у вас были
скучные дежурства, поздние
подъемы, мало вызовов на работу, чтобы ваши супруги спрашивали вас - не когда домой, а
когда на службу. Зарплат больших вам не пожелаю, пото-

му что в этой профессии, сразу предупреждаю, таких нет,
но вот пенсия у вас будет замечательная, после выхода на которую, никопольские промышленные компании уже ждут вас
к себе на работу!
От генерального директора
НЗФ Владимира Куцина Сергей Борзенков вручил нико-

польским
полицейским приветственный
адрес и ценный подарок - современный телевизор.
- Спасибо всем почетным гостям за поздравления, Почетные грамоты, Благодарности и подарки,
а моим коллегам - за
верность профессии
и тяжелый труд порой без выходных, сказал начальник Никопольского районного управления по-

лиции, подполковник полиции
Александр Клешня. - Спасибо вам, что добросовестно выполняете свои обязанности, помогая всем, кто в этом нуждается. Я считаю, что работники Никопольского районного
управления полиции - лучшие,
но оценку вам даю не я, а никопольчане. Главное в нашей работе - это доверие, чтобы люди
могли к нам обратиться и получить помощь в различных ситуациях. Желаю вам выполнять
свою работу так хорошо, чтобы
чаще бывать дома, уделяя больше времени родным!

Конкурс

Хлібопіч знайшла
свою власницю!
20 травня НЗФ з розмахом відсвяткував День вишиванки. В цьому році, з ініціативи генерального директора Володимира Куціна, крім гарних світлин від талановитого фотомитця Дмитра Гузія, серед всіх учасників
святкового флешмобу був розіграний цінний приз. За
допомогою сайту Random.org був визначений переможець - інженер з організації та нормування праці
ВНОП Ірина Курдельчук. На минулому тижні від
імені генерального директора його помічник, депутат
міської ради Сергій Коблюк вручив сучасну хлібопічку
почесному переможцю.
- Велике дякую за таку можливість брати участь
в подібних розіграшах та отримувати такі чудові

та корисні призи, - каже Ірина. - Дуже приємно, що
керівництво заводу долучає нас до свята вишиванки.
Для нас це вже традиція - в травні всім колективом приходити на роботу в традиційному національному одязі,
віддаючи шану українській культурній спадщині. В цей
день ми фотографуємось, отримуємо гарні емоції та
світлини і, як виявилось, маємо нагоду отримати такі
ось чудові призи.
Як зазначив Сергій Коблюк, у всіх підписників групи
«Нікополь феросплавний» є можливість виграти гарні
призи від керівництва заводу. Тож слідкуйте за анонсами до Дня металурга - грайте та вигравайте.

Аэропорт в Днепре: Антимонопольный комитет разблокировал финансирование, -Телеканал D1.
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Наши праздники
11 июля - День рыбака

Секреты «клевой» рыбалки раскрывает
председатель цехкома АГЦ Александр Подольский

Отловились на славу!
Анна ЧАПЛЫГИНА
Совсем скоро лучшая часть человечества, а к ней совершенно
точно можно отнести и металлургов, и рыболовов, будет отмечать
свои профессиональные праздники. И у них, действительно, есть немало общего: в старину добытчик приносил в дом улов, а современный мужчина ведет основную «охоту» у плавильной печи, в забое, за
рулем или на боевом посту. А рыбалка - это теперь уже не просто
увлечение, это целая философия. Не случайно же говорят, что время, проведенное на рыбалке, не идет в счет жизни. Так в чем же реальная суть рыбалки и что подготовил нам июль, «ЭМ» рассказал
Александр Подольский.
- День рыбака не случайно выпадает на июль, ведь в этом месяце рыба после нереста отдыхает, так что и у рыбаков появляется свободное время для празднования, - с улыбкой говорит
Александр. - А если честно, то
клев в июле, действительно, слабее, но поймать удачу за хвост
тоже можно. Вот и в нашем коллективе сложилась отличная
традиция проводить турниры в
формате цехового мероприятия
по ловле хищной рыбы. В их организации нам традиционно помогает профсоюзный комитет,
выделяя средства на призы и подарки. К сожалению, в связи с
распространением коронавируса
мы пока не проводим турниров.
А обычно на День Конституции
мы на три дня уезжали в Кахов-

ку, Ольговку или Новотягинку
на щуку. В нашем цехе много
ребят увлекается рыбной ловлей. Юра Митюк - специалист по
судаку и неоднократный призер
наших соревнований. Ловко выуживают и хищную, и «мирную»
рыбу также Андрей Касьянов,
Игорь Исенко, Иван Зубач. Но,
пожалуй, всем нам фору даст руководитель цеха Павел Иванович Ефремов. Правда, он увлекается одной из разновидностей
рыбалки - подводной охотой. Но
мы-то знаем, какие ему попадались трофеи!
Наш эксперт сокрушается, что
из-за того, что массово удобряют
поля, рыба уходит. Да и сплошные ливни не пошли на пользу
ловле в этом сезоне. И в целом
июль - не самый лучший месяц

для рыболова, так
что рассчитывать на богатый
улов не приходится.
- Объясняется все достаточно просто: рыба после нереста

вновь
«набрала
форму», да и поверхности водоемов прогрелись, в них и кроме
рыбацкой «закрыхи» есть чем
подкрепиться, - поясняет Александр Подольский. - Не доба-

вит рыбе активности и цветущая вода. Так что количество
крупняка в садке поубавится.
А тому, кто рассчитывает на
улов, стоит приходить на берег с рассветом, тогда вам будет обеспечен не только аншлаг комаров, но и кое-какой
улов. И все равно мы неплохо отловились, без улова никто не остался. Если в прошлом году в числе моих самых
увесистых трофеев был карп
на 7800г, белый амур на 3500г,
то в этом году пока на спиннинг удалось добыть карпа на
5980г. В целом за трехдневную
сессию на моем крючке побывал 21 карп, а сколько карасей я и не считал! Думаю,
что все еще впереди, ведь в
августе снова планируем выбраться на берег. Считаю, что
для хорошего рыбака нет никаких ограничений в улове, в
любое время года можно поймать рыбу на крючок, главное
- знать где, когда и как нужно
ловить. Поэтому удачи всем,
для кого рыбалка больше, чем
увлечение. С праздником!

Ретро Історія

На Купала ніч мала
Наталя РАЗУВАЄВА, Сергій ТОРОП

Шанувальникам рубрики «РетроІсторія» пропоную віртуальну подорож
в VI – IV століття до Різдва Христового. Заплющимо очі і уявимо
територію майбутнього Нікополя в день літнього сонцестояння.
На березі річки Борисфен міфічними ритуалами вшановують змієногу
Апі - дружину бога сонячного світла Геракла, яка народила першого скіфа.
Люди вірили, що вода, рослини та вогонь в ніч перед літнім сонцестоянням
наповнювалися чудодійною силою і ставали цілющими.
Язичники вірили, що вся нечисть залишала водойми і можна було,
не побоюючись їх, купатися. Розводити багаття і влаштовувати біля нього
ігрища. А ще молоді скіф’янки плели вінки і кидали їх у річку щоб мій віночок живим зостався та й миленькому в руки дістався.
Все чи майже все, як у наші часи в купальську ніч одну із наймагічніших та наймістичніших у році.
Свято Івана Купала - своєрідний романтичний привіт від далеких пращурів.

Свято богині Апі
Свято Івана Купала, що відзначається 7
липня, своїм корінням сягає часів скіфів та
сарматів, у яких були дуже розповсюджені культи поклоніння водним богам. Вшанування богині вод Борисфена Апі відбувалося по закінченні свят на честь бога війни Ареса 20-22 червня. Слід сказати, що
більшість скіфських племен протягом
усього року мешкали в степу під жарким
сонцем і холодними вітрами, тому країна
Гілея (Дніпровські плавні) з малими та великими річками здавалася їм раєм. Як писав грецький історик V ст. до н.е. Геродот,
«річка Борисфен найбільш багата корисними речовинами не тільки між усіх скіфських річок, але і серед усіх річок в цілому,
крім, звичайно, єгипетського Нілу».
Одним із символів свята на честь богині Апі була папороть. На відміну від
більш пізніх часів скіфи шукали в плавнях гілки папороті, а не її квіти. Ця рослина вважалася символом древа життя, а
її гілки часто зображувалися на золотих
пластинах сарматського періоду. Як відомо, папороть не росте у степу, тому скіфи і відносилися до неї з особливою повагою, вважаючи її сповненою життєздатною вологою. Зібрані гілки папороті
чіплялися на одежу. Нею прикрашалися
головні убори жерців, роль яких виконували жінки. Поруч з папороттю у багатьох племенах вшановувалися й інші рослини: водяний горіх, водяні лілії, березу
та осину.
Свято богині Апі у скіфів супроводжувалося запаленням багаття, купанням та

плетінням вінків. Вінки у вигляді кола
були таким же символом Сонця, як і млинець на Масляну. Його кидали на воду,
він плив по водах Борисфену ніби Сонце
пливло по небесній річці. Право першими кидати вінок у воду надавалося жінкам-жрицям, які вимовляли заклинання та
освячували воду.

Сонце грає - Купала величає
Під час готського нашестя (ІІІ ст. нашої
ери) скіфські та сарматські племена рушили далеко на північ і захід, змішуючись
з багатьма іншими народами та розповсюджуючи серед них свої звичаї та свята. У
слов’янських племенах свято на честь богині Апі отримало назву Купала (Купайла, Сонцекреса). Купала у них був сонячним богом, сином бога Сонця Ярила та
його дружини Лади - сакральною суттю
свята було Сонце. Він вважався покровителем кохання та шлюбу: існує версія, що
Купала походить від слова «купа» - вступ
у шлюб поєднання жіночого та чоловічого начал. У деяких слов’янських народів
він був також покровителем мирної праці, медицини та мистецтва.
Крім слов’янських племен це свято набуло поширення серед інших народів. У
поляків воно називалося Sobotka, Kresu
den - у словенців, Midsommar - у шведів
тощо. У них це свято відмічалося теж у
день літнього сонцестояння - це в наші
часи він змістився на 7 липня. На відміну
від скіфів давні слов’яни вірили, що папороть квітне тільки один раз на рік - у ніч
на Купала. Тому на багатьох територіях

навіть у XIX столітті юнаки та дівчата вирушали до лісу на пошуки чарівної квітки. Вважалося, що той, хто знайде її, знайде своє кохання, розбагатіє і буде мати
довге та щасливе життя. А ще розумітиме мову дерев, птахів та тварин - така легенда. Але, звичайно, вогняну квітку ніхто
не знаходив - вона квітне тільки в народних
переказах. Папороть,
як відомо, не цвіте, а
розмножується спорами, дрібним пилом, що
утворюється на нижній
поверхні листя, побачити який можна тільки під мікроскопом.
Але, шукаючи її під нескінченним простором
зоряного неба, люди
відчували свою причетність до природи та
її таємничих сил, проходили своєрідне очищення. Та все ж красива стародавня легенда має під собою деякі
підстави. В Україні існує досить рідкий вид
папороті, так званий вужовник, який занесено до Червоної книги. Він викидає щось
схоже на китицю квітів. Це, звичайно, не
квіти, а лише витягнута частина листя зі
своєрідними спорангіями. Які і відкриваються в суху теплу погоду.

Добра магія
Свято було дуже популярне і на Русі,
тому навіть після прийняття Християнства у 988 році його продовжували святкувати. Спочатку деякі князі намагалися

боротися з ним, як з поганським
язичницьким дійством. Проте потім це свято трансформувалося і у язичного божества Купала з’явилося ім’я Іван. Це перетворення пояснює історія християнської церкви - в IV столітті
саме в цей день вона проголосила свято народження Івана Хрестителя, предтечі Ісуса Христа. Відомо, що в 1719 році гетьман Війська Запорозького та голова козацької держави в Лівобережній
Україні Іван Скоропадський видав указ «О вечерницах, кулацких боях, сборищах под Ивана
Купала и прочие», який надавав
право карати фізично (бити киями) та відлучати від церкви учасників купальських ігрищ. У 1769 році
Катерина ІІ видала указ про заборону свята. Проте церкві та цариці
змусити людей забути давні обряди
так і не вдалося, у народі язичницьке і християнське свята «з’єдналися»
в одне - день Івана Купала, яке
традиційно проводилося весело
та з розмахом. З
початку ХІІ сторіччя воно відмічалося вже у
липні і не було
пов’язане із сонячними святами.
…Давним-давно минули часи
язичництва. Ми
давно інші, але
неправильно сьогодні заперечувати те, що було
в давнину, - симбіоз людини з
природою. Міфологія, звичаї і обряди, уявлення наших предків про світ
є частиною нашої культури і частиною нас самих. І ми, як і тисячі років
тому, віримо в силу землі, збираємо цілюще зілля, плетемо віночки, очищуємо душу, купаючись у річці. Це - безперервний зв'язок поколінь і усього,
що створив Всевишній. А що стосується квітки папороті, то хай парубки
шукають її не тільки у свято Івана Купала, бо ж у природі інколи і бувають
дива. Хай всім добрим людям щастить
на добробут і кохання!

Мін’юст заперечив інформацію про автоматичне списання з банківський карт боргів за ЖКГ чи штрафів, - RegioNews

Калейдоскоп
Ваш гороскоп
з 12 по 18 липня
Овен. Плани, які ви будували на цей період, можуть
не
здійснитися.
Підведуть близькі люди. З
серйозністю поставтеся до фінансових
пропозицій, які зараз будуть вам надходити. В особистому житті, навпаки,
менше думайте і більше відчувайте!
Телець. Не беріть на
себе більше, ніж вам під
силу виконати. Навчіться
делегувати,
щоб
не
перегоріти. Будьте обережні грошима.
У вихідні вирушайте за місто. Це буде
найкращим рішенням!
Близнюки. Зміни в
житті, на які ви розраховували, поки краще
відкласти
не
найсприятливіший період. На роботі
можливо непорозуміння з колегами.
Намагайтеся не затягувати конфлікт,
інакше в подальшому буде складно
відновити відносини.
Рак. Вам буде здаватися, що ви нічого
не встигаєте. Почасти це дійсно так.
Зберіться! Діти можуть
вимагати більше уваги, ніж зазвичай. Будьте готові відкласти деякі
справи. У питаннях здоров›я краще перестрахуватися.
Лев. Вас очікують приємні зміни. Не чекайте ніякого підступу: ви дійсно це
заслужили. У відносинах
з коханими ближче до кінця тижня
може статися переломний момент. Перегляньте відносини і свою роль в них.
Діва. Продуктивний період. Причому, вдома ви
нічого не будете встигати,
зате на роботі - все! Бонуси в грошовому еквіваленті не змусять
себе чекати. Зірки радять вам зараз
більше працювати з землею. Це принесе спокій.
Терези. Чому б вам не
влаштувати романтичний
сюрприз для коханої людини? Вона, безсумнівно,
це оцінить! У цей період може з›явитися
людина з минулого, яка викличе у вас
бурю емоцій. Тримайте себе в руках!
Відпочинок зараз краще проводити активно.
Скорпіон. Гроші, які
ви вже не сподівалися
отримати,
прийдуть
несподівано. Витратьте
їх з розумом! Можливо, вас чекають
поїздки, які раніше не планувалися. Погоджуйтеся, особливо якщо мова йде
про відпочинок. На дієті зараз краще
не сидіти - здоров›я може похитнутися.
Стрілець. Не впадайте
у відчай, якщо зараз щось
буде йти не так, як вам
хотілося б. Незабаром ви
зрозумієте: все на краще! В особистому житті варто бути напоготові: навколо багато нечесних людей. Перш
ніж зробити вибір, сто разів подумайте. Період сприятливий для ділових
зустрічей.
Козоріг. Якщо ви з кимось посваритеся в ці
дні, постарайтеся помиритися якомога швидше.
Затяжні конфлікти зараз ні до чого.
На роботі перед вами можуть поставити складну задачу. Зважте всі за і
проти, перш ніж погоджуватися. У
вихідні більше відпочивайте!
Водолій. Стрес і тривога - ось що може підвести
вас зараз. Намагайтеся
мінімізувати своє хвилювання. Зустрічі в даний період будуть
виключно приємними, а деякі навіть
знаменними. Не відмовляйтеся від запрошень в гості - буде цікаво!
Риби. Молодше покоління повністю вийде
з-під контролю. Якщо у
вас є діти - терпіння вам!
Самотніх Риб може чекати приємне
знайомство, але тільки якщо ви самі
будете на нього налаштовані. Проводьте якомога більше часу на свіжому
повітрі!
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Хто є хто

Джорджіо Армані:
«Елегантність - ключ до образу»
Джорджо Армані народився
11 липня 1934 року в Пьяченце, Італія. Дитинство Армані
було важким, воно випало на
роки Другої світової війни.
Сам Джорджіо згадує: «Іноді
мені здається, що у мене
ніколи не було дитинства або
юності». У той час при владі
був Муссоліні в союзі з нацистською окупацією. Рідне
місто Армані постійно знаходилося під обстрілом
і бомбар,
дуваннями. Сім ї доводилося
ховатися в підвалах.

Батько, Уго Армані, багато
працював. Його робоча форма справила незабутнє враження на маленького Джорджіо:
чорна куртка з грубої вовняної
тканини, мішкуваті синьо-сірі
габардинові штани, чорна краватка поверх чорної сорочки.
Образ батька став прикладом
того, як не повинен бути одягнений чоловік.
Від батьків Армані взяв тільки
найкраще. Важке дитинство додало гарту. Армані зараз суворо
розмірковує про власний характер: він володіє строгим баченням на світ і залізною волею,
з якою не
, розлучається всю
свою кар єру: «Я захоплююся підприємливістю, відданістю
справі,
цілеспрямованістю
і творчим підходом. Лінь і
недбалість дратують мене, змушують критикувати. Батьки навчили мене, що для досягнення
успіху потрібно працювати».
,
У 1957-му сім я переїжджає
в Мілан, де Армані в майбутньому проведе все своє свідоме
життя. Там Джорджо вчиться в
школі імені Леонардо да Вінчі.
Після
прочитання
книги Арчібальда Кроніна «Цитадель»
Джорджо
почав
цікавитися
медициною
і,
закінчивши школу, вирішив
вступати на медичний факультет Міланського університету.
Але після декількох років навчання бажання бути доктором у Армані пропало. Він
пішов з навчального закладу і
відправився в армію.

чав розрізняти тих, хто створює
модний одяг, і тих, хто його носить.
Далі події в житті Армані розвиваються таким чином: у нього була подруга, яка незабаром познайомила Джорджо
з дизайнером Ніно Черруті.
Йому потрібна була допомога
в дизайні чоловічої колекції. В
результаті Армані пропрацю,
вав у нього понад п ять років.
Він займався побудовою лекал, кроєм і шиттям. До 1970
року вже творив для декількох
італійських марок. Вперше він
розробив жіночу лінійку одягу для компанії Tendress. Натхненний чоловічим одягом, він
вигадав великі пальто для Gibo.
Джекі Роджерс, колишня модель Chanel і власниця бутика в Нью-Йорку, побачила їх і
сказала, що цей дизайнер повинен створити багато одягу для
жінок.
Але скільки можна, було працювати на чуже ім я? Армані
все не наважувався зробити
щось від себе. Тут на допомогу йому приходить архітектор
Серджо Галеотті, який помітив
істинний талант Армані. Він
підштовхнув дизайнера до створення власного бренду і зважився покрити всі майбутні витрати. У 1975 році Армані запустив свою лінію одягу для
чоловіків. Ще через рік вийшла
лінія одягу для жінок.
Армані створив одяг для
активної бізнес-леді. Він взяв
за основу чоловічий піджак,
якому надав легкості. І хоч
жінки, одягнені Армані, носили
спокійні кольори і обходилися
без аксесуарів, вони ніколи не
виглядали нудно.
У 1980-і Армані створює
підрозділи бренду: Emporio

Armani» на пошиття одягу
для акторів. Більш того, кожна реклама бренду, будь то
відеоролик або фото в журна-

лах - дійсно витвір мистецтва за
участю, тільки іменитих зірок.
Як з ясувалося, виглядати модно хочуть не тільки завсідники
вечірок і тусовок. Джорджіо
Армані розробив концепцію
унікальною футбольної форми
для лондонського «Челсі». Внесок Джорджіо Армані в розвиток світової моди не залишився непоміченим - майстри нагородили орденом Почесного
легіону.
Армані вніс зміни не тільки в
одяг, але і в саму індустрію моди.
Він першим заборонив моделям з індексом маси тіла (ІМТ)
менше вісімнадцяти виходити на

«Хороший одяг допомагає відчувати себе впевнено і
поліпшити результат будь-якої діяльності»
Коли Армані
повернувся з армії,
питання
про
медич,
ну кар єру було закрито. Але
на життя потрібно було чимось заробляти. Свій шлях у
світ високої моди Армані почав з декоратора вітрин. «Одягати» вікна йому довелося недовго. Незабаром його взяли в універмаг Style Office
новаторський
підхід
в
роздрібній торгівлі в той час.
Там Армані працював в штаті
закупівельників. Кожен день
він спостерігав за покупцями,
які роками замовляли одні й ті
ж моделі. Його це збентежило, і він запропонував їм купувати більш стильні речі. Але до
його поради ніхто не прислухався. Ніхто не потребував його
думці. Це був важливий урок
для Армані, тоді він вперше по-

«Щоб створити щось виняткове, ваше мислення має
бути безперервно сфокусовано на найдрібніших деталях»

Armani (Underwear, Swimwear),
Armani Junior і Armani Jeans з
більш демократичними цінами.
Успіх Джорджіо Армані став
приголомшливим - не було,
мабуть, жодної країни, в якій
поціновувачі моди не мріяли
б про одяг від великого майстра. Не минало це захоплення
і зірок шоу-бізнесу. Постійними
клієнтами Армані стали Леонардо Ді Капріо, Джулія Робертс, Роберт де Ніро, Джоді
Фостер. І це далеко не повний список зіркових імен. За
інформацією деяких
ЗМІ,
,
90% селебріті, що з являлися
на червоній доріжці «Оскара»,
були одягнені в,наряди від популярного кутюр є.
А режисери Пол Шредер і
Брайан де Пальма уклали контракти з компанією «Giorgio

подіум. Це сталося після того, як
манекенниця Ана Кароліна Рестон померла від голоду через
нервову анорексію.
У 2005-му Армані підписує
угоду з інвестиційною арабською
компанією
Emaar
Properties PJSC на будівництво
,
кількох готелів під ім ям Giorgio
Armani. Він особисто
відповідає
,
за дизайн інтер єру готелів. У
2010-му був відкритий готель в
Бурдж-Халіфа - надвисокому
хмарочосі в Дубаї.
У 1984 році випустив першу
парфумерну воду під своїм брендом - Eau Pour Homme. До слова, вона до цих пір в продажу, а
дизайн флакона не змінювався
,
всі 30 років. У нульові з явилася
косметична лінія Giorgio Armani
- 2000 року Армані показав
світові свій погляд на макіяж.
У 2004 році Армані вирішив
створити особливі духи, якими
будуть користуватися тільки він
і його друзі. Вони вийшли дійсно
незвичайними, і, звичайно, ними
довелося поділитися з усіма
поціновувачами
ароматів. Так
,
на світ з явилася нова лінійка
Armani/Privе.
Аромат Bois
,
d Encens став фаворитом для самого творця.
У 2017 році в світ вийшли
два парфуму - для чоловіків
і для жінок, а на офіційному
сайті компанії «Giorgio Armani»
представлена чергова сезонна
лінійка нових нарядів.
Зараз Джорджіо Армані,
незважаючи на похилий вік,
продовжує
випускати
нові
колекції одягу і ароматів. Шанувальникам же залишається
чекати нових творінь великого майстра моди.

Джорджіо Армані запрошували як художника по костюмах на зйомки картин «Матриця», «Американський жиголо»,
«Недоторканні». Судячи з того, що глядачі побачили в кадрі,
майстер ідеально впорався з поставленим завданням.
Герой Гіра з фільму Американський жиголо» завжди виглядає
з голочки. Варто визнати, без такої уваги до гардеробу і деталей естетично довершена драма могла б залишитися
прохідний картиною
- на 50% своїй касі і схваленню критиків
,
вона зобов язана саме роботі
Армані. По суті, заради фільму
італієць зібрав воєдино всі
прикмети, які в майбутньому
визначать ДНК його бренду.
Тоді, в 1980-м, Армані
тільки приступав до запуску
чоловічої лінії ready-to-wear.
Як вона виглядала, можна судити по знаменитій сцені,
де герой Гіра розкладає комплекти на кілька днів вперед. Костюм Armani - це висока талія, прямий силует і
колірна гамма, яку влучно охрестили greige: щось середнє
між бежевим і сірим. Заради
більш розслабленої посадки
(все-таки герой - мешканець
сонячного Лос-Анджелеса, а не
ділового Нью-Йорка) Армані
відмовився
від
підкладки
піджаків і змінив традиційні
костюмні тканини на більш
демократичний льон.
За матеріалами vogue.ua
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Увага!
На Нікопольський завод феросплавів
на постійну роботу запрошуються:
- плавильники феросплавів;
- горнові;
- шихтувальники;
- машиністи розливної машини;
- дробильники;
- сортувальники-здавальники металу;
- електродники;
- електрогазозварники;
- вогнетривники;
- ковшові;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана металургійного виробництва;
- газівники;
- електромонтери;
- машиністи вагоноперекидача;
- шихтувальники;
- бункерувальники;
- фрезерувальники;
- котельники на виробництві кожухів електродів;
- машиністи тепловоза;
- помічники машиніста тепловоза;
- складач поїздів.
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантної посади інженера-конструктора
бюро сантехніки та промвентиляції проектноконструкторського 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.
Тел. для довідок: 654-182 (з міста), 11-82 (по заводу). Ел.адреса: oup1@nzf.com.ua

Увага, конкурс!
Адміністрація АТ «Нікопольський
завод феросплавів» оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади провідного інженера бюро планування бюджету та планово-попереджувальних
ремонтів відділу головного енергетика (ВГЕ).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу.
Вимоги до учасників конкурсного
відбору:
- вища профільна освіта першого або другого рівня вищої освіти за
освітнім ступенем бакалавра, магістра,
- досвід роботи.
Основними завданнями провідного
інженера бюро планування бюджету
та планово-попереджувальних ремонтів відділу головного енергетика є виконання заходів з організації своєчасного та якісного проведення ремонту
і модернізації енергетичного устаткування, електричних і теплових мереж,
повітропроводів і газопроводів заводу
відповідно до затверджених графіків
(планів робіт) за найменших витрат
трудових, матеріальних, енергетичних
і фінансових ресурсів у межах запланованого бюджету.
Бажаючим взяти участь у конкурсі
звертатися до управління персоналом
АТ НЗФ.
Термін подачі документів – по 23
липня 2021 р. включно.
Телефони для довідок: 654 – 182 (з
міста), 11-82 (по заводу).
Ел.адреса: oup1@nzf.com.ua

Запрошуємо
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.
Тел. для довідок: 654-191; 654-782; 654-719.

До уваги телеглядачів!
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, 9 липня, 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!

Важливо

Перерахунок пенсій
проводиться автоматизовано
-Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено, що з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, становить 1854 грн., відповідно максимальний - 18540 грн., – повідомляє заступник начальника Головного управління
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.
- У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України з 01.07.2021 р. проведено перерахунок складових пенсійних
виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: мінімальної пенсії
за віком, доплати за понаднормативний
стаж, підвищення, надбавок, інших пенсійних виплат, установлених законодавством.
За довідками звертайтесь до відділу обслуговування громадян №20 (сервісного центру) Головного управління
ПФУ в Дніпропетровській області за
телефоном ( 099) 035-51-78.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №26

Прогноз погоди

Субота,
10 липня

Неділя,
11 липня

Понеділок,
12 липня

Вівторок,
13 липня

Середа,
14 липня

Четвер,
15 липня

,
П ятница,
16 липня

Ясно

Ясно

мінлива
хмарність
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Ясно

Ясно

Ясно
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+32 0

+220

+29 0
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+230

+32 0
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+33 0
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Висловлюємо співчуття вогнетривнику Сергію Васильовичу Линовецькому в зв'язку з гіркою, непоправною втратою - раптовою смертю дружини. Сумуємо разом з Вами
і поділяємо Вашу біль.
Колектив РБЦ.

Мэр украинского Днепра Борис Филатов как коммерческий астронавт 146-м полетит в космос, - gazeta.ua
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С именинниками нас!

Твої люди заводе!

Вітаємо начальника БМЯНС
Галину Поган і завідувача б/в
«Ялинка» Володимира Борисенка з днем народження!
Шановні іменинники! Ми
приєднуємося до теплих вітань
і поздоровлень, які прозвучали
на Вашу адресу з приводу Вашого особистого свята . Нехай
Ваше життя завжди буде наповнене повагою і підтримкою однодумців, теплотою і любов›ю
рідних, а також справжнім людським щастям. Бажаємо міцного здоров’я, добра, радості, благополуччя і нових звершень на
благо Нікопольського заводу
феросплавів!
Правління АТ НЗФ,
галузевий профком,
колективи БМЯНС і ВУСО.
Керівництво, цехкому профспілки, колективи підрозділів
заводу сердечно вітають своїх
іменинників:
газівника Романа ГЛЄБОВА
(ЦВФ);
машиніста
крана
Марію
ДЕРНОВУ,
електрогазозварника Віктора КОВАЛЕНКА,
слюсарів-ремонтників Сергія
БЕЗПАЛОГО,
Олександра
ЗАБУГУ (АГЦ);
майстра
Володимира
ЄРМАКОВА ( ЦВПФВ);
заступника начальника цеху
Сергія КОБЦЯ (ПЦ-9);
водіїв Олександра ПІКІНА,
Володимира
УВАРОВА,
водіїв навантажувачів Ігоря
ІЩЕНКА, Олександра ПАРЦЕЯ,
машиніста
бульдозера
Максима АНОХІНА,
машиніста екскаватора Олександра СЛЮСАРЯ (АТЦ);
машиніста тепловоза Володимира КУКСЕНКА, помічників
машиніста тепловоза Геннадія
ПОЛЄВІКА,
Станіслава
СІДЕНКА (ЗЦ);
начальника дільниці Олександра РЯБОВА, обрубувача
Івана ТРОФИМОВСЬКОГО,
електрогазозварника
Сергія
САПОЖНИКОВА, модельника дерев’яних моделей Дмитра
МАЛЯРЕНКА (РМЦ);
кровельника
В’ячеслава
ХЛЄБНИКОВА (РБЦ);
Валентина
Івановича
МУСІЙЧИКА,
Володимира
Федоровича
КАРНАУХА,
Світлану
Василівну
МЕДВЕДЄВУ, Зою Іванівну
ДУНІНУ, Валентину Іванівну
ФЕДОРЕНКО,
Юрія
Сергійовича АСТАНІНА, Тамару Павлівну ІВАНЧУК, Валентину Григорівну БАРАНОВСЬКУ, Наталію Дмитрівну
ДУНАЄВУ, Петра Павловича РАКА, Ліну Миколаївну
РУХЛЯДЄВУ, Валерія Михайловича ЛУК’ЯНОВА, Олександра Івановича НЕВЕНЧАНОГО, Світлану Володимирівну
СІРОМАШЕНКО,
Антоніну
Володимирівну ГРУШОВУ, Валентину Іванівну БУХОВЕЦЬ,
Анатолія Олексійовича МУДРОГО, Миколу Володимировича РЕДЬКУ, Ларису Петрівну
МОРДАС, Ріоріту Павлівну
ЛАРЧЕНКО,
Анастасію
Іванівну СУХОБОКОВУ, Тетяну
Іванівну КОВАЛЕНКО, Павла
Володимировича КОВАЛЬОВА (рада ветеранів заводу).
Шановні іменинники! Від усього серця бажаємо вам міцного
здоров’я, довгих років життя, родинного щастя, успіхів
у роботі, безліч радісних
моментів і приємних вражень
у житті. Нехай вас у всіх починаннях супроводжує вдача,
розуміння і підтримка з боку
рідних, колег і однодумців, а робота приносить тільки задоволення і творчі перемоги.
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Счастье есть!

Дякуємо за сумлінну працю!
Ірина КАРПИШИНЕЦЬ
Цього тижня колектив ДШЛ з сумом і теплими словами подяки за багаторічну сумлінну працю проводжає на заслужений відпочинок обпалювача Сергія Наймушина,
який завжди готовий ділитися своїми вміннями та навичками з колегами та користується беззаперечним авторитетом на підприємстві.
- Свій шлях на заводі Сергій Георгійович
розпочав в 1993 році в РМЦ токарем-карусельником, - розповіли на ДШЛ і в бригаді №4.- З 1994-го був переведений на ділянку шлакового лиття токарем. З 2005
року працював обрубувачем, а з 2008го і по нинішній час - обпалювачем. За
час роботи показав себе відповідальним і
працьовитим,справжнім
професіоналом
своєї справи. Сергія Георгійовича називають майстром-золоті руки. Він володіє суміжною професією токаря,і у нього в руках будь-яка металева заготовка віртуозно може перетворитися на витвір
мистецтва не тільки технологічно, але і естетично.
Він здатен виготовити будь-яку унікальну деталь
для найскладнішого механізму. Будучи активним
і ініціативним чоловіком, завжди намагався взяти
активну участь у суспільному і спортивному житті
цеху. У складі цехової команди брав участь в змаганнях з плавання і волейболу заводської спартакіади. До того ж він прекрасний сім'янин, який належно виховав сина Дмитра та доньку Ірину. А ще

він з усією пристрастю і всією душею захоплюється риболовлею.
Нам сумно від того, що Сергій Георгійович йде
на пенсію,але ми сподіваємося, що він буде підтримувати зв’язки з колегами, і його увага буде добрим знаком того, що наш колектив живе і розвивається. Тому ми не розлучаємося з ним, а лише
кажемо «до побачення» і бажаємо багато чудових
днів, насичених яскравими подіями, добрими новинами та цікавими зустрічами, а головне - міцного
здоров’я, благополуччя, сімейного затишку і здійснення всіх задуманих бажань. Дякуємо за сумлінну працю!

Спорт

Попереду Балканські ігри!

Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 9 по 11 липня
о 10.00, 12.00, 16.25 - фільм
«БЕБІ БОС 2 - 3D» (вартість
квитка на ранковий сеанс - 40
грн., на інші – 50 грн.);
о 14.00, 18.20, 20.50 - фільм
«ЧОРНА
ВДОВА
3D»
(вартість квитка на перший сеанс – 50 грн., на інші - 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 тел.: (097) 202-24-84,
(099) 363-98-11.
Бронь знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні – за 30-60 хвилин до
початку фільму.

Новини звідусіль

Відкриємо Україну світу
Багато хто каже, що хоче чкурнути за кордон, мріє побачити Ейфелеву вежу чи Єгипетські піраміди. А хто
знає, що в українське містечко Нікополь взяло свої початки саме з козацької Січі, що саме тут - серце козацької вольниці? Чи навіть те, що
саме тут були розташовані легендарні Гери, тут була знайдена найвідоміша у світі скіфська прикраса - пектораль. І ось нещодавно в Дніпропетровській обласній раді відбулась
презентація міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці
України для тебе». Він покликаний популяризувати традицій нашого народу та підвищити туристичну привабливість краю.
- У нас є команда ентузіастів, яка хоче відкрити Україну для світу через людські історії, - розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. - Україна це не тільки про борщ, вареники, петриківський розпис чи вишиванку. Ми
насправді маємо багато унікального - страв, промислів, пам’яток культурно-історичної спадщини.
Та проблема в тому, що за кордоном цього не бачать і не знають. Ба більше, якщо запитати в мешканців столиці про унікальні речі, які є на Дніпропетровщині, то люди навряд зможуть відповісти
що такого класного мають їхні земляки. Але ж у
нас є дуже багато талановитих людей і ми хочемо,
щоб про них знали - і в нашій країні, і за кордоном.
Давайте разом напишемо «живу» історію Дніпропетровщини».
Отже мета проєкту - залучення громад до створення єдиної бази даних нематеріальної спадщини
України. Зібрана інформація буде впорядкована в
унікальних книгах, виготовлених в давній “черпаний” спосіб, і подарованих в Національну бібліотеку України ім.Вернадського, Національну бібліотеку Ватикану, Королівську бібліотеку Великої
Британії, Олександрівську бібліотеку, бібліотеку
Конгресу США. Друковані примірники презентуватимуть в усіх обласних центрах України та по-
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Вітаємо начальника зміни
Віктора Яцуна і його дружину
Євгенію з народженням донечки Соломії!
Бажаємо, щоб донечка принесла у ваш будинок посмішки,
радість і гарний настрій. Нехай
у вас буде величезна кількість
прекрасних моментів, душевних
вечорів і сонячних днів! Розвивайтеся, ростіть, даруйте один
одному тепло і терпіння. У вас
попереду ще багато хорошого!
Будьте найкращими і турботливими батьками для своїх тепер
вже двох доньок-красунь, адже
вони потребують вашої любові
і підтримки. Величезного щастя
Вашій дружній родині!
Колектив ТСЦ

Афіша

Протягом трьох днів - з 3 по 5 липня - у Львові на
стадіоні СКІФ проходив чемпіонат України з легкої
атлетики серед юнаків 2004-2005 років народження і молодше. В змаганнях взяли участь близько 800
спортсменів з усіх областей України та м.Києва.
Змагалася за звання найкращої вихованка ДЮСШ
«Електрометалург» Лансія Дмитрієва. З бігу на 100
м Лансія встановила особистий рекорд 12.65 сек. та
посіла 9-те місце, а у стрибках у довжину з результатом 5,78 м вона виборола срібну медаль.
За результатами змагань Лансія пройшла відбір на
участь в чемпіонаті Асоціації балканських федерацій,
який пройде в Сербії у серпні цього року.
Вітаємо спортсменку та її тренера Олександра Пацелю з успішним виступом!

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
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Понемногу обо всем...

НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НМетАУ ОГОЛОШУЄ
НАБІР СТУДЕНТІВ

дарують їх в обласні бібліотеки, загальноосвітні
школи, дипломатичні місії і українській діаспорі за
кордоном.
Зі зразків ремісничих витворів, моделей одягу,
картин буде зібрана інтерактивна виставкова експозиція з подальшою презентацією в різних дипломатичних установах за кордоном. За результатами
проєкту організатори також створять міжнародну
онлайн-платформу для українських митців, де розмістять їхні роботи, коротку інформацію про вид
ремесла та його особливості, контакти майстрів.
Під час пандемії коронавірусу в Україні активно розвинувся внутрішній туризм, який дав можливість більше дізнатися про чудові місця. В рамках проєкту буде створено цікаві історико-культурні та гастрономічні маршрути регіонами України під назвою: “Зустрінемо, розкажемо, навчимо,
пригостимо”.
Очікується, що участь в проєкті візьмуть близько 1 млн.осіб (діти і дорослі) з різних куточків
України. Переможці отримують цінні подарунки.
Участь у проєкті можуть взяти всі охочі. Для
цього потрібно зайти на сайт https://tainaua.
blogspot.com/p/blog-page_9.html та заповнити заявку учасника. Організатори зазначають, що одна
людина може подавати декілька історій. Головне
- обов’язково додавати фото і відео тієї страви чи
ремесла, яку пропонуєте
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На ДЕННУ форму навчання –
серед випускників шкіл (на базі
9-ти та 11-ти класів), випускників
ПТУ(на базі диплома «Кваліфікований робітник»);
На ЗАОЧНУ форму навчання
- серед випускників ПТУ на базі
диплома «Кваліфікований робітник», на базі 11-ти класів за спеціальностями:
- 131 «Прикладна механіка»;
- 133 «Галузеве машинобудування»;
- 136 «Металургія» («Обробка
металів тиском», «Електрометалургія сталі і феросплавів»);
- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
УМОВИ ВСТУПУ
На базі 9-ти класів за результатами іспитів з математики і української мови (диктант). Документи прийматимуться до 13 липня
2021 року.
На базі 11-ти класів на підставі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з
української мови та літератури,
- математики або з історії України, або з географії або за результатами іспитів у коледжу з української мови та літератури,
- математики або з історії України, або з географії.
На базі ПТУ(диплом «Кваліфікованого робітника») за результатами іспитів з української мови
(диктант) та фахового іспиту.
Документи прийматимуться на
денну форму навчання до 26 липня; на заочну форму навчання до 6 вересня.За довідками звертатися за телефоном (095) 103-44-45.
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