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— Михаил Константинович, не секрет, что
комбинат является крупнейшим налогопла-
тельщиком нашего региона…

— Всё верно. В 2014 году, например, ЗЖРК
перечислил в бюджеты всех уровней более 777
миллионов гривен, в том числе в местный бюд-
жет — более 165,5 млн. и в государственный —
более 611,5 млн. грн. И это не просто цифры
— за счет налоговых поступлений от промыш-
ленных предприятий, подобных нашему, фи-
нансируется работа всех бюджетных учрежде-
ний и организаций (образование, медицина,
культура, спорт), а также различные государ-
ственные социальные программы. Так что ме-
тафора "кормилец города и района" по отно-
шению к комбинату вполне уместна.

— Но кроме добросовестного отчисления
налогов в бюджет, ЗЖРК оказывает еще и
благотворительную помощь предприятиям,
организациям и гражданам.

— В прошлом году комбинат направил на
благотворительную помощь более 2 млн. грн.
В 2015 году мы продолжили эту работу. На-
пример, к нам неоднократно обращалось ру-
ководство Днепрорудненской городской
больницы, для которой Правление выделило
помощь как материалами, так и финансами, а
именно: 15 баллонов кислорода (ежемесяч-
но) для проведения операций и выхаживания
больных в реанимации; электрокардиограф
"ЮКАРД-100" и т.д.

Также для отдела кадров больницы при-
обретено и безвозмездно передано много-
функциональное устройство для печатания,
сканирования и копирования.

 Правление, по возможности, старается от-
кликаться на просьбы школ о помощи. Это и
премирование талантливых учеников в конце
учебного года, и финансирование поездок и
экскурсий для детей и учителей, и спон-
сорская помощь школе "Дивосвiт" для про-
ведения пленэра и др. Кроме того, комбинат
выделял средства и материалы для проведе-
ния ремонтов в ряде учебных заведений —
Днепрорудненских детских садах № 2 "Ален-
ка" и № 6 "Ручеек"; Днепрорудненской шко-
ле "Свiточ"; Пятихатской средней школе; То-
полинской средней школе и т.д.

Для Балковской средней школы (в связи с
ситуацией в стране) приобретено оборудова-
ние для благоустройства бомбоубежища; для
Малобелозерской школы № 1 — ноутбук и те-
левизор, а для Днепрорудненской школы "Та-
лант" — телевизор.

Обращаются к нам за помощью и органы мес-
тного самоуправления. В частности, Ор-
лянскому сельскому совету выделили матери-
алы для обустройства спортивной площадки в

с.Тополиное, 200 тонн породы для текущего
ремонта переулков на территории сельсове-
та, а также автовышку для удаления аварий-
ных деревьев. Трудовскому сельскому совету
Великобелозерского района безвозмездно пе-
редан офисный комплект (компьютер с мно-
гофункциональным устройством).

Активную позицию в решении проблем сво-
их громад занимают депутаты местных сове-
тов — представители трудового коллектива ЧАО
"ЗЖРК". И комбинат всегда оказывает поддер-
жку их инициативам. Так, депутат Балковского
сельского совета охранник ВВО Елена Шев-
ченко не раз обращалась к Правлению с
просьбой выделить материалы для отсыпки
улиц (планирование дорог сельские активис-
ты выполняют самостоятельно).

Водители автоцеха Сергей Бугров и Вла-
димир Бойченко уже досконально изучили
все труднодоступные улицы и переулки Ба-
лок, так как с конца мая по настоящее время
отвезли туда не одну машину породы, в
частности, на улицы 1 Мая, Радстеповскую,
Котовского (спуск к пляжу), ул. Стадионную
(спуск к пляжу), ул. Береговую.

Конечно, этот список далеко не полный. Пе-
речислять всё было бы слишком долго. Добав-
лю, что Правление неоднократно выделяло
материальную помощь работникам и пенсио-
нерам комбината для проведения дорогостоя-
щего лечения и поддерживало в других труд-
ных жизненных ситуациях.

— Для работника любого предприятия
главным показателем социальной защи-
щенности является его заработная плата.
Будет ли повышаться заработная плата у
нас на комбинате?

— Средняя заработная плата на ЧАО "ЗЖРК"
за 2013 год составляла 6530 грн., за 2014 год
— 7002 грн., а за 5 месяцев 2015 года — 7388
грн. Понятно, что много денег не бывает, но
по уровню оплаты труда уже много лет подряд
наше предприятие входит в тройку лидеров в
горно-металлургической отрасли. По нашим
расчетам, ожидаемая средняя заработная пла-
та за 2015 год составит 8300 грн.

— Расскажите, пожалуйста, о социальных
программах, действующих на комбинате.

— Важной составляющей социального пакета
комбината является возможность оздоровиться
как работникам, так и членам их семей. Ком-
фортные условия для отдыха созданы на базе
"Горняк" на берегу Азовского моря (пгт Кирил-
ловка). С каждым годом база становится все кра-
сивее. В этом году, например, на её террито-
рии установлена тренажерная площадка, на
пляже — три дополнительных навеса, а на тре-
тьих этажах обоих корпусов — кондиционеры.
Наша цель — постоянно улучшать условия отдыха
наших работников.

Прекрасные условия для оздоров-
ления существуют и в санатории-про-
филактории. В 2014 году, например,
в нашем "цехе здоровья" открыт ка-
бинет галотерапии, приобретен но-
вый спортинвентарь для тренажерно-
го зала, благоустроена территория. В
текущем году продолжены работы по
благоустройству территории, приоб-
ретены новые приборы для физио-
процедур, выполняются плановые
ремонты внутри здания. Совсем не-
давно мы открыли площадку для за-
нятий воркаутом, а сейчас активно
ведутся работы по строительству
теннисного корта. Думаю, что отды-
хающие, перед которыми профилак-
торий распахнет двери уже 3 сен-
тября (на месяц раньше срока), по
достоинству оценят заботу о здоро-
вье наших трудящихся.

Ежегодно для детей работников
комбината приобретаются путевки в
детские оздоровительные лагеря. В
этом году на эти цели выделено по-
рядка 736 тыс. грн.

Кроме того, коллективный договор
ЧАО "ЗЖРК" включает пункты, направ-
ленные на поддержку молодежи и ве-
теранов предприятия. В частности, вы-
деляется материальная помощь работ-
никам, вернувшимся на комбинат пос-
ле службы в армии, а также молодым
работникам, впервые вступившим в
брак. На нужды совета ветеранов
ЗЖРК, на учете в котором состоит
более 2,5 тыс. пенсионеров, пере-
числяется 300 тыс. грн. ежегодно.

Профессия горняка — одна из са-
мых опасных и тяжелых. Поэтому
Правление комбината уделяет мно-
го внимания созданию достойных
условий труда для работников. Это
и приобретение новой спецодежды,
и контроль за питьевым режимом, и
ремонты в административно-бытовых
зданиях цехов.

В заключение скажу, что главным
приоритетом Запорожского железо-
рудного комбината является забота о
людях, и в дальнейшем мы будем не-
уклонно поддерживать свои соци-
альные инициативы.

— Спасибо за интервью.
Подготовила Елена МАШТАЛЯР.

ЗЖРК: ОРИЕНТИР —
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Жители Днепрорудного настолько привыкли к фразе "ЗЖРК — градообразую-
щее предприятие", что воспринимают её в лучшем случае как некий истори-
ческий факт (действительно, город Днепрорудный появился на карте Украины
в связи со строительством Запорожского железорудного комбината), а иногда
и просто как газетный штамп, не вкладывая в это предложение особого смысла.
Между тем, городу, да и всему Васильевскому району, было бы трудно спра-
виться со своими проблемами, не будь рядом такого сильного и надежного
партнера, как комбинат. О том, как решаются вопросы социального характера
на комбинате и о поддержке городских и районных социальных программ —
наш разговор с Председателем Правления ЧАО "ЗЖРК" М.К. КОРОЛЕНКО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

Усі ми любимо українську
культуру і її свята. Проте
святковий настрій швидко
зникає і забувається, а ре-
альне життя продовжується
кожного наступного дня. І в
ньому неоціненна роль
жінки. Вона народжена бути
прекрасною леді, вірною
подругою, супутницею жит-
тя для чоловіка; турботли-
вою, дбайливою і люблячою
мамою — для дітей,  лагід-
ною, доброю і мудрою ба-
бусею — для онуків. Старі
люди говорять: там, де чо-
ловік переступив поріг до-
мівки — там для нього по-
чинається царство жінок.
Саме жінці відведена роль
господині сімейного вогни-
ща і всім тим, чим вона на-
повнить власну домівку —
буде сповнена і душа гос-
подаря.

І, незважаючи на безліч
свят, кожен сам для себе
виділяє лише декілька з
них, що дійсно буде відзна-
чати з усією душею. І серед
них — День матері та Міжна-
родний день сім'ї.

Покликання кожної жінки
— материнство. І її життя —
це величезна, важка що-

денна праця, терпіння, лю-
бов і надія на дітей, бо саме
в них — сенс буття, продов-
ження роду людського.

На таких цінностях будува-
лася чергова зустріч з підо-
пічними, присвячена Матері.
Яскраві квіти, зворушливі
вірші та пісні про мам прой-
няли серця кожного присут-
нього та нагадали про ди-
тинство, турботливі руки  ма-
терів та ніжний голос колис-
кових.

Прозвучали всім знайомі з
дитинства: «Пісня про руш-
ник», «Росте черешня в мами
на городі» та «Чорнобривці»

у неперевершеному вико-
нанні культпрацівника
відділення Ольги Червоненко.

Присутні згадали історію
виникнення свята, прослуха-
ли легенди, присвячені ве-
ликій силі материнської лю-
бові, та помолились Матері

смачний і багатий україн-
ський стіл з різноманітними
стравами з сала з прянос-
тями, ковбасами, салатами,
випічкою і солодощами, бо
кожен із запрошених йшов
зі своєю смакотою.  Праців-
ники відділення створили
національний куточок із
хл ібом, сіллю, шматком
сала, огірочками та часнич-
ком. А голова ради ветеранів
с. Кам'янське Тамара Бес-
пальченко зав італа до
відділення з великою за-
пашною домашньою паля-
ницею. Свої кулінарні
здібності продемонструва-
ли всі.

За доброю традицією, го-
стей зустрічали піснею та
словами: "Хай ллється пісня
рікою, а сало буде горою!".
З неабиякою цікавістю при-
сутні дізналися про існуван-
ня пам'ятника салу і свині,
про фестивалі в різних ку-
точках України, присвячені
Дню сала, отримали
відповід і на запитання:
"Чому ж таки українці люб-
лять сало?", "Чому салу
можна присвячувати вірші,
оди, пісні?", отримали "12

"ЛЮБОВ ДО ЗЕМЛІ У МАТІНКИ-НЕНЬКИ БЕРЕМО, ХЛІБ І САЛО ЇМО…"
Говоримо по-українськи;
Кохаємо по-українськи;
Шануємо матір-неньку
І землю-матінку по-українськи!

Божій за здоров'я наших
неньок. Не обійшлось і без
веселих конкурсів під час
яких підопічні продемонст-
рували свої навички. Саме
конкурси навіяли на поба-
жання присутніх зібратися
за "круглим столом" зі шма-
точком запашного сала з
часничком та погомоніти.

наступна частина зустрічі
пройшла у стилі вшану-
вання українських націо-
нальних традицій під на-

звою "День Сала". З гар-
ним настроєм, надією, теп-
лом, "апетитом, ароматом з
перцем" його розпочали
незмінна ведуча Ольга Чер-
воненко, яка грала головну
роль — Горпини Кабанівни,
завідувач відділення Люд-
мила Стаднікова та перукар
Анастасія Заяц.

Прикрасою заходу став

доводів на користь сала".
Разом з тим, згадали й про
трудові мозолі свинарок і
працю на селі: "Без сала
хліб смаку не має, в нім те-
рпкий присмак поту й
солі…". Наші гості слухали
й пісні про сало, гуморини,
приказки, анекдоти...

Так і  живемо на ук-
раїнській землі: журбу
піснею долаємо, свого не
цураємось, життю у дідів і
прадідів навчаємось, а лю-
бов до землі  у матінки-
неньки беремо, хліб і сало
їмо, отож і здоровенькі бу-
демо.

Прощалися зі словами
"Їжте сало, щоб раділо сер-
це і співало!"

Шановні наші пенсіоне-
ри! Будьте здоровенькі і че-
кайте на наші запрошення
кожного місяця! Ми щиро
вдячні всім своїм підопіч-
ним, що завітали до нас, та
низько вклоняємося вам за
ваш оптимізм і прихильність
до нас, щиру материнську
любов, турботу, витончені
кулінарні здібності.

Колектив відділення со-
ціально-побутової адаптації.

минулому році оформив до-
віреність на одержання своєї
пенсії на три роки. Чому по-

трібно писати заяву ще й в Пенс-
ійний фонд?

Коментує начальник відділу з об-
слуговування та розгляду звернень
громадян Оксана КОЛЕСНИК:

— Пенсійний фонд України здійснює
виплату пенсій як через поштові
відділення так і через установи банків.

У частині другій статті 47 Закону Ук-
раїни "Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування" перед-
бачено, що пенсію може бути випла-
чено за довіреністю, порядок офор-
млення й термін дії якої визначено в
законодавстві. Виплата пенсії за до-
віреністю здійснюється протягом усього
періоду її дії за умови поновлення
пенсіонером відповідної заяви про
виплату пенсії за довіреністю через
кожен рік дії такої довіреності. У разі,
якщо дов іреність оформлено на
термін понад один рік, одержувачу
пенсії після завершення кожного року
дії довіреності потрібно звернутися з
відповідною заявою в управління Пен-
сійного фонду України щодо продов-
ження виплати пенсії за довіреністю.
Цього вимагає закон.

НАГАДАЮ: Пенсійний фонд Украї-
ни фінансує кошти для пенсійних вип-
лат відповідно встановленого графі-
ка. Пенсія виплачується щомісяця не
пізніше 25 числа місяця, виключно в
грошовій формі.

ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ

1994 року і донині працюю
вчителем в загальноосвітній
школі. Маю 20 років освітян-

ського і 28 років загального стажу.
Коли тепер я матиму право на пен-
сію за вислугою років?

Коментує заступник начальника
управління Пенсійного фонду у Ва-
силівському районі Ілона ДОНДИК:

— У законодавстві визначено кате-
горії громадян, яким пенсію за вислу-
гою років призначають незалежно від
віку лише за наявності належного
спеціального стажу. До них належать
працівники освіти, охорони здоров'я
та соціального забезпечення.

 З 1 квітня змінено порядок призна-
чення пенсій за вислугою років, а саме
— збільшено кількість років спецста-
жу, який потрібно мати для призна-
чення пенсії за вислугою років. Це
збільшення буде поступовим — на 6
місяців щороку (починаючи з 1 квітня
2015 до 1 квітня 2024 р.).

Проте, якщо особа (не має зна-
чення  чолов і к або ж інка)  до
01.04.2015 вже відпрацювала весь
спецстаж, то для призначення їй
пенсії в подальшому нові вимоги
щодо стажу не застосовуватимуть.

.
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відділенні соціально-побутової адап-
тації з пенсіонерами відбулися два чу-
дових заходи — День Матері та День

Сала — данина національним традиціям, які
ми шануємо усім серцем і душею.

У

І

ЩО ДУШУ ЗВЕСЕЛИТЬ!.


