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Т

рудовий шлях на
Дніпровському
металургійному комбінаті
імені Ф. Е. Дзержинського О. П. Шестак розпочала
в 1976 р. у відділі автоматизації систем управління
виробництвом. А в 1980 р.
вона очолила фінансовий відділ, де здобула велетенський практичний досвід. У 2005 р. Олена Петрівна
обійняла посаду головного бухгалтера комбінату.
Успішна робота будь-якого колективу багато
в чому залежить від керівника, його вміння скерувати
колектив, об’єднати його, використати досвід і знання
працівників. Завдяки високому професіоналізму й неабияким управлінським здібностям Олени Петрівни
Шостак колектив бухгалтерії «Дзержинки» сьогодні
формують переважно молоді й ініціативні працівники,
які, проте, успішно долають завдання будь-якої складності завдяки вмінню працювати злагоджено й високій
мотивації до праці.
Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ст.
Бухгалтерія. У наші дні бухгалтер металургійного комбінату мусить бути різноплановим фахівцем,

який повинен не тільки досконало знати фінансову
справу, а й розумітися на специфіці й особливостях
виробництва, економічних законах, податковому
законодавстві, мати добру юридичну підготовку,
зокрема й у галузі міжнародного права. Сучасні постійні динамічні зміни в законодавстві вимагають
від бухгалтера не просто виконувати певну дію,
а зважувати її, аналізувати, приймати рішення.
Так, наприклад, серйозним екзаменом для працівників бухгалтерії «Дзержинки» стало здавання фінансової звітності за 2012 р. за міжнародним стандартом.
Через бухгалтерію Дніпровського металургійного
комбінату імені Ф. Е. Дзержинського проходить уся інформація, що надходить до комбінату — всі вхідні та
вихідні документи, надходження, відвантаження тощо
обробляються в бухгалтерії та підводяться до спільного знаменника. Тому життєдіяльність підприємства
багато в чім залежить від роботи бухгалтерії. А вона
побудована так, що кожен працівник, виконуючи власні функції, мусить також добре розбиратися й у специфіці роботи колег. Так забезпечується злагоджена робота колективу й водночас — взаємозамінність
у ньому.

Недбайло Микола Миколайович
Випускник металургійного факультету (1997)
Начальник конверторного цеху

Д

ніпродзержинський
державний
технічний університет М. М. Недбайло закінчив у 1997 р.,
здобувши спеціальність
«Металургія чорних металів» та спеціалізацію
«Металургія сталі».
Трудову діяльність на Дніпровському металургійному комбінаті імені Ф. Е. Дзержинського розпочав підручним сталевара 4 розряду в мартенівському
цеху № 3. З 1999 р. працював у конверторному цеху
комбінату, був: оператором 4 розряду (1999–2001), підручним сталевара конвертора 6 розряду (2001–2003),
змінним майстром виробництва конверторного відділення (2003–2006), майстром виробництва конверторного відділення (2006), старшим майстром виробництва

конверторного відділення (2006–2008), заступником
начальника цеху з технології (2008–2011), заступником начальника цеху (2011–2013). Із 2013 р. Микола
Миколайович Недбайло — начальник конверторного
цеху «Дзержинки».
Конверторний цех. Конверторний цех Дніпровського
металургійного комбінату імені Ф. Е. Дзержинського запущений у 1982 р. Ця подія стала однією з найважливіших в історії комбінату, «точкою біфуркації», коли одна
металургійна епоха відійшла в минуле, поступившись
місцем новій ері. 39 теперішніх робітників конверторного цеху працюють у ньому з перших днів створення.
Вони пишаються тим, що свого часу мали можливість
перейняти безцінний виробничий досвід у таких «легенд» сталеварної справи, як В. Сонін, В. Лаврентьєв,
В. Махницький, В. Івко, а нині передають власні знання
та багатий досвід молодому поколінню.
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