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ДОРОГІ ГІРНИКИ, ПРАЦІВНИКИ
ЗАПОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ!

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЮ ВАС З  45-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ  ВВЕДЕННЯ
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВАШОГО СЛАВ НОГО ПІДПРИЄМ СТВ А!

Значимість діяльності вашого комбінату для міста Дніпрорудне, Василівсь-
кого району, як і для всієї України, важко переоцінити. Непроста, але така
почесна праця вашого колективу є першоосновою національної економіки,
оскільки руда, яку ви видобуваєте, — це запорука успішного розвитку вітчиз-
няної металургії, а значить — і всіх галузей української промисловості.

Сьогодні народ України переживає найскладніші у своїй новітній історії випробу-
вання. І від вашого професіоналізму, вашого відповідального ставлення до роботи
залежить і майбутнє вітчизняної економіки, і благополуччя всього нашого суспіль-
ства. Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя та нових трудових звершень!

Сергій ГРАЧОВ, депутат Запорізької обласної ради.

може йти на лекцію, а опи-
нитися в парку». Так говорять
ті, хто свого часу сидів за сту-
дентською лавою або нині
готується до семінару. Нор-
мальний студент ніколи не
упустить приводу погуляти,
навіть незважаючи на іспити
та заліки. Але є два дні на
рік, коли він може віддава-
тися веселощам з абсолют-
но чистою совістю: 17 лис-
топада — Міжнародний день
студента, і 25 січня — Тетя-
нин день.

Свято це родом із Санкт-
Петербурга, але довгий час
воно святкувалося лише в
Москв і. Саме в Тетянин
день, 12 (25 по Григорі-

Наш район завжди славився пра-
цьовитими людьми. І, в першу чер-
гу, це — шахтарі! Їх робота нелегка
і важлива, тож на комбінаті цінують
та поважають своїх людей! Для цьо-
го навіть започаткували високу пам-
'ятну відзнаку — золотий нагрудний
знак "Людина року ПРаТ ЗЗРК",
приурочену 45-річчю підприємства.

У четвер гірники урочисто святку-
вали ювілею підприємства. Почали з
відзнаки десяти найкращих трудів-
ників та відкриття Алеї Слави ПРаТ
"ЗЗРК", на якій встановлені постамен-
ти з їх фотографіями та іменами. Це
трударі: електрогазозварювальник
АТЦ Микола Аленіков, головний ме-
ханік шахти "Експлуатаційна" Мико-
ла Закушняк, начальник дільниці №1
ЦКПР Ігор Козин, машиніст підйомної
машини шахти "Експлуатаційна" Те-
тяна Костюк, начальник дільниці № 7
шахти "Прохідницька" Сергій Леме-

ЧИТАЙТЕ

У НОМЕРІ:

Як копійка ВЕДЕТЬСЯ,
то й добре ЖИВЕТЬСЯ — ЗА
ЯКИМ БЮДЖЕТОМ ЖИТИМЕ

РАЙОН У 2015 році

СПЕКТР
ПОСЛУГ —
ВЕЛИКИЙ

2  с т о р .

ДУХ И ДУША...

5  с т о р .

С И Л Ь Н І Ш Е !
Субботний вечер

с Анатолием ЗЫГАРЕМ
 4  с т о р .

15
КАНАЛІВ

ТБ –
3 стор.

ШАНОВНОМУ КОЛЕКТИВУ
ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ!

Початок 2015 року для Василівщини ознаменувався
ювілеєм одного з найпотужніших промислових
підприємств-гігантів України — ПрАТ "Запорізький залі-
зорудний комбінат". 45 років тому вступила у дію перша
черга "ЗЗРК". В складних гідрогеологічних умовах, під
сімома водоносними горизонтами, розпочався видобу-
ток залізної руди. І ось так вже 45 років!

І з  ро ку  в  р і к  п ід пр иєм ст во  нарощує  в ир об -
нич і  потуж ност і .  І  сьог одн і  з ал і зну  руду  з ал і -
з ор уд н ог о  з н ают ь  д але к о  з а  м е ж ам и  к р а ї н и .
П ідприємство давно стало важливою складовою
г ір ни ч о- м ет ал ург і йн ог о  к омпле к су  де рж ави .

Шановні гірники! Наша країна нині переживає не-
легкі часи. Та попри всі негаразди, завдяки само-
відданій праці ви не тільки зберегли виробничий, на-
уковий і кадровий потенціал, але й з року в рік дово-
дите,  що комбінат живе,  розвивається і набирає
обертів. Ви здійснюєте реконструкцію виробництва,
модернізуєте його і гідно відстоюєте своє місце се-
ред лідерів світової металургії. Спасибі вам за вашу
працю, за те, що славите рідну Василівщину, що є
прикладом всім нам мужності, стіцкості, впевненості.

Ми знаємо — спираючись на славні традиції багатьох
по колінь металургів, високий професіоналізм, наполег-
ливість та працьовитість, працівники комбінату і надалі
забезпечуватимуть сталий розвиток своєї галузі.

Щиро бажаємо вам, дорогі друзі, плідної праці та но-
вих вагомих здобутків на благо України. Благополуччя,
миру та щастя вам та вашим родинам!

Денис КАЛІНІН, голова районної ради.
Михайло СОЛОПОВ, перший заступник голови РДА.

Ввечері 22 січня Президент Петро
Порошенко провів нараду з силови-
ками, за підсумками якої затверд-
жено план подальших кроків з про-
тидії терористам на Сході країни.
Глава держави на цій нараді розповів
про успіхи українських військових в
зоні АТО, відзначивши, що українсь-
ке військо вдало відбиває атаки по
всьому фронту. "Відбулися справжні
танкові бої. Українські Збройні Сили
перемагають в цих боях".

Порошенко повідомив про захоп-
лення ворожих БТР та БМП, знищен-
ня танків противника, машин з боє-
припасами. "Противник заплатив ви-
соку ціну за те, що авантюрно нама-
гається нападати на наші Збройні
Сили. По всій лінії фронту ми міцно
тримаємо позиції, незважаючи що
інтенсивність обстрілів в десять разів
перевищувала те, що було до почат-
ку інтенсивної фази бойових дій", —
відзначив глава держави.

За підсумками бою у четвер Поро-
шенко вирішив нагородити орденами
"За мужність" екіпажі танків Першої
зведеної роти Першої окремої танко-
вої бригади, яка "продемонструвала
надзвичайно високу мужність, героїзм
і зупинила навалу противника, десан-
тників-"кіборгів", які героїчно трима-
ли оборону Донецького аеропорту.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗМІ.

« Тримаємо
п о з и ц і ї »

анському календа-
рю) січня 1755 р.,
імператриця задо-
вольнила прохання

графа Івана Шувалова про
відкриття в Москві універси-
тету, про що і підписала
відповідний указ. А велико-
мучениця Тетяна стала не-
бесною патронесою сту-
дентів. Навмисно так вийш-
ло чи ні — сказати складно.
Але великомучениця Тетяна
завжди вважалася заступни-
цею студентів.

Весела вдача, любов до
свободи, прагнення жити
сьогоднішнім днем — ці
риси притаманні студентам
усіх часів і народів. Багато
хто їх засуджує за це, але…
«Молодість — це та вада, яка
швидко минає» — сказано в

одному з добрих старих фільмів.
Так давайте ж дозволимо студен-
там залишатися самими собою —
вони ще встигнуть стати серйоз-
ними і солідними.

25 січня — Тетянин і студента
день! У цей день вітають усіх
Тетян. Змінилися часи, традиції
святкування, але не змінилася суть
свята — воно залишається одним
з улюблених днів. Це свято тих,
хто, незалежно від національності
та віку, відчуває в собі дух студен-
тства! І давайте під девізом: "Бу-
демо веселі і п'яні в день красуні
Тетяни", весело й гамірно відзна-
чимо це свято. Давайте зберігати
в душі вогонь творчості, спраги
знань, пошуку і відкриттів, пра-
гнення до кращого.

Це Тетянка — квітка ясна, мов світанок
У намисті променистім і прекрасна, наче ранок...
Я К А  В О Н А ?  Ім’я Тетяна

давньогрецького походження: упоряд-
ниця, засновниця.

Характер: Тетяна — емоційна, вміє по-
стояти за себе, практична і принципова.
Але принципи її багато в чому залежать
від настрою. Намагається бути лідером.

У дорослому віці — вперта і владна.
Добре знає, що їй потрібно в житті. Здат-
на виконати будь-яку роботу. У компанії
поводиться розкуто. Сімейне життя не
завжди складається вдало, тому що Тетя-
на прагне нав'язати свою волю чоловіку,
може без особливого приводу влаштува-

ти скандал. Діти ставляться до неї на-
сторожено, для них вона строга мати.

У старшому віці стає більш терпи-
мою, сімейні відносини стають го-
ловними у житті.

Запаслива. У сім'ї часто виступає
ініціатором ремонтів, переробок, пе-
рестановки меблів. Не любить скар-
житися подругам на життя. Ревнива,
але вперто приховує свої ревнощі.

Серед усіх Тетян найспокійніша та,
яку по батькові Михайлівна, обдаро-
вана і досить спокійна — Володими-
рівна, дуже вперта — Миколаївна.

Слово Тетяна справляє враження
чогось хорошого.

«Т льки
студент

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ — на 6 стор.

ШВИДШЕ, ВИЩЕ,

150 млн. тонн високо-
якісної руди — за 45
років! Саме стільки ви-
добуто кількома поко-
ліннями гірників на од-
ному з провідних
підприємств гірничо-
добувної галузі України — ПРаТ "Запорізький залізорудний ком-
бінат", який очолює Герой України Михайло КОРОЛЕНКО.

З ювілеєм,
гірники!

шев, медична сестра санаторію-
профілакторію "Гірник" Тетяна По-
тійко, бункерувальник дільниці №
2 закладочного цеху Сергій Смер-
дов, директор з виробництва Воло-
димир Усатий, електрослюсар ЗЦ
Анатолій Ухаль та машиніст конвей-
єра ДСФ Лариса Шипотько.

Керівник комбінату Михайло Коро-
ленко подякував "золотій десятці"
за вагомий внесок та особисті зас-
луги у розвитку виробництва, впро-
вадженні ефективних методів управ-
л іння ,  удосконаленні  соціальної
сфери, в розвиток колективу, а та-
кож за самовідданість в екстремаль-
них ситуаціях при захисті життя
гірників та майна комбінату.

45 років, а яка вже багата історія
славного колективу, що давно став
гордістю і славою Василівщини! Того
дня згадали всіх — від першої ваго-
нетки руди до сьогодні...

На ФОТО: голова правління, генеральний директор ПРаТ "ЗЗРК" Михайло КОРОЛЕНКО, головний акціонер словацької ком-
панії АО "Мінерфін" Ян МОДЕР, голова наглядової ради ПРаТ "ЗЗРК" Петер ПЛАНИ, генеральний директор МК "Запоріжсталь"
Ростислав ШУРМА (У ЦЕНТРІ) разом з першими володарями золотого нагрудного знаку "Людина року ПРаТ "ЗЗРК"-2014".

Як святкував ювілей колектив залізорудного комбінату, кого вшановували — у наступному номері «НТ».
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ!

ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ З 45-ю РІЧНИЦЕЮ
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА!

Запорізький зал ізорудний комб інат  — це основа в іт чизняно ї промис-
лов ост і .  Без  ви добу то ї  вам и руди  немож ливий  розви ток ме тал ург і ї ,
машинобудування ,  б уд івництва ,  с ільського  господарства ,  енергетики. . .
Прац івникам  ЗЗРК завжди були притаманн і  високий профес іонал ізм ,
готовн іс т ь до  трудових звершень .

Упевне ний,  що  в  нин ішн і х  с кл адних  со ц іал ьно-економ ічних  умовах
профес ійний та  і нтелектуал ьний потенціал  колективу  Запор ізького за-
л ізорудного  комбінат у стане запорукою стабіл і заці ї  економіки й  забез-
печить  подальший розвиток України .

Шановні гірники! Ви присвятили своє життя нелегкій, але почесній справі.
Бажаю вам нових здобутків, міцного здоров'я, благополуччя, добра та миру!

Володимир БАНДУРОВ, народний депутат України.

Запрошуємо до
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ

народного депутата
Володимира БАНДУРОВА!
Прийом громадян буде проводитися

27 СІЧНЯ, У ВІВТОРОК: з 09.30 до
10.30 — у Степногірській селищній раді;
з 11.00 до 12.00 — у Підгірненській
сільській раді; з 14.00 до 15.30 — у
райдержадміністрації; з 16.00 до 17.30
— у Дніпрорудненській міській раді.

Запис на прийом по тел.: 095-756-
91-45, 097-407-46-32, (061) 236-
76-01, (061) 236-76-04.

П О Г О Д А
У НЕДІЛЮ , 25

СІЧНЯ,  t вночі -20С,
вдень + 20С. У ПОНЕД-
ІЛОК, 26 СІЧНЯ, t вночі

-2 0С, вдень +40С. У ВІВТОРОК, 27
СІЧНЯ, t вночі -2 0С, вдень +50С.

ВИСТОЇМО!

Чому вечорами не горить
світло на вулицях рай-

центру? Скільки платитимемо за по-
слуги КП «Добробут» — на ці та інші
запитання відповідає міський голова
Сергій ЛОБИНЦЕВ.

Податок на нерухомість. Скільки і як
платимо? — у наступних номерах «НТ».

АНОНС

45!

.


