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Президент по-
спілкувався з
жителями міста,
я к і  з устр іли
його біля пам'-
ятника, і подя-
кував їм за гро-
мадянську  по-
зицію. "Частина
мого серця — в
Запор іжж і " ,  —
сказав  Прези-
дент.

На зустр ічі  з
адм ін і стратив -
но-господарсь-
ким активом об-
ласті Глава дер-
жави, насампе-
ред,  висловив
вдячність жите-
лям міста і  області за рішучі дії
для забезпечення миру,  спокою,
стабільності і цілісності України.

— На Запоріжжя, як і на Харків, Одесу
робилася ставка сепаратистів. Але за-
поріжці не дали запалити полум’я се-
паратизму. Запоріжжя вчасно зрозумі-
ло цей сценарій і не дало провести про-
російський марш — це бачила вся Ук-
раїна. Запоріжжя, Хортиця — це  ті якорі,
які не дадуть нам сповзти, це форпост
української державності.

Продовжуючи цю тему, Президент
відзначив позитивну роботу міліції,
прокуратури, всіх силових структур
області. А показник мобілізації військо-
вослужбовців — 86% до планової
кількості — один з кращих у країні.

Петро Порошенко також високо оц-
інив допомогу запорізьких волонтерів.

Далі Президент представив голову
обласної державної адміністрації: ке-
рівником виконавчої влади області став
Валентин Михайлович Резніченко.

— Валентин Резніченко — силь-
ний, вольовий, ефективний менед-
жер, якого я знаю 15 років. Це лю-
дина, якій я довіряю, який не підве-
де ні Президента, ні Запоріжжя, —
зазначив Петро Порошенко.

Відповідаючи на запитання жур-
налістів, що більшою мірою стосува-
лися новопризначеного керівника об-
ласті, Глава держави зазначив, що Ва-
лентину Резніченку надано карт-
бланш щодо прискорення формуван-
ня своєї вертикалі влади.

— Ми домовилися, що взаємодія з
владними структурами, місцевим само-
врядуванням, громадськими організа-
ціями, волонтерами й активістами буде
першим пріоритетом новопризначено-
го губернатора. Це неприпустимо,
коли стільки часу область функціонує
без керівника. Ми спільно налашто-
вані на ефективну розбудову держави
та Запорізького регіону зокрема.

На запитання, чи пов’язаний Вален-
тин Резніченко з представниками
політичної чи економічної еліти із

Їх назвали Не-
бесною сотнею —
українців, які заги-
нули у Києві на
Майдані, вулицях
Грушевського та
Інститутській. Гину-
ли за честь, за
волю, за право бути
народом — джере-
лом і мірилом вла-
ди у державі, за
країну, в якій не
страшно жити і на-
роджувати дітей.

У приміщенні Ка-
м’янської сільської
бібліотеки-філіалу
Василівської ЦБС
на годину пам’яті,
присвячену загиб-
лим на Майдані,
зібралися учні 5-х та
7-х місцевої ЗОШ.
Цей виховний захід
підготували бібліо-
тека та клуб (завіду-
юча В.Саламатіна).
Мета заходу — вша-
нування пам’яті ге-
роїв та прищеплен-
ня у дітей любові до
Батьківщини, вихо-
вання патріотичної
свідомості,  розвит-
ку бажання стати
гідними громадяна-
ми України.

Завідуюча бібліо-
теки О.Кущ розпові-
ла про історію цієї
революції: з чого
все починалося і яки-
ми жахливими под-
іями закінчилося.
Згадала полеглих
героїв, чиї фото-
графії представлені
на фотостенді «Герої
Небесної сотні».

Учні прослухали
вірші та пісні «Мо-
литва за Україну»,
«Не отнимайте сол-
нце» у виконанні
Олі  Григоренко й
Інни Адаменко, пе-
реглянули відеоро-
лик «Герої не вми-
рають! Небесна Сот-
ня». Присутні  в
скорботі, в хвилині
мовчання схилили
низько голови пе-
ред пам’яттю людей
різного віку, яких
було вбито у мир-
ний цивілізований
час ХХІ століття.

Тому сьогодні ска-
жемо: «Люди, бе-
режіть серця свої,
щоб не стали каме-
нем! Розбудуйте в
душах Божий храм,
щоб не повторити
великий гріх!».

Жовто-блакитний
Стяг покрив їм тіло…
Як крила ангела,
Злітаючи назад,
Небесна сотня
В вирій полетіла...
Олена КУЩ, за-

відуюча Кам’янсь-
кої сільської бібліо-
теки-філіалу.

В ОБЛАСТІ — НОВИЙ ГУБЕРНАТОР

Президент України Петро Порошенко побував у суботу у За-
поріжжі з робочою поїздкою. Перед зустріччю з активом об-
ласті Глава держави поклав квіти до пам'ятного знака подвигу
учасників Революції Гідності та Героїв Небесної сотні, який
відкрили напередодні на площі біля облдержадміністрації.
Петро Порошенко підкреслив, що сьогодні на українській владі
лежить особлива відповідальність — перед Небесною Сотнею,
перед героями, які загинули на Донбасі.

сусідніх областей, Президент Украї-
ни надав чітку та лаконічну відповідь:

— Такий термін пошуку кандидату-
ри на посаду голови Запорізької ОДА
і був пов’язаний з тим, щоб знайти
людину, яка є повністю віддалена від
будь-яких представників ел іти із
сусідніх регіонів. Шукали найкращо-
го та гідного.

Сам Валентин Резніченко запевнив,
що не призначатиме заступників із
числа «свого оточення».

— У мене немає найближчого ото-
чення, тому помічники і заступники на
90% будуть із числа запоріжців, — за-
явив новопризначений голова обл-
держадміністрації.

Петро Порошенко зупинився і на темі
децентралізації влади.

— Моя конституційна реформа щодо
децентралізації передбачає, що після
виборів, які відбудуться в жовтні 2015
року, запорізька громада зможе обра-
ти міську та обласну ради, обласна
рада обере голову виконкому, до яко-
го перейде левова частина повнова-
жень у нових адміністраціях. Не про-
сто погоджувати, а й обирати — це мій
принциповий та базисний шлях рефор-
мування місцевого самоврядування.
Президент матиме можливість, щоб не
дати країні «розповзтися», призначати
префектів, які матимуть виключно кон-
трольні функції, а також зможуть ко-
ординувати функції силовиків терито-
ріальних підрозділів органів централь-
ної виконавчої влади. Все. Решта по-
вноважень перейдуть  громаді, — по-
відомив Глава держави.

У свою чергу Валентин Резніченко
подякував Президенту за довіру, а та-
кож зазначив, що свідомий того, що
влада перебуває під пильним оком
громадськості.

— Я готовий з усіма співпрацювати,
а висновки будемо робити за резуль-
татами роботи, —  сказав голова обл-
держадміністрації.

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ПРЕСИ
ТА ІНФОРМАЦІЇ ОДА.

Минулої п'ятниці у Свято-По-
кровському храмі ("Садиба Попо-
ва") було людно. Мешканці Васи-
лівки різних поколінь прийшли
вшанувати Героїв Небесної сотні
— загиблих учасників Революції
Гідності, яка минулої зими відбу-
лася у нашій країні. У цей день
на територі ї храму урочисто
відкрили банер пам'яті, присвяче-
ний громадянам, котрі дорогою
ціною — власним життям, на-
віки увійшли в історію українсь-
кого народу як борці за свобо-
ду людей.

Урочисто прозву-
чав Гімн України. І у
ці хвилини кожен
присутній не відво-
див очей від бане-

ру, на якому зображені фото Героїв
Небесної сотні. На знімках — прості
люди різного віку, яким би ще жити
й жити, та за ними — великий под-
виг, велика жертва! Вони уособили в
собі мужність, відданість, неперебор-
ну любов до України та її народу.

Першим до присутніх звернув-
ся голова районної ради Денис
КАЛІНІН:

— Минулої зими сталася страшна
трагедія в історії нашої багатостраж-
дальної України — загинули люди. І
важко уявити, що у XXI столітті вони
загинули за свої ідеї і сподівання,

за свої очікування.
Біда ця сталася, бо
суспільство і країна
не розуміли один
одного. Держава —
сила, яка повинна
захищати своїх гро-
мадян, відповідати
на запити та праг-
нення, турбуватися
про них, насправді
не чула їх.  Коли
зникає ця грань —
виходять ось такі
непоправні  тра-
гедії . На жаль,  у
нашій країні траге-
дія, яка забирає жит-
тя людей, збері-
гається і сьогодні.
Це дуже страшно і боляче! Ми му-
симо винести урок з цих подій і зро-
бити все, щоб такого більше не по-
вторилося! Ми повинні своєю пра-
цею і толерантним ставленням, по-
літичною нейтральністю щодня ро-
бити так, щоб життя було мирним і
спокійним, щоб не гинули люди,
щоб подвиги були у праці, житті і
коханні, а не в протистоянні. Хочеть-
ся, щоб люди були вдячні державі,
а не боролися з нею, робили її кра-
щою, щоб пишалися нею. Вірю, що
наше майбутнє буде світлим.

Взяв слово і директор музею-
заповідника "Садиба Попова" Ва-
лерій СТОЙЧЕВ:

— Люди, які стали Героями Не-

бесної сотні, віддали своє життя за-
ради нас і нашого майбутнього. Сьо-
годні йде війна і біля стін стоїть во-
рог, який учора був братом, — таке
важко сприйняти! Та важливо усвідо-
мити, чи варто захищати свою Батьк-
івщину! І ці люди — Небесна сотня —
першими показали, що варто, що ми
стоїмо до кінця, до перемоги! Учора
вони були серед нас — люди, які, не
задумуючись, віддали своє життя за
те, щоб ми жили краще. А сьогодні —
вони Герої України! Кожен з нас по-
винен замислитися, а що зробили ми
для перемоги і кращого майбутньо-
го? Для когось батьківщина — ко-
лишній СРСР, але його вже не існує
майже 24 роки! Для всіх нас батьків-
щина — це Україна, бо ми народили-
ся на українській землі і саме її ми

повинні захищати!
Після урочистої

частини панахиду
за загиблими
провів настоятель
Свято-Покровсько-
го храму Роман Са-
довий. Помолив-
шись за душі Ге-
роїв Небесної
сотні, отець РО-
МАН звернувся
до людей:

— Важко підібра-
ти слова, щоб ви-
словити співчуття
родинам загиблих
героїв у цьому бра-
товбивчому протис-
тоянні. У цей день
ми низько схиляємо
голови перед тими,
хто віддав своє зем-
не життя, і перед
тими, хто сьогодні
стоїть на передовій,
захищаючи   держа-
ву, суверенність і ук-
раїнську свободу,
щоб ми дійсно жили
у єдиній Україні, не-
подільній.

Хочу подякувати
усім людям, хто
сприяв у відкритті

банеру: Анатолію і Павлу Котенкам,
Володимиру Якубі, волонтерам... Дя-
кую усім, хто прийшов вшанувати по-
леглих. Нехай Бог дарує їм Царство
Небесне, а нам — мир і спокій.

І знову у безмовній тиші стихло все
навкруги. У хвилині мовчання присутні
схилили голови, згадуючи трагічні події,
якими вже більше року охоплена наша
країна, наш багатостраждальний народ,
Революцію Гідності і Героїв Небесної
сотні, згадали воїнів АТО, які боронять
єдність України, всіх, хто сьогодні
віддає своє серце, душу і життя на благо
країни і людей. Помолившись за по-
леглих, попрохали у Бога найбажані-
шого для всіх українців — миру!

Анна ШАПОВАЛОВА.
С 18-летием любимую доченьку, сестричку
ШОВКОПЛЯС Анечку!

Мы хотим в этот день
Подарить тебе все:
И рассвет,  и любовь,
И цветы, и удачу.
Ведь рассвет — это день,
А любовь — это жизнь,
А удача — всегда есть удача.
Пусть судьба твоя будет щедра,
Пусть любовь  твоя будет крепка,
Пусть сопутствуют
Радость и смех,
Пусть ты будеш счастливее всех.
Будет трудно — крепись,

Будет больно — не плач,
Будет ветер — не гнись, глаз в ладони не прячь.
Если слезы — сотри, если грозы — смотри.
Если страшно — держись.  Помни: жизнь — это жизнь!

С любовью и нежностью твои родные.

23 февраля юбилей у нашей прекрасной и самой
любимой жены, мамочки, бабушки и прабабушки

ВАНДЫШЕВОЙ
Валентины Николаевны!

Пусть проходят года —
Это все не беда.
Ты всегда молода!

Сохрани этот дар!
Настоящая молодость —
В радости,
Настоящая женственность —
В мудрости.
Будь такой же ты
Доброй и ласковой,
Не впуская в свою дверь
Мысли грустные.
Поздравляем тебя с юбилеем
Много счастья желаем, добра.
Пусть в душе твоей станет теплее.
Мы с тобой. И мы любим тебя!

Муж, сын, невестка, внучки, правнуки.

ПРАЦІВНИКИ ЗА-
ПОРІЗЬКОГО ЗАЛІ-
ЗОРУДНОГО КОМ-
БІНАТУ ВІДЗНАЧИЛИ
НОВИЙ ТРУДОВИЙ
РЕКОРД — видано на-
гора ювілейну 150-
мільйонну тонну Мало-
білозерської руди. За тра-
дицією «ювілейну» зміну
шахтарів зустріли хлібом-
сіллю та мітингом.

Про це — на 2 стор.

Запрошуємо
д о гро ма д сь -
кої приймальні народно-
го депутата України Во-
лодимира БАНДУРОВА.

27 ЛЮТОГО, у п'ятницю, з
14.00 до 15.00 — у приміщенні
райдержадміністрації.

По пере дній  за пис  на
прийом по тел.:  097-407-
46-32, (061) 236-76-01,
(061) 236-76-04.

Депутат обласної ради Сергій ГРА-
ЧОВ проведе прийом громадян 26 ЛЮ-
ТОГО, у четвер:

з 10.00 до 10.30 — у Підгірненській сільраді,
з 10.45 до 11.15 — у Василівській міськраді, з
11.30 до 12.00 — у Верхньокриничанській
сільраді, з 12.15 до 12.45 — у Лугівській сільраді,
з 13.00 до 13.30 — у Приморській сільраді.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!

Г Е Р О Ї
 Н Е  В М И РА ЮТ Ь !

150 мільйонів — не межа!
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Запорізький залізорудний

комбінат — це не просто шахти.
Це — фундамент і годувальник
Дніпрорудного та всього Васи-
лівського району. Не було б цьо-
го симпатичного містечка на
карті України, якби не унікаль-
на руда і не комбінат...

Сьогодні близько 5 тисяч жи-
телів району працюють на
ЗЗРК. Керівництво підприєм-
ства докладає максимум зусиль
для комфортного життя кожно-
го з них: вчасно виплачує при-
стойні для галузі зарплати, дає
позики на будівництво, путівки
для відпочинку і лікування. Ком-
бінат "живе" — "живуть" і люди,
які пов'язані з ним. І так вже
більше 50 років...

ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
...У 1961 році посеред голого

степу почалося будівництво рудни-
ка. Одночасно народжується і місто
гірників, яке зовсім скоро вже мало
горде ім’я — Дніпрорудне.

З перших днів будівництва йшло
відпрацювання нових технологій:
як при будівництві,  так і при
організації видобутку руди. Своїм
народженням і становленням ком-
бінат зобов'язаний тисячам відда-
них своїй справі людей: геологам,
проектувальникам, інженерам,
шахтарям-першопрох ідникам.
Завдяки їх наполегливій праці
були подолані водоносні горизон-
ти, розроблені системи осушен-
ня, пройдені 6 шахтних стволів.
Цього в СРСР ще не робив ніхто!

У 1969 році державна комісія
підписала акт про здачу в експ-
луатацію першої черги ЗЗРК-1. А
це означало, що дев'ять років на-
полегливої праці не пройшли да-
ремно, і в країні з'явилося ще
одне гірничорудне підприємство!

І ДАЛИ СТАРТ
«МІЛЬЙОНАМ»

Гірники ЗЗРК запланували ста-
ти МІЛЬЙОНЕРАМИ вже на дру-
гий рік своєї діяльності — в 1971.
Завдання поставлене — треба ви-
конувати. І 23 листопада на-гора
видана мільйонна тонна руди! Її
довірили добути першопрохідни-
кам — кращим з кращих — бри-
гаді Івана Яна, яка прославилась
тим, що видала на-гора першу
тонну залізної руди.

У комбінату дуже складний пе-
ріод виробничого становлення:
гідрогеологічні особливості за-
лягання руди — поряд з іншими
труднощами, які доводилося ви-
рішувати вперше в гірничій прак-
тиці та науці. І колектив, який сво-
го часу очолювали Микола Гри-
гор'єв, Василь Воропаєв, згодом
Євген Біленький, успішно долав
ці труднощі.

П'ЯТИМІЛЬЙОННА тонна руди
видобута 11 грудня 1973 р. Пра-
во на її видобуток завоювала зміна
Івана Приймака.

П'ЯТНАДЦЯТИМІЛЬЙОННУ
тонну руди записали до свого ак-
тиву у 1977 році. І далі — по наро-
стаючій.

Починаючи з 1977 року, дирек-
тором залізорудного комбінату
був Володимир Драгунов. Під його
керівництвом колектив щомісяця
і щороку виконував державні пла-
ни. На долю Володимира Проко-
повича випало ще одне непросте
рішення — яку форму правління
обрати, адже на той час в Україні
йшла масова приватизація.

Довго радився з колективом,
зважували всі юридичні аспекти,
всі «за» і «проти». І рішення таки
прийняли — на підприємство за-
лучені іноземні інвестори в особі
словацької фірми "Мінерфін",
створено акціонерне товариство.

Зовсім небагато часу потрібно
було, аби переконатися — не по-
милилися. Комбінат мав хорошу і
надійну перспективу (тоді як ба-
гато подібних підприємств по всіх
регіонах України просто закрили).
Інвестор добросовісно працював
над поліпшенням виробничих
процесів, проводив реконструкції
і механізував виробництво. На
ЗЗРК прийшла сучасна техніка,
що і працю гірників полегшила, і
дала можливість збільшити видо-
буток залізної руди.

Внесок Володимира Прокопо-
вича у загальні трудові здобут-
ки колективу ЗЗРК — неоцінен-
ний. Три роки він працював го-
ловним інженером, і 22 роки —
директором! За цей час слава
про комбінат линула далеко за
межі України. Колектив напра-
цював хороші традиції, запрова-
див надійний соціальний пакет,
створив працьовитий актив і
надійну кадрову базу.

Наступного директора підказав
час — нові ринкові умови, нові
економічні відносини. Ось таким
керівником нової формації став
Олександр Фурман. Під його ке-

тету  комбінату Олександр
ГРИГОРЧУК щиро привітав ко-
лектив з радісною подією:

— Які б складні економічні і пол-
ітичні події не відбувалися в Ук-
раїні, наш рідний ЗЗРК працює
чітко, злагоджено, виконуючи всі
поставлені завдання, поповнюючи
і бюджет держави, і бюджет кож-
ної гірницької сім'ї. Свій вагомий
внесок в успішну роботу підприє-
мства роблять всі його структурні
підрозділи — вони працюють як
єдиний злагоджений механізм.

Основою комбінату завжди були
та будуть гірники. І сьогодні саме
на їхній вулиці свято — велике трудо-
ве звершення. Видобута 150-
мільйонна тонна багатої залізної руди!
Це дійсно велика і радісна подія.

На згадку всі бажаючі сфотогра-
фувалися поряд з ювілейною ва-
гонеткою. А свої вогні запалив
"Вечір трудової слави".

150 мільйонів — не межа!

рівництвом, з талановитим інже-
нерно-технічним персоналом, з
людьми, дійсно відданими комбі-
нату і своєму місту,  була видобу-
та вже СТОМІЛЬЙОННА тонна
руди!

Історія Запорізького залізоруд-
ного комбінату ще не така вели-
ка. Але внесок у історію і життя
району — досить вагомий. І ось
новий виток цієї історії.

Є 150 МІЛЬЙОНІВ!
Минулої п’ятниці на ЗЗРК відбу-

лося справжнє свято. Знакова
подія — видобуток 150-мільйон-
ної тонни руди! На проммайдан-
чику відбувся мітинг.

Стрімкий біг часу. Здається, це
було зовсім недавно. На цьому ж
місці проходив свого часу мітинг з
нагоди видобутку гірниками сто-
мільйонної тонни руди. І ось нова
перемога, в якій не тільки гірнича
праця, а й робота всього Запорізь-
кого залізорудного комбінату — те-
пер вже під керівництвом
досвідченого гірника Ми-
хайла Короленка, який очо-
лив колектив у минулому
році.

...Вони вийшли — такі
сильні і горді — за свою
професію, за свої здобут-
ки, за те, що працюють на
ЗЗРК! Вони вийшли, аби
звітувати про нову трудо-
ву перемогу.

Начальник шахти "Експлу-
атаційна" Андрій КАРНАУХ
урочисто оголосив:

— Сьогодні, 20 лютого
2015 року гірники шахт
"Експлуатаційна" і "Про-
хідницька" видобули та
видали на-гора 150-
мільйонну тонну руди!

Відкриваються ворота, і ось
вона, винуватиця свята, — ваго-
нетка із ювілейною тонною Біло-
зерської руди. Котять її передо-
вики комбінату — трудівники шах-
ти "Експлуатаційна" Олександр
Білопол, Петро Білорусов, Віталій
Кириченко, Ігор Когутовський,
Андрій Сухов, Костянтин Коротун,
Дмитро Приходько, Сергій Бри-
чов, Георгій Брадік і гірники шах-
ти "Прохідницька" Сергій Хижняк,
Олег Кривий, Сергій Домашич.

Гірників зустрічають святковим
короваєм. Слово бере Голова
Правління ПрАТ "ЗЗРК", Герой
України Михайло КОРОЛЕНКО:

— Такі гіганти гірничодобувної
галузі як Південний, Північний і
Центральний ГЗК за 60 років ви-
робили близько 500 мільйонів
тонн концентрату залізної руди.
Лише за 45 років ми видобули 150
мільйонів тонн руди. Це дуже зна-
кова подія. І для такого підприєм-
ства як Запорізький залізорудний
комбінат — це велике досягнення!

Запорізький залізорудний ком-
бінат в 45 років — це 150
мільйонів тонн видобутої руди! І
якщо ми будемо добувати
6000000 тонн руди на рік, а це
буде з 2022 року, то ще виста-
чить видобутку на 100 років!

Голова профспілкового комі-

НАГОРОДИ — НАЙКРАЩИМ
Приємну місію — нагородження

трудових колективів і працівників
комбінату, які стали переможця-
ми виробничого змагання за 2014
рік, взяли на себе керівники
підприємства — голова профкому
Олександр Григорчук, технічний
директор Сергій Полторащенко і
директор з капітального будівниц-
тва Олександр Бадов.

Кращими визнали зміни гірни-
чих майстрів Володимира Шинка-
ренка, Олексія Івашкова, Михай-
ла Кравченка та бригадира Вікто-
ра Смішка шахти "Експлуатацій-
на"; зміну залізничного цеху на
чолі з начальником Сергієм Біло-
криницьким та зміну дробильно-
сортувальної фабрики майстра
Олександра Чигрина.

Кращими за професією визнані:
Руслан Герасименко, Павло Глуш-
ко, Костан-Вальт Зарян Єгіаза-
рян, Олексій Бородін,  Сергій

Біда, Костянтин Кічен-
ко; Іван Дузь,  Олег
Степанюк, Володимир
Лебедєв, Іван Брили-
стий, Сергій Рулевсь-
кий, Олег Мусіюк. Це
шахта «Експлуатац-
ійна».

На шахті "Про-
хідницька" кращими є:
Олексій Яговкін, Андрій
Гаманець, Володимир
Дзюман, Роман Пєтров,
Олександр Бармашов.

Василь Васильченко,
Олександр Іванченко,
Ольга Кругляк Едуард
Андріанов — ці прізви-
ща з гордістю назива-
ли в числі кращих.

А ще — вітальні адреси, пам'ятні
значки, букети квітів і, звичайно,
грошові премії вручили Івану Моі-
сеєнку, Ларисі Віслогузовій, Євге-
ну Єремєєву, Віталію Литвину,
Вікторії Шабаршиній, Руслану Де-
мешку, Тетяні Шкаберіній, Михай-
лу Новикову, Владиславу Фомен-
ку, Світлані Бобровній.

Голова Правління Михайло Коро-
ленко виконав ще одну важливу
місію, яку не вдалося втілити в жит-
тя на святкуванні 45-річчя ЗЗРК, —
вручив десятьом носіям почесного
звання "Людина року ПрАТ "ЗЗРК"-
2014" золоті нагрудні значки.

Директор з персоналу Віталій
Хрол вручив двом працівникам ком-
бінату, які відстоюють цілісність і не-
залежність нашої країни в зоні про-
ведення антитерористичної опе-
рації, бойові нагороди. Медаллю
"За вірність обов'язку і присязі" на-
городжений охоронець відомчої
воєнізованої охорони Олексій Ми-
роненко. Пам'ятну медаль "За
військову доблесть" за Олексія Ка-
рачевцева отримали його батьки, які
також працюють на ЗЗРК. Сам за-
хисник несе службу на блокпосту.

Варто відзначити, що на сьогодні
34 працівники комбінату мобілізо-
вані, з них 12 — в зоні АТО, 10 —
на блокпостах, інші  — в навчаль-
них частинах. Для 29 солдатів, які
були призвані в попередню хви-
лю мобілізації, закуплені броне-
жилети і теплий одяг. Колектив
чекає якнайшвидшого повернен-
ня своїх захисників додому.

Трудове свято прикрасили ар-
тистичні таланти Дніпрорудного.
Вокальними, цирковими і танцю-
вальними номерами гостей вечо-
ра порадували творчі колективи
ПК "Гірник", гімназії "Софія" та

дитячого садка №7 "Теремок". Від
імені педагогічного та учнівсько-
го колективів спеціалізованої шко-
ли "Світоч" гірників привітав її
директор Євген Іванов.

Так комбінат прожив ще одну, і
далеко не останню, віху своєї
славної історії. Ну а ми чекаємо
нових трудових звершень наших
гірників — десятк ів і сотень
мільйонів тонн Білозерської руди!

Ми гордимося вами, гірники!
Данило БЕЗРУКОВ.

На фото — моменти святку-
вання. Вони — кращі!

ГОРДІСТЬ ВАСИЛІВСЬКОГО КРАЮ!.


