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ЗЗРК – 50 РОКІВ

- Я дуже радий, що наша компа-
нія вже 25 років допомагає під-
приємству на цьому шляху, –  
сказав в інтерв'ю представник 
акціонерного товариства 
«Мінерфін» Ян Модер. – Я сьо-
годні був дуже радий, коли поба-
чив, як нам вдалось реконструю-
вати Палац культури «Гірник». 
Тому, що це було одним з моїх 
наполегливих побажань. Я хочу, 
щоб співробітники комбінату та 
й всі мешканці міста Дніпроруд-
ного почували себе в цьому пала-
ці комфортно. Я впевнений, що й 
у маленьких містечках можна 
зробити життя привабливим та 
комфортним. Все це ми й нама-
галися здійснити.
– Виповнилось 50 років Запо-
різькому залізорудному комбіна-
ту. Що це означає? Те, що за цей 
час кожного року видобувалися 
мільйони тонн високоякісної 
руди. Те, що на території була 
соціальна стабільність, –  від-
значив перший заступник голови 
Запорізької обласної ради Єгор 
Семенков. –  У 90-ті роки, коли 
основним акціонером комбінату 
стала компанія «Мінерфін», під-
приємство набуло другого дихан-
ня. І ми бачимо, що сьогодні воно 
розвивається. Це можна бачити 
по обсягу податків, які сплатило 
підприємство, –  у 2019 році 
сплачено 1,4 мільярди гривень 
податків до бюджетів всіх рівнів. 
Це колосальна сума для одного 
підприємства. І саме тому Запо-
різький залізорудний комбінат 
входить до числа найбільших 
платників податків не тільки у 
Запорізькій області, а й в Украї-
ні.
Компанія «Мінерфін», Запорізь-
кий залізорудний комбінат вкла-
дають кошти у розвиток терито-
рії. Ми сьогодні присутні у Пала-
ці культури «Гірник», який 
повністю реконструйований за 
їх кошти.
- ЗЗРК для мене – це підприєм-
ство, якому я віддав 15 років 
життя. Це підприємство, яке під-
тримало мене у 2015 році, коли я 
став міським головою. З того 
часу у нас в місті пройшли зна-
чні зміни і завжди місто підтри-
мують ЗЗРК та компанія «Мінер-
фін», –  сказав міський голова 
Дніпрорудного Юрій Коробов. 
– У нас змінилися зони відпо-
чинку. Місто завдяки підтримці 
підприємства та депутатів облас-
ної ради отримало нову техніку. 
Ремонтуються дороги. Це все 
завдяки підтримці депутатів 
обласної ради, які є працівника-
ми ЗЗРК – у нас їх чотири. І цим 

дійсно можна пишатися.
Є впевненість, що підприємство 
ЗЗРК й надалі вкладатиме кошти 
в розвиток свого міста – Дні-
прорудного.
Символічно, що у 1967 році пер-
ший ешелон руди Запорізького 
залізорудного комбінату був від-
правлений металургам «Запоріж-
сталі». Впродовж багатьох років 
партнерські стосунки між ЗЗРК і 
комбінатом «Запоріжсталь» тіль-
ки зміцнювались. І сьогодні 
металурги залишаються надійни-
ми бізнес-партнерами гірників.
Від імені металургів ювілярів 
вітав перший заступник гене-
рального директора – директор 
з виробництва ПАТ «Запоріж-
сталь» Олександр Третьяков: 
– Шановні гірники, дорогі друзі! 
Від імені металургів Запоріжжя я 
вітаю вас з вашим ювілеєм. У нас 
за плечима не одне десятиріччя 
співробітництва, дружби, поваги. 
Гірник – це професія сильних 
духом і відважних людей. Вітаю 
вас зі святом. І бажаю щастя, 
здоров’я, успіхів у вашій непро-
стій праці та мирного неба.

І оскільки на дні народження не 
прийнято ходити без подарунків, 
від металургів Запоріжжя дарує-
мо вам сертифікат на сучасний 
3D проєктор.
Про майбутнє комбінату сказав 
голова наглядової ради ПАТ 
«ЗЗРК» Петер Плани:
– Сьогодні одне з найкращих 
підприємств в Україні – Запо-
різький залізорудний комбінат 
– святкує свій славний 50-річ-

ний ювілей.  Я думаю, що для 
міста Дніпрорудного та й для 
всієї Запорізької області це вели-
ке свято. Ще й тому, що ЗЗРК 
дає сотні робочих місць жителям 
регіону. А компанія «Мінерфін» 
підтверджує свою позицію 
активного інвестора. Разом з 
іншими інвесторами ми планує-
мо й надалі технологічно розви-
вати комбінат і проводити полі-
тику соціально відповідального 
бізнесу.
Після урочистої частини ювілею 
у Палаці культури «Гірник» його 
учасники із захопленням і гучни-
ми оплесками зустрічали учасни-
ків концерту Віктора Романчен-
ка та Софію Ротару.

Дмитро ШИЛІН

Свято гірників Дніпрорудного
Запорізькому залізорудному комбінату виповнилось 50 років 

Н
а ювілеї серед численних гостей були присутні й головні акціонери ЗЗРК 
– представники словацької компанії «Мінерфін», а також посол 
Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафин.
– Нам 50 років. З огляду на життя людини, це вже й багато. За весь цей 
час через відділ кадрів на працевлаштування пройшло 30 тисяч працівни-

ків, –  зазначив генеральний директор Запорізького залізорудного комбінату 
Михайло Короленко. –  50 років з життя підприємства –  це лише початок. Тіль-
ки розвіданих запасів залізної руди на нашому родовищі вистачить ще на 100 
років. А ще не розвіданих – скільки їх, поки що ніхто не знає. Але вони є.
Підприємством з початку роботи здобуто 170 мільйонів тонн руди. Якщо їх 
покласти у вагонетки, якими транспортується із шахти руда, то вийде потяг 
довжиною у 88 тисяч кілометрів. Це довжина, яка дорівнює двом екваторам Землі.

� Генеральний директор «Книги рекордів України» Ганна Крисюк 
вручає генеральному  директору ЗЗРК Михайлу Короленку диплом:   
церковна споруда знаходиться на найбільшій глибині під землею

� Софія Ротару цього вечора співала для гірників

� Від імені металургів 
«Запоріжсталі» гірників привітав  
перший заступник генерального 
директора Олександр Третьяков

Підземна капличка  
на горизонті  
840 метрів

Підземна капличка Святої 
великомучениці Варвари 
занесена до Книги рекор-
дів України
У день святкування ювілею на 
ЗЗРК священнослужителі 
провели молебен, а гене-
ральний директор Книги 
рекордів України Ганна Кри-
сюк вручила генеральному 
директору словацької компа-
нії «Мінерфін», акціонеру 
ЗЗРК Яну Модеру та гене-
ральному директору Запо-
різького залізорудного комбі-
нату Михайлу Короленку 
дипломи Книги рекордів 
України, які свідчать, що цер-
ковна споруда розташована 
на найбільшій глибині під 
землею.
Підземна капличка Святої 
Варвари знаходиться у шахті 
«Експлуатаційна» на глибині 
840 метрів. На Запорізькому 
залізорудному комбінаті спо-
чатку збудували капличку на 
поверхні, а потім те ж саме 
зробили у шахті.
Цю підземну капличку Святої 
Варвари відкрили 16 липня 
2015 року – напередодні Дня 
металурга та гірника. Її побу-
дували самі працівники 
шахти «Експлуатаційна». Тоді 
єпископ Бердянський та 
Мелітопольський Єфрем, 
який освячував капличку, 
назвав її «клаптиком неба під 
землею».
Ян Модер під час відвідання 
каплички на 840-му горизонті 
залишив там скульптуру Свя-
тої Варвари, виконаної сло-
вацькими митцями з 
кам`яного вугілля. А для 
наземної каплички передав 
священнослужителям  
скульптурне зображення Свя-
того Флоріана – покровителя 
вогню та гірників і металургів, 
представників вогняної про-
фесії.

Традиції вже 5 років

Щорічно визначають 10 пере-
можців конкурсу «Людина 
року»
– На Запорізькому залізорудно-
му комбінаті багато гарних тра-
дицій. Одна з них започаткована 
п'ять років тому, – розповів 
директор з персоналу ЗЗРК 
Віталій Хрол. – Відтоді ця тради-
ція –  до дня народження під-
приємства визначати перемож-
ців конкурсу «Людина року» –  
стала щорічною. 
За ці п’ять років 50 наших спів-
робітників удостоєні такого 
почесного звання. Це прекрасна 
мотивація. Вона дає поштовх 
всьому трудовому колективу – 
прагнути опинитись на цій Алеї 
слави.
І це гарний приклад для молоді 
– займатися самовдосконален-
ням, підвищувати професійну 
майстерність. У нас молоде під-
приємство: середній вік працю-
ючих – тридцять вісім з полови-
ною років. Тому молодь теж 
прагне опинитись на цій Алеї 
слави серед кращих працівників 
комбінату.
Цьогоріч почесне звання «Люди-
на року» отримали 10 кращих 
працівників.

� На Алеї слави – Люди року ЗЗРК
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– Дуже приємно отримати 
таке почесне звання. Радий 
та пишаюся цим! –  відзначив 
Іван Баршак, який вже 19 
років працює начальником 
транспортного цеху ЗЗРК. –  
На комбінаті працювала моя 
дружина. Зараз донька тут 
працює. Наше підприємство 
багато дало моїй родині, 
нашому місту, району, держа-
ві.
– Я вже більше 35 років пра-
цюю на Запорізькому залізо-
рудному комбінаті. Мій чоло-
вік також відпрацював тут 39 
років. Зараз на пенсії, –  роз-
повіла завідувачка складу 
вибухових речовин Людмила 
Ткачова. –  Мені приємно, що 
мою працю так високо оціни-
ли. А в душі гордість – і за 
себе, і за своє підприємство.


