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ЯРЕМЧУК 
Эльвиру Степановну! 
В такой чудесный юбилей
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен, 
Прекрасного здоровья!
Пусть не тревожит
                   сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!
Большая любящая семья.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ! 
Депутатський корпус та вико-

навчий апарат Василівської ра-
йонної ради від щирого серця 
вітають вас з Днем Соборності! 
Нехай відчуття згуртованості до-
помагає нам жити і  працювати. 

Щиро зичимо вам міцного здоров’я, 
щастя, добра, миру, злагоди і глибо-

кої віри у гідне май-
бутнє рідного краю та 
України! Нехай день 
прийдеш ній принесе 
нам світ ле почуття ра-
дості від усвідомлення 
влас ної причетності до 
розбудови наших тери-
торіальних громад та 
усієї України!

Денис КАЛІНІН,
голова 

       районної  ради.

Міський голова Василівки Людмила ЦИБУЛЬНЯК:
Вітаємо всіх василівчан з державним святом, — Днем 

Соборності України!
22 січня 1919 року дві суверенні українські держави – 

Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна 
Республіка – об’єдналися в самостійну соборну державу. Під 
прапор єдиної держави стали люди, різні за своїм походжен-
ням і освітою, майновим станом і звичаями, але спільні за ду-
хом. Їх об’єднало розуміння того, що тільки соборний народ 
є нацією. 

Сьогодні в Україні багато проблем 
і негараздів, і подолати їх можна 
тільки з розумінням того, що ми – 
єдині, живемо в одній країні.

 В цей урочистий день щиро 
бажаємо всі жителям Василівки 
миру, добра та злагоди. З вірою у 
світле майбутнє зичимо родинно-
го благополуччя, щастя та єдності.  
Нехай ваші справи сприяють зро-
станню особистого та державного 
добробуту. Зичимо Вам здоров’я,  
бадьорості та успіхів!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ВАСИЛІВСЬКОГО КРАЮ!
Наша сила – у нашій єдності. І лише завдяки об’єднанню десятків, сотень і навіть тисяч однодумців 

долаємо перешкоди, добиваємось певних  звершень у своїй країні. І сьогодні, у День Соборності, 
кожному українцю особливо важливо пам`ятати про нашу єдність, про об‘єднання зусиль заради 
перемоги — перемоги у боротьбі за територіальну цілісність держави, за успішні реформи, за 
право йти шляхом, який обрав український народ більше ста років тому. 

Якщо ми, українці, будемо єдині, ми побудуємо сильну і успішну державу. З Днем Соборності всіх вас, друзі! 
Андрій ХОЛОША, перший заступник голови РДА.

Депутат обласної ради Катерина ЛУЦЕНКО:
— 22 січня 1919 р. на Софійській площі у Києві прого-

лошено Акт Злуки Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки. Дві українські 
держави, що у важкій боротьбі вибороли незалежність від 
різних імперій, об’єдналися під спільними знаменами.

У нас одна країна і єдиним є прагнення зробити 
наші міста та села, їх мешканців щасливими та замож-
ними. Адже всіх нас згуртовує в єдиний народ наша 
Батьківщина – незалежна Україна.

 Шановні земляки! Бажаю всім здоров’я та благо-
получчя, миру й добробуту, мудрості і чуття єдиної 
родини, довголіття, особистих і суспільних досяг-
нень та мирного неба над головою!  

Д е п у т а т  о б л а с н о ї  р а д и  Я н і н а 
О В С І Є Н К О :

— Шановні мої земляки! Щиросердно вітаю 
всіх із великим державним святом!

Соборність України – це святий і неперехідний 
символ єднання нації. І понад сто років тому 
єдиний український народ оголосив про своє 
споконвічне бажання жити у власній незалежній і 
соборній державі. Тож нехай і сьогодні розум, воля 
і любов до рідного краю згуртовують нас у всіх 
справах — у розбудові соборної демократичної 
України! Нехай буде мир і злагода у кожному місті, 
найменшому селі і у кожній родині. Пам’ятаймо 
завжди: у єдності – наша сила! 

У ці січневі дні Запорізький залізорудний комбінат 
відзначив своє 50-річчя. 

А  це вже ціла епоха!
За 50 років підприємство стало українським 

лідером у видобутку руди. Запорізький залізорудний 
комбінат приніс в країну нові технології її видобут-
ку. Щоб побудувати поверхи під землею, заснували 
Дніпрорудне. На підприємстві виросли цілі династії 
гірників. Така відданість справі дорого вартує.

Весь район пишається колективом гірників, де 
добувають найбагатшу на вміст заліза руду в усій 
Європі, застосовують екологічні технології при вибу-
хових роботах, а кількості сучасної техніки позаздри-
ли б навіть європейські колеги.  Протягом піввікової 
трудової історії комбінат має позитивну ділову 
репутацію, належить до тих провідних підприємств 
гірничо-металургійної галузі України, що володіють 
потужною виробничо-технологічною базою та 
висококваліфікованими кадрами. 

У сьогоднішній непростий час трудовий колектив 
комбінату, його керівники, профспілковий комітет 
підходять до вирішення соціально-економічних питань 
на основі цивілізованого соціального партнерства. 

Стала робота комбінату сьогодні – це відрахування 
до бюджетів усіх рівнів. Тож щоденною копіткою 
працею комбінат робить неоціненний внесок не 
тільки в розвиток  виробництва, а й в розвиток міста 
Дніпрорудне, району та області.

У 2015 році в рамках святкування 45-річчя ЗЗРК 
було покладено початок чудовій традиції – відзначати 
заслуги кращих трудівників підприємства званням 
«Людина року». Працівники, номіновані на це почес-
не звання, отримують в нагороду золотий нагрудний 
знак, який є символом визнання їх внеску в створен-
ня позитивного іміджу комбінату, розвиток вироб-
ництва і вдосконалення соціальної сфери. І портрети 
кращих протягом року прикрашають Алею Слави.

ПРОДОВЖЕННЯ НА 3 стор.

Свято Водохреща завжди чекають люди. Кожен цьо-
го дня прагне доторкнутися до найпотаємнішого у своєму 
житті, вірячи, що саме свята водичка допоможе – освіжить, 
розрадить, втілить надію. І мешканці міст та сіл у цей день 
поспішають до місцевих джерел, аби стати частиною велико-
го обряду освячення води та отримати сили й натхнення на 
плідну працю на увесь наступний рік, пірнувши у джерело.

Цьогорік ополонки не довелось вирубувати, бо зима, певно, 
переплелась з весною і не поспішає приморозити мешканців 
нашого краю. Та все ж, видно, у природі щось є – після 
плюсової температури вночі з 18 на 19 січня дещо приморо-
зило і додало краси – все навколо було покрито інеєм. 

За доброю традицією, василівчани відвідали джерело на 
вулиці Каховська. Тут настоятель Петро-Павлівського хра-
му протоієрей Валерій Галущенко та настоятель Свято-По-
кровського храму протоієрей Роман Садовий освятили дже-
рельну воду й благословили містян на добрі справи.

Купалися дуже багато людей – різного віку як чоловіків, 
так і жінок та підлітків. А міська рада запросила всіх на 
смачну шурпу та гарячий чай. Депутатки та голови квар-
тальних комітетів тільки встигали обслуговувати бажаю-
чих поснідати біля джерела. Було щиро і весело. Особисто 
міський голова Людмила Цибульняк сердечно подякувала  
всім, хто долучився до підготовки та проведення свята – де-
путатам, колективу КП «Благоустрій – Василівка» та пред-
ставникам соціально відповідального бізнесу.

Багатолюдно було і у порту Дніпрорудного – містяни 
завжди із задоволенням приходять сюди на Водохреща. 
Особисто міський голова Юрій Коробов залюбки пірнув у 
воду, закликаючи земляків до гурту. 

Традиційно відсвяткували свято у Підгірному – тут Олексій 
Олексійович Литвин вже кілька років тому обладнав все для 
водохрещенського купання, тож сюди з’їжджаються любителі 
зимового плавання з усіх навколишніх сіл. 

Та  г о л о в н е  т е ,  щ о  л ю д и  п о м о л и л и с ь  з а  м и р  в 
У к р а ї н і ,  з а  д о б р о б у т  в с і х  і  л ю б о в  д о  к о ж н о г о ,  п р о -
с т о  в і д п о ч и л и  і  п о с п і л к у в а л и с ь . 

НА ФОТО: ось так купалися 19 січня!

ЗЗРК: 50 РОКІВ 
ПРАЦІ І СЛАВИ

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ. ВІТАЄМО!•  

ЯК КУПАЛИСЯ НА ВОДОХРЕЩЕ
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Як повідомив редакції на-
чальник районного сектора 
Держслужби з надзвичайних 
ситуацій Євген СИМОНЕНКО: 
13 січня рятівники відкривали 
двері у квартирі на дев’ятому 
поверсі у Дніпрорудному, де 
було виявлено мертвого гос-
подаря М., 1974 р.н. А кількома 
годинами пізніше  виїжджали на 
вулицю Набережна, де теж на 8 
поверсі необхідно було відкри-
ти двері. 

15 січня рятувальники нада-

ли допомогу у спилюванні та 
прибиранні дерев по вул. Шев-
ченка у Василівці, ліквідували 
задимлення внаслідок корот-
кого замикання в електрощит-
ку у підвалі одного з будинків у 
Дніпрорудному.

А 16 січня у Кам’янському 
мешканці житлового будинку 
отруїлися чадним газом. На 
щастя, всі троє почувалися 
стабільно і  від госпіталізації у 
лікарню бригаді «швидкої» до-
помоги відмовили.

19 січня всі чергові рятуваль-
ники брали участь у святкуван-
ні Водохрещі і готові були допо-
магати людям. Але погода була 
досить сприятлива, без ожеле-
диці, тож за допомогою ніхто не 
звертався. Свято у всіх населе-
них пунктах пройшло спокійно. 

А у Степногірську цього дня 
горіло сміття у шахті ліфта 
житлового будинку. Черговий 
караул у складі 3 осіб ліквіду-
вав пожежу на площі три ква-
дратних метри.

Як повідомив інспектор сек-
тора Головного управління 
ДСНС України у Запорізькій 
області Микола БОНДАРЕН-
КО, у районі тривають перевірки 
стану пожежної та техногенної 
безпеки у навчальних закладах, 
при яких особливої уваги  нада-
ють утриманню шляхів евакуа-
ції, наявності та справності сис-
тем протипожежного захисту, 
протипожежного водопостачан-
ня, стану електрогосподарства, 
засобів пожежогасіння тощо. За 
результатами керівникам закла-
дів надаються відповідні акти 
для усунення наявних недолі-
ків, виявлених у ході перевірки. 
Крім цього, рятувальники про-
водять протипожежні інструк-
тажі з персоналом закладів та 
установ, а також перевіряють 
навички співробітників установ 

у користуванні первинними за-
собами пожежогасіння та поря-
док дій у разі виникнення над-
звичайної ситуації.

З  питань вакцинації у за-
кладах освіти поінформувала 
Ольга ХОРОЛЬ — заступник 
директора з охорони дитин-
ства та материнства Васи-
лівського ЦПМСД. На сьогодні 
залишаються невакциновани-
ми  від кору 741 дитина та 311 
співробітників закладів освіти. 
Найбільша  кількість невакци-
нованих серед співробітників 
та учнів Василівської ЗОШ №1, 
гімназії «Сузір’я»,  Дніпроруд-
ненських  школи «Світоч» і гім-
назії «Софія». Термін проведен-
ня додаткової імунізації проти 
кору населення району продо-
вжено до 29 січня, тож необхід-
но активізувати роботу. 

Про організацію харчуван-
ня в закладах освіти доповів 
Микола АНТОНЮК — вико-
нувач обов’язків начальника 
районного управління Держ-
продспоживслужби, наголосив-
ши, що в Україні  створена та  не 
один рік діє законодавча  докумен-
тів,  дотримання   яких    обов’язкове 
і є запорукою  організації   якісно-
го  та  безпечного  харчу  вання.   У  
районі  ситуація  щодо захворю-
ваності  на гострі кишкові інфекції  
відносно благополучна, спалахи, 
групові випадки  захворювань  та 
харчові отруєння не реєстровані. З 
метою  недопущення  погіршення  
епідситуації в закладах освіти,  їх 
служба провела комісійні  перевір-
ки  перед початком  роботи  при-
шкільних  таборів  та   перед почат-
ком  нового навчального року.

Питання, розглянуті на нара-
ді, досить актуальні, тож спо-
діваємось, що вони не стануть  
черговою галочкою у роботі 
влади, а матимуть дійсно ре-
зультативні наслідки.

ВЛ.ІНФОРМ.

З 1 січня мінімальна за-
робітна плата становить 
4723 гривні, що зумов-
лює підвищення розмі-
рів штрафних санкцій для 
суб’єктів господарювання 
за порушення законодав-
ства про працю. Так, за 
фактичний допуск праців-
ника до роботи без оформ-
лення трудового договору 
(контракту), оформлення 
працівника на неповний ро-
бочий час у разі фактичного 
виконання роботи повний 
робочий час, установле-
ний на підприємстві, та 
виплати зарплати (винаго-
роди) без нарахування та 
сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання та податків штрафна 
санкція становитиме 30 мі-
німальних заробітних плат 
відносно кожного працівни-
ка – 141 690 гривень;

за порушення термінів 
виплати заробітної плати 
працівникам, інших виплат, 
передбачених законодав-
ством про працю, більш ніж 
на один місяць, виплата їх не 
в повному обсязі, штрафна 
санкція накладатиметься у 
трикратному розмірі міні-
мальної заробітної плати – 
14 169 гривень;

за недотримання міні-
мальних державних гарантій 

в оплаті праці – 10 мінімаль-
них зарплат – 47 230 грн.;

за недотримання вста-
новлених законом гарантій 
та пільг працівникам, які 
залучаються до виконання 
обов’язків, передбачених 
законами України «Про 
військовий обов’язок і вій-
ськову службу», «Про аль-
тернативну (невійськову) 
службу», «Про мобілізацій-
ну підготовку та мобіліза-
цію» – у десятикратному 
розмірі мінімальної зарпла-
ти за кожного працівника – 
47 230 гривень;

за недопущення до про-
ведення перевірки з питань 
додержання законодавства 

про працю – у трикратному 
розмірі мінімальної зарпла-
ти – 14 169 грн.;

за вчинення перешкод 
при проведенні перевірки 
з питань виявлення пору-
шень (фактичного допуску 
працівника до роботи без 
оформлення, оформлен-
ня працівника на неповний 
робочий час та виплати за-
робітної плати без нараху-
вання та сплати податків) 
штрафна санкція накла-
датиметься у стократному 
розмірі мінімальної заро-
бітної плати – 472 300 грн.;

за порушення інших вимог 
трудового законодавства – у 
розмірі однієї мінімальної за-
робітної плати - 4 723 грн. 

ВЛ. ІНФОРМ.

У минулому році виро-
блено близько 9,69 млн 
тонн молока, що на 3,7% 
менше, ніж за 2018 рік. У 
т. ч. сільськогосподарські 
підприємства виробили 
2,72 млн тонн молока (на 
1,4% менше), населення 
— 6,97 млн тонн (на 4,6% 
менше).

Найбільше молока ви-
робили у Вінницькій об-
ласті — 764,4 тис. тонн (на 
7,3% менше); на другому 
місці — Полтавська (758,7 
тис. тонн; на 0,4% 
менше), на тре-
тьому — Хмель-
ницька (640,0 тис. 
тонн) області.

Найменші об-
сяги виробництва 
молока проде-
монстрували у 
Луганській (125,2 
тис. тонн), Доне-
цькій (173,4 тис. 
тонн) та Запо-
різькій (220,1 тис. 
тонн) областях.

Як свідчить Держав-
на служба статистики, 
протягом минулого року 
поголів’я більшості видів 
сільськогосподарських 
тварин зменшилося на 
4,7-5,7%, зросла лише 
кількість свійської птиці — 
на 3,6%.

На 1 січня 2020 р. 
поголів’я великої рогатої 
худоби (ВРХ) в Україні — 
близько 3,14 млн голів, 
що на 5,7% менше січня 
2019 р. У т. ч. сільськогос-
подарські підприємства 
утримували 1,05 млн голів 
ВРХ (на 7,5% менше),  на-
селення — 2,09 млн голів 
(на 4,7% менше).

У розрізі нашого райо-
ну картина ще більш хви-
лююча. Нині маємо одне 
фермерське господар-
ство, яке утримує велику 
рогату худобу, в тому чис-
лі і 17 корів. Молоко на пе-
реробні підприємства не 
здають і використовують 
переважно для потреб 
господарства. І у приват-
ному секторі близько 1,4 
тисячі голів корів.

Як поділився з своїм 
баченням ситуації ви-
конувач обов’язків на-
чальника районного 
управління Держпрод-
споживслужби Микола 
АНТОНЮК:

— Так, дійсно дійна че-
реда у районі досить не-
велика. Я добре пам‘ятаю 
часи початку дев‘яностих, 
коли тільки прийшов на 
роботу: тоді у Василівсько-
му районі у господарствах 
було понад 19 тисяч голів 
корів, а в домогосподар-
ствах — понад 3,5 тисячі.

Власник корів нині заду-
мується над тим, утриму-

вати тварин чи ні. І причин 
на це немало: дорогі кор-
ми, і в той же час невідпо-
відна ціна на продукцію. 
Хто має можливість, той 
везе на базар. Але багато 
ж людей, особливо похи-
лого віку, здають продук-
цію безпосередньо у селі. 
У нас в районі працює 
фізична особа-підпри-
ємець, яка збирає молоко 
і відправляє на перероб-
ний комбінат. Там теж свої 
вимоги, і ціна зовсім неве-

лика, в середньому п‘ять 
гривень (це взимку, з на-
станням теплого періоду 
ціна завжди падає).  

А тварини потребують 
неабиякого догляду, а 
здоров’я у більшості їх гос-
подарів не завжди дозво-
ляє, бо з коровами пере-
важно люди старшого віку. 
Хоча у тому ж Лісному мо-
лода сім‘я тримає 10 корів, 
і все у них виходить. Треба 
лише захотіти займатися 
цією справою. Але таких 
мало, і у “Новій Таврії” ого-
лошення «Продам корову» 
зовсім не рідкість.

Так невже скоро й ім-
портне молоко питиме-
мо? Немовби сьогодні 
держава прагне стимулю-
вати сільгосптоварови-
робника, виділяють до-
тацію на кожну голову 
молодняка, але чомусь не 
поспішають фермери за-
водити тваринницькі фер-
ми. Можливо, мають на 
це свої причини, але ж хто 
тоді дбатиме про харчову 
безпеку всієї країни? 

І свиней в Україні мен-
шає: на 1 січня 2020 р.  на-
лічувалось 5,73 млн голів 
(на 4,9% менше, ніж на 1 
січня 2019 року): 3,30 млн 
— у сільськогосподар-
ських підприємствах та 
2,43 млн — у населення.

І з козами не все до-
бре: на 1 січня цього року 
в країні утримувалось 
близько 1,21 млн овець 
та кіз (на 4,7% менше, ніж 
роком раніше).

А ось з птицею поки що 
тримаємось: поголів’я 
свійської птиці з 1 січня 
2019 року по 1 січня 2020 
року збільшилося на 3,6% 
— до 219,4 млн голів. 

Тетяна РУДЕНКО.

А У ВІДДІЛІ ПОЛІ-
ЦІЇ ПОВІДОМИЛИ:

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ РАЙОНУ:
 ЯК ІЗ ПОЖЕЖАМИ, ВАКЦИНАЦІЄЮ І ХАРЧУВАННЯМ?
Який стан техногенної й пожежної безпеки закладів освіти, 

яка ситуація з імунізацією проти кору і як здійснюється на-
гляд за організацією харчування в закладах освіти – про це 
говорили на нараді у райдержадміністрації, яку провів пер-
ший заступник голови РДА Андрій ХОЛОША. 

ШТРАФИ ЩЕ БІЛЬШІ: ЧИ ЗЛЯКАЮТЬ? 

ПОЧІМ НАТУРАЛЬНЕ 
ДОМАШНЄ

КОРОВ’ЯЧЕ МОЛОКО?

І ДВЕРІ ВІДКРИВАЛИ, І ПОЖЕЖУ В ЛІФТІ ГАСИЛИ

У Києві пройшло профспілкове Віче, на яке з’їхалися 
представники понад 60 тисяч первинних профспілко-
вих організацій з усієї України, 
яких делегували мільйони чле-
нів професійних спілок.

Голова Василівської ра-
йонної організації профспіл-
ки працівників освіти і науки 
України Альона СЄРГЄЄВА 
була учасником цих подій і по 
приїзду із Києва поділилась:

— Представники трудових ко-
лективів підприємств, установ і 
організацій всіх сфер економіки 
країни донесли до суспільства 
та керівництва держави триво-
гу і обурення через проведення 
владою так званих економічних і 
соціальних реформ. 

Від профспілки працівників 
освіти і науки України була одна 
з найбільших представницьких 
делегацій — по  над 150 осіб з 
багатьох областей країни. Не 
залишилися осторонь і пред-
ставники профспілок освіти Василівського району.

До профспілок приєдналися Президент Укра-
їнського союзу промисловців і підприємців, спів-
голова НТСЕР зі сторони роботодавців Анатолій 
Кінах, Представник Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини з дотримання соці-

альних та економічних прав Олена Степаненко.
Спілчани вимагали від керівництва держави зупи-

нити процеси руйнування 
трудового законодавства 
і трудових прав, що на-
мічено у законопроекті 
«Про працю» № 2708, за-
конопроектах щодо змін 
у діяльності професійних 
спілок (№ 2681) та систе-
ми загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування (№ 2275).

Вимагали відкликати з 
Верховної Ради України 
проєкт Закону України «Про 
працю» і розпочати ро-
боту над справедливою 
трудовою реформою 
спільно з профспілка-
ми і роботодавцями та 
у відповідності до Кон-
ституції України і між-
народних зобов’язань 
держави, а також за 

участю експертів Міжнародної організації праці.
Насамкінець роботи учасниками Всеукраїн-

ського профспілкового Віче прийнято резолю-
цію, яку відразу передаи до Офісу Президента 
України В. Зеленського, Верховної Ради Украї-
ни і Кабінету Міністрів України.

ХВИЛЮЄ

НА КОНТРОЛІ Ціна за літру молока на райцентрівському 
ринку нині доходить до 17 грн. Ще тиждень 
тому була 20 грн. — Корови у запуску, — го-
ворять продавці. — Тож молока взимку за-
вжди менше, ось розтеляться корівки — і 
молочко подешевшає. 

Якби й справді так. Але ж ситуація на рівні країни 
із тваринництвом зовсім не радує. За 2019 рік ви-
робництво молока в Україні зменшилось на 3,7%.

ТО ЧОМУ ТАК МАЛО КОРІВ В УКРАЇНІ і  

ПРОФСПІЛКИ НА ЗАХИСТІ ПРАЦЮЮЧИХ 

•

•

ЩОДЕННІ РЕАЛІЇ•

16 звернень громадян зареєструва-
ли тут 17 січня. По 3 з них інформацію 
внесено до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. На заправці «WOG» 
біля Підгірного  камери відеоспосте-
реження зафіксували крадіжку товарів 
на суму понад тисячу грн. – 13 плиток 
шоколаду «Мілка».  Цього ж дня  о 14.00 
на мікрорайоні 40 років Перемоги біля 
недобудованої споруди (біля дитсадка) 
виявили труп чоловіка без ознак на-

сильницької смерті, вік приблизно 40 
років. При житті зловживав спиртними 
напоями. У с. Лобкове повісилась гро-
мадянка Ш. 1941 р.н. Жінка мешкала 
сама, при житті зловживала спиртними 
напоями.

18 січня у мешканки Степногір-
ська вкрали кредитну картку, а у 
Кам’янському під час відзначення 
дня народження побились хлопці, 
і один з них, громадянин Н., 2003 
р.н., потрапив у хірургічне відділен-
ня ЦРЛ з черепко-мозковою трав-
мою, переломом внутрішнього хря-
ща лівого вуха, забитим лівим оком, 
гематомами обличчя...

ЗАКОН•
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ЗГАДАЄМО, ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ:
У 1961 році в Таврійських степах починається будів-

ництво рудника і міста-супутника Дніпрорудне. Своїм 
народженням і становленням флагман гірничодобув-
ної підземної промисловості Запорізький залізорудний 
комбінат зобов’язаний тисячам відданих своїй справі 
людей – геологам, проектувальникам, інженерам, шах-
тарям-першопроходцям, які приїхали на республікан-
ське ударне комсомольське будівництво з усіх кінців 
Радянського Союзу. 

16 листопада 1965 р. був проведений перший вибух від 
Допоміжного стовбура для проходки горизонтальної ви-
робки. Гірники напружено, долаючи труднощі, рухалися 
до рудного тіла. Попереду було головне – видобуток руди!

І 26 серпня 1967 р. прохідницька бригада Івана Яна 
видала на-гора першу вагонетку руди! 19 жовтня того ж 
року видана вже перша тисяча тонн, а 31 жовтня – пер-
ший ешелон руди Південно-Білозерського родовища 
відправлений металургам «Запоріжсталі».

П ерша черга комбінату потужністю 1 млн. тонн 
руди на рік була введена в дію актом Державної 
комісії 31 грудня 1969 року. У січні акт Держкомі-

сії був затверджений наказом Мінчормету СРСР. Таким 
чином, на початку 1970 року в Радянському Союзі офі-
ційно з’являється ще одне гірничорудне підприємство!

У 1991 році, з відомих причин, стався спад виробни-
цтва, виникла загроза стабільній роботі комбінату. Жор-
стка стагнація тривала до 1995 року. Керівництво ЗЗРК 
шукало вихід з глухого кута, намічалися різні шляхи. Не-
обхідно було вирішити наступні завдання: нарощувати 
обсяги видобутку руди, підвищувати її якість, знижувати 
собівартість, знайти споживачів продукції. Всі ці складні 
проблеми в роботі комбінату вдалося успішно подолати 
при створенні підприємства з іноземними інвестиціями 
у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» при 
пайовій участі словацької компанії «Мінерфін». 

У комбінату з’явилася можливість для технічного 
переозброєння виробництва. Компанія «Мінерфін» 
одноразово вклала в техпереоснащення комбінату 
понад 18 млн. доларів США, на які закуплено сучас-
ну високопродуктивну бурову і вантажно-доставочну 
техніку. Це дало можливість на більш високому рівні 
вирішувати технологічні завдання.

Використання самохідних машин – як на основних, 
так і на допоміжних виробничих процесах – дозволило 
досягти високого рівня механізації гірничих робіт, зна-
чно підвищити безпеку праці, поліпшити санітарно-гігіє-
нічні умови і в цілому культуру виробництва.

Завдяки технічному переозброєнню було ліквідо-
вано відставання у розкритті нових глибоких гори-
зонтів. Своєчасне введення в експлуатацію поверхів 
640–740 м і 740–840 м із запасами руди по 30 млн. 
тонн на кожному дозволило забезпечити подальше 
зростання виробництва до сьогоднішніх 4,5 млн. 
тонн на рік. Підвищено якість видобутої руди і органі-
зовано понад 1 000 нових робочих місць.

З 2009 року на ЗЗРК започатковано впровадження 
безтротилової емульсійної вибухової речовини «Україніт-
ПП-2», а також використання змішувально-зарядної тех-
ніки для його виготовлення на місці проведення вибухо-
вих робіт і заряджання в підземних умовах. У 2014 році 
введена в експлуатацію самохідна змішувально-зарядна 
машина RTCh-23 (Німеччина) для заряджання свердло-
вин емульсійними ВР. В даний час комбінат використовує 

до 70% безтротилових вибухових речовин.
І Запорізький залізорудний комбінат не зупиняється 

на досягнутому.
Щоб на довгі роки (ще 50–70 років) зберегти підпри-

ємство і збільшити обсяг видобутої руди до 6 млн. тонн 
на рік з високою якістю, прийнятий у виробництво про-
єкт реконструкції комбінату щодо розкриття та відпра-
цювання нових горизонтів.

Втілення в життя задуманих рішень дозволить підприєм-
ству не тільки підняти рівень видобутку, збільшити кількість 
робочих місць, міцно утримувати місце на ринках збуту, а й 
забезпечувати зростання добробуту своїх працівників.

15 травня 2014 року відбулися Загальні збори акціо-
нерів, які прийняли рішення про зміну назви на Підпри-
ємство з іноземними інвестиціями у формі Приватного 
акціонерного товариства «Запорізький залізорудний 
комбінат» (скорочено – ПрАТ «ЗЗРК»). Очолив підпри-
ємство досвідчений виробничник, Герой України М.К. 
Короленко. Керована ним команда менеджерів разом із 
трудовим колективом ставить перед собою амбітне за-
вдання: закріпити лідируючі позиції ЗЗРК серед залізо-
рудних підприємств не тільки України, а й європейських 
країн з підземного видобутку.

Основні виробничі показники:
• видобуток – більше 4,5 млн. тонн в рік;
• приблизно 30% від загального обсягу видобутку 

здійснюється із застосуванням сучасних самохідних 
машин ТОRО-400E;

• проходка гірничих виробок – більше 21 км на рік;
• загальна протяжність діючих гірничих виробок на 

ЗЗРК – близько 300 км;
• буріння свердловин – 400–440 км в рік…  
Мабуть, жодне ремесло в світі не пов’язане так тісно з 

вірою в Бога, як гірнича справа. Адже в усі часи професія 
гірника була і залишається дуже важкою і небезпечною. 

На ЗЗРК побудовані дві каплиці (на поверхні і на гори-

зонті 840 м) на честь покровительки гірників – святої ве-
ликомучениці Варвари. Поверхнева і особливо підзем-
на каплиці святої Варвари, поряд з багатою залізною 
рудою і використовуваними передовими технологіями, 
– це візитні картки комбінату, якими весь колектив під-
приємства дуже пишається!

Будівництво підземної каплиці святої Варвари – 
заслуга переважно працівників шахти «Експлуата-
ційна». Внутрішнє оздоблення каплиці – справа рук 
талановитої людини, кріпильника Івана Володимиро-
вича Вертегела, а її внутрішнє оздоблення придбано 
за рахунок добровільних пожертв співробітників всіх 
структурних підрозділів комбінату.

16 липня 2015 р., в переддень професійного свята – 
Дня металурга і гірника, єпископ Бердянський і Меліто-
польський Єфрем і священнослужителі Василівського 
району провели чин освячення підземної каплиці святої 
великомучениці Варвари. «Частка неба під землею», – 
так охарактеризував цей унікальний храм владика Єф-
рем. І з ним не можна не погодитися.

У ц і  с і ч н е в і  г і р н и к и  п р о в е л и  р я д  ц і к а в и х  і 
щ и р и х  з а х о д і в .

Першим з них стало урочисте богослужіння 
у підземній каплиці святої Варвари за участю Голо-
ви Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК» 
Михайла Короленка і почесних гостей свята. Акціонер 
словацької компанії «МІНЕРФІН» Ян Модер підніс в дар 
колективу ЗЗРК статуетку святої Варвари, виготовлену 
з кам’яного вугілля, а настоятель Свято-Пантелеймонів-

ського храму отець Іоан освятив її.
Того ж дня в рамках святкування 50-річчя Запорізь-

кого залізорудного комбінату на проммайданчику 
ЗЗРК був зафіксований новий рекорд. Генеральний 
директор національного проекту «Книга рекордів 
України» Ганна Крисюк підтвердила унікальність під-
земної каплиці святої Варвари – єдиної культової спо-
руди, розташованої на глибині 840 м, вручивши відпо-
відні сертифікати керівникам підприємства.

– В історії відомо чимало підземних храмів, проте всі 
вони були розташовані в печерах, катакомбах, в соля-
них шахтах на невеликій глибині. Але в залізорудних 
шахтах, тим паче в таких складних гірничо-геологічних 
умовах, та ще й на глибині 840 метрів, підземних храмів 
немає ніде! – підкреслила Ганна Крисюк.

На богослужінні, яке провели настоятелі Дніпроруд-
ненського Свято-Успенського храму отець Сергій і Мало-
білозерського Свято-Пантелеймонівського храму отець 
Іоан на честь цієї події, були присутні багато людей. 

– ЗЗРК – це звучить гордо! – сказав, перефразовуючи 
відомий вислів Максима Горького, Ян Модер. – Я вірю, 
що з Божою допомогою і при заступництві святої Варва-
ри ми з вами зможемо реалізувати багато проектів – і на 
виробництві, і в соціальній сфері.

Він також подарував для поверхневої каплиці статует-
ку святого Флоріана – покровителя металургів, пожеж-
ників і представників інших професій. 

З а минулі роки 50 співробітників були відзначені 
найвищою нагородою підприємства. Серед них — 
робітники й інженерно-технічні працівники, пред-

ставники різних професій з усіх структурних підрозділів. 
Їхня самовіддана праця і сумлінне ставлення до справи 
– приклад для колективу, особливо для молоді.

Перегорнуто ще одну славну сторінку в літописі комбі-
нату. Цей рік запалив нові імена в сузір’ї професіоналів. Їх 
заслуги були відзначені 17 січня на урочистій церемонії, 
право відкрити яку було надано Голові Правління – Гене-
ральному директору ПрАТ «ЗЗРК» Михайлу Короленку.

– Минулий 2019 рік був вдалим для підприємства – 
ми не тільки виконали, але і перевиконали всі намічені 
плани, гідно подолали всі труднощі, стали більш досвід-
ченими і мудрішими, – сказав Михайло Костянтинович. 
– 2020 рік пов’язаний з особливою датою – 50-річчям 
Запорізького залізорудного комбінату. І я впевнений, 
що наш колектив відзначить свій ювілей новими трудо-
вими перемогами і звершеннями, а кожен з вас зробить 
свій внесок у ці досягнення, рівняючись на героїв сьо-
годнішньої урочистої церемонії, що заслужили повагу 
колег і пошану.

В урочистій церемонії «Людина року 
ПрАТ«ЗЗРК»-2019» взяли участь почесні гості – акціонер 
словацької компанії «МІНЕРФІН» Ян Модер і Голова На-
глядової ради ПрАТ «ЗЗРК» Петер Плани, які привітали 
присутніх від імені акціонерів та Наглядової ради. Далі  
ведучий церемонії представив володарів звання «Люди-
на року ПрАТ«ЗЗРК»-2019». Ними стали

• Іван Миколайович Баршак, начальник автотран-
спортного цеху; 

• Людмила Володимирівна Ткачова, завідуюча скла-
дом вибухових матеріалів;

• Ігор Леонідович Світличний, електрогазозварник;
• Володимир Володимирович Шепталов, механік;
• Олексій Володимирович Желєзков, начальник діль-

ниці дробильно-сортувальної фабрики;
• Михайло Любомирович Андріїв, гірник;
• Олександр Вікторович Вітер, електрогазозварник; 
•Олександр Вікторович Баврін, машиніст тепловоза 

залізничного цеху;
• Василь Іванович Шовкопляс, ливарник;
• Любов Григорівна Супрун, комірник. 
Пам’ятні стрічки заслуженим працівникам комбінату 

пов’язали Голова Правління ПрАТ «ЗЗРК» Михайло Коро-
ленко і почесні гості церемонії Ян Модер і Петер Плани.

Продовження свята відбулося в той же день ввечері в 
Палаці культури «Гірник». Це було свято усіх, хто працю-
вав і продовжує працювати на ЗЗРК. Закладені ветера-
нами традиції високої відповідальності, потужна школа 
професіоналізму і самовідданого служіння своїй справі, 
пошуку і застосування наукових і технологічних досяг-
нень допомагають сьогодні колективу успішно реалізо-
вувати найскладніші проекти.

ЗЗРК — 50 років! ВІТАЄМО!

ДОРОГІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ ЗАПОРІЗЬ-
КОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ!  Прийміть 
щирі вітання з 50-ю річницею підприємства! Ваша 
доблесна праця — щоденний внесок у стабільну ро-
боту і  розвиток комбінату та району.

Багатотисячний загін працівників підприємства назавжди 
вписав славетні сторінки в історію розвитку Запорізького 
краю й надалі продовжує робити вагомий внесок у зростан-
ня економічного потенціалу нашого регіону й держави.

Гірники в усі часи були прикладом професіоналізму 
й трудової доблесті. Не можна обійти увагою ветера-
нів комбінату, які багато років створювали таке потужне 
підприємство. Ми вшановуємо шахтарів, які продовжу-
ють підкорювати підземні горизонти. 

Щиро бажаємо всім колишнім і нинішнім працівникам 
Запорізького залізорудного комбінату, їх сім’ям стабіль-
ності, процвітання, впевненості в завтрашньому дні, миру, 
здоров’я, добра, благополуччя!

Андрій ХОЛОША, перший заступник голови РДА.

ШАНОВНІ ГІРНИКИ, ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ 
ЗАПОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ!
Від імені Дніпрорудненської міської ради та її ви-

конавчого комітету прийміть вітання з 50-річчям під-
приємства!

Історія ЗЗРК – це не просто етапи становлення, 
розвитку та діяльності одного з провідних гірничо-
металургійних підприємств України. Літопис комбіна-
ту складається з доль тисяч людей, що вклали в ком-
бінат свою працю, частинку свого серця. Успіхами, 
ініціативою, сумлінним ставленням до справи ви за-
безпечили комбінату честь, славу і добре ім’я, а також 
дали поштовх розвитку нашого прекрасного міста!

Від щирого серця бажаю всім працівникам, вете-
ранам впевненого щасливого майбутнього, міцного 
здоров’я і благополуччя, а основним акціонерам під-
приємства – фінансової стабільності та подальшого 
перспективного розвитку. Зі святом вас!

З повагою, Юрій КОРОБОВ, міський голова.

Директор Малобілозерської естетич-
ної школи «Дивосвіт», депутат обласної 
ради Яніна ОВСІЄНКО:

— Високоповажний Михайле Костянтино-
вичу та трудовий колектив Запорізького за-
лізорудного комбінату! Прийміть найщиріші 
вітання зі славним ювілеєм!

Шахтарська праця завжди пов’язана з 
ризиком, тож щира вдячність вам за щоден-
ний трудовий героїзм.

Бажаємо рекордних видобутків руди, 
успішної та безаварійної роботи. Не-
хай кількість шахтарських спусків від-
повідає кількості підйомів. Міцного 
здоров’я, сімейного благополуччя та 
нових трудових здобутків, щасливого 
сьогодення і надійного майбуття!

Велика вдячність за розуміння та 
підтримку!

ЗЗРК: 50 РОКІВ ПРАЦІ І СЛАВИ
ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» — одне з найбільших підприємств у гірничо-металургійній 

галузі України, що створено на базі Південно-Білозерського родовища, багатого на залізні руди. За оцін-
ками геологів, запаси багатих залізних руд в Білозерському залізорудному районі становлять до 1 млрд. 
тонн і 7 млрд. тонн магнетитових кварцитів.

Руду підприємство постачає на внутрішній ринок і експортує. Близько 60% продукції комбінат поставляє 
в Чехію, Словаччину, Польщу та Австрію, близько 40% — на «Запоріжсталь».
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С юбилеем уважаемую

ЯРЕМЧУК  Эльвиру Степановну! 
Юбилей большой сегодня,
Дата мудрости большой.
Вам в 75 желаем
С молодою жить душой.
Черпать силы в своих детях — 
Ваша гордость ведь они.
Ну, а внуки пусть украсят
Ваши светлые деньки.
Вам желаем мы здоровья,
Жить в гармонии с собой.
И в глазах пускай играет
Огонечек озорной!

С уважением, участники 
хора ветеранов труда и 

фольклорного ансамбля 
«Струни серця» ЦКД.

С юбилеем прекрасную женщину, куму, подругу

ЛЫСЕНКО Наталью Ивановну! 
(с.М. Белозерка).

Красивый возраст — юбилей!
Примите наши поздравленья!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — 
                                       день рожденья!
Для женщин возраст — как алмаз:
Сверкает, радует, играет,
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет,
В прекрасный праздник — юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
С уважением, семьи Лобач, Юшко, 

Пилипенко, Герман.

ПРОДАМ тюки сіна. 
Ціна — договірна. 

Т. 067-718-90-47.

КУПЛЮ підрощених бичків і тели-
чок від 1,5 місяця. Т. 067-718-90-47.

ЗАГУБЛЕНІ страхові поліси TL6-447302; PU2-8095; A-470188; 
A-470189; PU2-11486; PU2-11487; PU2-11488; PU2-11489; AM-7330900, 
видані АТСГ «ТАС» (приватне), ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ.

ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ про оприлюд-
нення проекту регуляторного акта «Про зміну  тарифу на вивезення твердих побутових 
відходів шляхом коригування».

Зауваження і пропозиції щодо проекту рішення Приморської сільської ради та аналізу регу-
ляторного впливу приймаються в письмовому вигляді за адресою: 71615, с. Приморське, вул. 
Покровська, 219, Василівського  району Запорізької  області, (тел. 56-4-32)  протягом одного 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  ПОВІДОМЛЯЄ , що на 
п’ятдесятій сесії сьомого скликання рішенням № 1 було затверджено  перелік об’єктів кому-
нальної  власності, що підлягають приватизації, відчуженню та передачі в оренду  або  від-
чуженню на конкурентних засадах  у 2020 році.

Додаток № 3: Перелік об’єктів комунальної власності Приморської сільської ради, що 
підлягають передачі в оренду  та  відчуженню на конкурентних засадах у 2020 р. 

Секретар ради Н.І. БЕССОНОВА.

1. Внутрішньогосподарська 
зрошувальна мережа пальмет-
ного саду І, ІІ відділення колиш-

нього радгоспу «Першотрав-
невий» Василівського району 

Запорізької області

територія паль-
метного саду І, ІІ 

відділення колиш-
нього радгоспу 

«Першотравневий» 
Василівського р-ну 

Запорізької обл.

На 

площі 

725,0 га

+ Залишкова 
вартість 

88 596 грн.
Використан-

ня за призна-
ченням

Голова Василівської районної ради, депу-
татський корпус та виконавчий апарат ра-
йонної ради з глибоким сумом сповіщають, 

що пішла з життя ПАНЧЕНКО Павліна 
Петрівна, депутат Василівської міської ради 
минулого скликання.

Павліна Петрівна більше десяти років була го-
ловою одного із найбільших квартальних комі-
тетів міста та переймалась добробутом кожного 
мешканця вулиці Каховська. У неї була широка 
душа і відкрите серце, і саме це гуртува-
ло навколо неї людей.

У ці сповнені тугою і сумом скорботні 
дні поділяємо біль непоправної втрати 
та висловлюємо щирі співчуття рідним 
та близьким Павліни Петрівни.

Світлий спомин про неї житиме у вдяч-
ній пам’яті всіх, хто працював з нею, 
знав, любив. Світла пам’ять її душі...

Василівська міська рада, виконавчий комітет та депутатський 
корпус, апарат і особисто міський голова Людмила Цибульняк, 
депутат міської ради по цьому округу Марина Цинкаленко вислов-
люють щирі співчуття рідним та близьким депутата міської ради минуло-

го скликання ПАНЧЕНКО Павліни Петрівни з приводу її смерті.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо 

Вас у годину скорботи.
Василівчани знали Павліну Петрівну як гідну та шановну людину, 

яка усе своє трудове життя піклувалась про оточуючих та ніколи не 
відмовляла у допомозі. Більше десяти років була головою одного 
із найбільших квартальних комітетів міста та переймалась добро-
бутом кожного мешканця вулиці Каховська.

Світла пам’ять про Павлину Петрівну назавжди у наших серцях.

9 ДНІВ СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ (22 
січня) 

дорогого чоловіка тата, дідуся і 
прадідуся 

ГОЛУБА Петра Івановича
(12.07.1927 р.- 14.01.2020 р.)

РІК СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ (16 січня) 
дорогого синочка, чоловіка, тата, 

дідуся, брата, дяді 
ГОЛУБА 

Олександра Петровича
(30.06.1952 р.-16.01. 2019 р.).

Рідненькі наші! Всім нам так не вистачає вашої уваги, 
тепла ваших сердець, турботи. Вже ніколи не зустрінемо вас на рідному 
порозі. Всі ми осиротіли і ніяк не можемо змиритися з такою втратою. 

  Не гасне пам’ять, та свічі згоріли
  Вашого такого доброго і світлого життя.
  Туди йдемо, де ваші дві могили,
  А в серце біль і спогади летять.
  Ви вже у Бога в золотій заграві,
  А ми не забуваємо й на мить...
  І образи ваші, і всі слова ласкаві
  Завжди у серцях наших будуть жить.
Дуже сумуємо, завжди пам’ятаємо. Земля вам пухом, рідненькі 

наші, і вічний спокій.                    З ГЛИБОКИМ СУМОМ, ВСІ-ВСІ РІДНІ.   

 З 10-річчям (22 січня) 
любу донечку, сестричку 

САДОВУ Яночку!
Наш яскравий промінчик сонечка, 

наша найкрасивіша на небі зірочка, наша радість і гордість— 
донечка! Вітаємо тебе з твоїм 10-річчям! Нехай кожен ранок 
тебе зустрічає з гарним настроєм і цілеспрямованістю, нехай 
кожен день проходить весело, плідно і успішно, нехай кожен 
вечір дарує приємні сюрпризи і море захоплень. Міцного 
здоров’я тобі, донечко, і великого життєвого щастя!

З любов’ю, батьки, сестричка Крістінка
та братик Максимчик.

З днем народження
(21 січня)

 дорогу донечку, сестричку

САДОВУ Крістіночку!
Дорога донечко! З днем народжен-

ня тебе! Бажаємо тобі, сонечко, сяяти, 
як яскрава зірка на небі, вірити у мрію і 
прагнути до успіху. Бажаємо бути завжди  
оточеній щастям і любов’ю, впевнено йти 
вперед і підкорювати нові вершини!

З любов’ю, батьки, сестричка Яночка 
та братик Максимчик. 

С юбилеем дорогую куму

ЛЫСЕНКО Наталью Ивановну!
Без общенья нам с кумой было б очень скучно,
Если радость – то на всех, если горе – делим вместе. 
Но сегодня у кумы день ее рожденья.
Возраст для женщины – это награда,
Ведь за плечами – только отрада,
Дети, друзья, все коллеги и внуки,
Где взять одних благополучий.
Так не бывает – это факт,
Но пусть побольше будет лучше
И меньше будет кое-как.
Желаем быть всегда любимой,
Всегда везде необходимой,
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого на все года, тепла и везенья,
Ну и для внуков — большого терпенья!

С уважением, Гетько, Скорбич, Шершень.

В І Т А Є М О !

Колектив Василівського від -
ділення денного  перебування 
терцентру соціального обслу-
говування (надання соціальних 
послуг) сердечно співчуває 
своїй колезі  Людмилі Анатоліївні 
СТАДНІКОВІЙ, всій її родині з 
приводу тяжкої втрати – смерті 

дорогої матусі і бабусі 

ПАНЧЕНКО 
Павліни Петрівни.

Важко зарадити вам 
у ці хвилини, адже 
втратили найріднішу 
людину. Тому просто 
скажемо: тримайтеся, 
у тяжкому горі ми всі 
разом. 

Весь колектив 
Ва     силівської до-
поміжної школи-ін-
тернату висловлює 
щиросердні спів-
чуття Олені Ана-

толіївні Візиренко, 
всій її родині з при-
воду тяжкої втрати – 
смерті коханої мату-
сі, незамінної бабусі 

ПАНЧЕНКО 
Павліни Петрівни.
Тримайтеся. У тяж-

кому горі ми всі разом 
з вами. Підтримуємо і 
співчуваємо.

Померла наша

Павліна Петрівна ПАНЧЕНКО.
Говоримо «наша» — від щирого серця, бо 

й справді вона була серцем нашої вулиці 
Каховська, де прожили ми всі однією 
сім’єю, разом завжди ділили радість і горе, 
вирішували багато проблем. Відкрита, 
щира, завжди розуміюча, вболіваюча за все і всіх, небайдужа і 

просто хороша людина. Всі ми йшли до неї за порадою і зна-
ли – вона завжди підтримає. Беззмінний багаторічний голова 
найкращого кварталу у Василівці, депутат міської ради кількох 
скликань. Вона багато зробила для людей, для своїх земляків. 
Такою залишиться у наших серцях.

Сердечні співчуття донькам, онукам, які втратили свою най-
ближчу людину, бо мама була для них незамінною. Тримай-
теся, дівчата. Ми молимося за упокій її душі і віримо, що Бог 
прийме її у свої обійми, а земля буде пухом нашій подрузі. 

З великим сумом від імені всіх жителів вул. Каховська, 
Коваленко, Вайло, Нефьодова, Спічка… 

Вид платежу Одиниця
виміру

Тариф, грн., населення  Тариф, грн., бюджетні 
установи  

Тариф, грн.
інші  споживачі

без 
ПДВ

з 
урахуванням 

ПДВ

без 
ПДВ

з 
урахуванням 

ПДВ

без 
ПДВ

з урахуванням 
ПДВ

У м о в н о -
постійна  частина 
д в о с т а в к о в о г о 
тарифу

1 Гкал /
год.

51 905,96 62 287,15 51 901,69 62 282,03 51 897,17 62 276,60

У м о в н о -
змінна частина 
д в о с т а в к о в о г о 
тарифу

1 Гкал 1 050,92 1 261,12 1 050,90 1 261,10 1 050,75 1 260,91

ПрАТ «ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА» ПОВІДОМЛЯЄ:
У зв’язку зі зміною ціни на природний газ у бік збільшення для споживачів підприємства ПрАТ 

«Василівкатепломережа» проведено коригування економічно обґрунтованого рівня тарифу для всіх 
споживачів теплової енергії. Коригування зроблено відповідно до Порядку формування тарифів на теп-
лову енергію її виробництво, транспортування і постачання з централізованого опалення і постачання 
гарячої води, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011.

ТАРИФИ на постачання теплової енергії (за двоставковим тарифом)  для населення, бюджет-
них установ та  інших споживачів ПрАТ  «Василівкатепломережа»

АДМІНІСТРАЦІЯ ПрАТ «ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА»

У  П А М ‘ Я Т І  Н А З А В Ж Д И . . .


