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Відбулося засідання 
Спостережної ради ПрАТ 
«ЗЗРК». На ньому розгля-
нуто ряд важливих питань. 
Одне з них — кадрове. 

Члени  ради щиро по-
дякували за плідну роботу і 
великий внесок у розвиток 
комбінату Голові правління  
— Генеральному директору 
Михайлу Короленку, термін 
контракту якого завершився. 

За рішенням Спостереж-
ної ради на посаду Голови 
Правління — Генерально-
го директора призначено 
Дмитра Колеснікова. 

Дмитро Васильович — 
грамотний керівник і орга-
нізатор виробництва, має 
багатий досвід управлін-
ської роботи на великих 
підприємствах гірничо-ме-
талургійного комплексу, 
зокрема,  на Центральному 
гірничо-збагачувальному 
комбінаті (м. Кривий Ріг), а 
також в органах місцевого 
самоуправління.  

Члени Спостережної 
ради висловили впев-
неність, що  Дмитро Ко-
лесніков продовжить 
реалізацію розпочатих 
проєктів і виведе комбі-
нат на новий рівень.

Д. Колесніков має зван-
ня  «Заслужений працівник 
промисловості України». 

В субботу, 18 июля, профсоюзный комитет ЧАО «ЗЖРК» организовал 
спортивные соревнования по большому теннису, футболу, парково-
му волейболу, баскетболу, армрестлингу, дартсу, шахматам, шашкам, 
бильярду и пейнтболу, в которых приняли участие не только работники 
комбината, но и гости из близлежащих населенных пунктов.

Днепрорудненский городской совет также стал инициатором проведения 
ряда состязаний, в частности, турнира по мини-футболу среди детских ко-
манд, соревнований по боксу и восточным единоборствам. На роллердроме 
по ул. Набережная соревновались в мастерстве скейтбордисты, а для млад-
ших ребят были организованы соревнования по катанию на самокате.

В этот же день в Днепрорудном состоялся традиционный велопробег, в 
котором приняли участие велолюбители разных возрастов.

Вечером эпицентр гуляний переместился на обновленную ул. На-
бережная. Профком ЗЖРК установил в начале прогулочной зоны 

тематический бигборд, 
возле которого могли сфо-
тографироваться все жела-
ющие, причем не просто так, 
а экипировавшись в горняц-

кую спецодежду. Изюминкой фотозоны 
стала самоходная машина Normet, по-
сидеть за рулем которой хотели все 
мальчишки. А малыши с удовольстви-
ем фотографировались с аниматором. 
Праздничная атмосфера чувствовалась 
повсеместно, и главным ее маркером 
были улыбки на лицах детей и взрослых. 
А значит, праздник состоялся! 

Елена МАШТАЛЯР. 
На фото: моменты праздника.

НА ЗЗРК —
НОВИЙ КЕРІВНИК

Мешканці вулиці Тополина, пров. Пів-
денний, Лінійний, Театральний,  що у 
Василівці, зібралися на приємну подію 
– засвітити ліхтарі. Можливо, хтось за-
перечить, мовляв: що грандіозного у 
цьому, але для самих «тополинців», та 
і для всіх, хто крокує вулицею щодня 
(адже вона поряд із залізничним вок-
залом), це дійсно подія. Дочекалися і 
вони, що їх територія освітлена. 

А зроблено все це міською владою від-
повідно до етапів реалізації програми 
«Реконструкція мереж вуличного освіт-
лення в м. Василівка на 2018-2020 роки». 
Саму реконструкцію провели кілька міся-
ців тому, а далі погоджували всю необ-
хідну документацію із РЕМом. І тепер по-
близу залізничного вокзалу в темну пору 
доби світло і затишно, а головне, як від-
значили самі містяни, безпечно.

Міський голова Василівки Людмила 
Цибульняк, депутати міської ради, голо-
ви квартальних комітетів та працівники КП 

«Благоустрій-Василівка» привітали меш-
канців вулиці і провулків, поспілкувались, а 
Людмила Михайлівна поділилась планами 
щодо майбутнього благоустрою громади та 
вислухала пропозиції кожного стосовно по-
дальшого впорядкування території.

— Реалізація даного проєкту з освіт-
лення – актуальна та важлива справа, 
— зауважила Людмила Михайлівна. — 
Цими вулицями та провулками щодня 
користується велика кількість містян, 
прямуючи на роботу чи до школи, а та-
кож спускаючись до залізничного вокза-
лу. Маємо надію, що завдяки нашим зу-
силлям пересування василівчан у темну 
пору доби стане зручним та безпечним. 
Висловлюємо слова вдячності за плід-
ну співпрацю директору Василівського 
РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» Ніні 
Зайцевій та головному інженеру елек-
тричних мереж Ігорю Ковернику.  

ВЛ. ІНФОРМ.

Та все ж у людей поча-
ли виникати проблеми з 
додзвоном. Що стало 
причиною таких змін 
та що робити, якщо те-
лефон не працює,  ре-
дакція «НТ» запитала 
у провідного інженера 
дільниці мережі досту-
пу Запорізької філії ПАТ 
«Укртелеком» Костян-
тина КИРСАНОВА: 

— Ці дії були продикто-
вані тим, що нині абонентів, 
які користуються дротовим 
зв’язком, стає все менше і 
обслуговувати таку мережу 
стало фінансово невигідно. 
Саме тому ми переключили 
своїх користувачів на «аль-
тернативну телефонію».

— Але до редакції стали 
надходити дзвінки від меш-
канців сіл зі скаргами на те, 
що нові телефони працю-
ють з перебоями і часто до-
дзвонитися неможливо… 

— Якщо виникає про-
блема, необхідно набра-
ти  номер 0-800-506-800 
(дзвінок безкоштовний 
з будь-якого телефону) 
і залишити повідомлення  
про те, що такий-то номер 

не працює. Протягом на-
ступних одного-двох днів 
неполадки ліквідують.

 Але хочу додати, що час-
то-густо спрацьовує ще й 
віковий фактор, адже серед 
наших абонентів більшість 
людей пенсійного і похи-
лого віку, які просто ще не 
дуже вміють користуватися 
новим телефонним апара-
том. Іноді забувають заряд-
жати його, іноді випадково 
заблокують… А коли, скажі-
мо, апарат повністю розря-
дився, то потрібно не тільки 
підзарядити його, а й знову 
ввести пін-код. Для декого 
це вже проблема. Та, ду-
маю, люди швидко все це 
освоять. Існують також на-
селені пункти, наприклад,  
Златополь, де слабкий рі-
вень сигналу, і тоді зв’язок 
також може перериватися. 
У таких селах найближчим 
часом ми плануємо встано-
вити додаткові антени. 

— Вартість послуг за 
користування  новим 
телефоном змінилася?

—  Н і .  Ц і  з м і н и  ж о д -
н и м  ч и н о м  н а  т а р и ф і 
н е  п о з н а ч и л и с я .

Вл. інформ.

«АЛЬТЕРНАТИВНА 
ТЕЛЕФОНІЯ» 

НА ЗМІНУ ДРОТУ

У 12 селах Василівського району нещодавно 
запровадили нововведення від «Укртелекому» 
— абонентів, які користувалися дротовими теле-
фонами, переключили на «альтернативну телефо-
нію». Тобто телефонні номери залишилися такими 
ж, як і раніше, а ось телефонні апарати замінили. 
В них тепер вставляється спеціальна «сім-картка» 
і у користуванні нові телефони схожі на звичайні 
мобільні. Час від часу  їх потрібно заряджати. Ра-
діус користування телефоном необмежений. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК и ДЕНЬ ГОРОДА

— ПО-СПОРТИВНОМУ

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА 
У НАШОГО ГІРНИКА. ВІТАЄМО!

З нагоди свята Дня металурга і гірника Пре-
зидент України Володимир Зеленський удо-
стоїв нагородами металургів і гірників. 

І дуже приємно, що серед нагороджених є 
наші. Так, звання «Заслужений працівник про-
мисловості України» удостоєний головний ме-
ханік шахти «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький 
залізорудний комбінат» Микола ЗАКУШНЯК. 

Щиро вітаємо земляка і дякуємо за 
сумління і відповідальність. Так тримати!

Празднование Дня металлурга и горняка и Дня города в этом году в 
Днепрорудном было особым – свои коррективы внес карантин. От про-
ведения традиционного масштабного праздника с чествованием луч-
ших работников предприятия и концертом пришлось отказаться в пользу 
спортивных соревнований, рассредоточенных по разным локациям. 

надає інформацію про 
об’єкти нерухомого 
майна, які розміщені на 
території м.Василівка, 
щодо яких Комуналь-
ним підприємством 
«Благоустрій - Василів-
ка» прийнято рішення 
про передачу в оренду:

— Бульвар Централь-
ний, 6-а, кабінети в адмін-
будівлі загальною площею: 

№ 207, 208 – 73,49 м2,             
№ 223а – 29,34 м2, № 215 
— 46,77м2, № 222 – 46,77 
м2, № 225 – 20,96 м2, № 301 
– 28,95 м2, №302 – 24,5 м2, 
№ 303 — 24,37 м2, №304 – 
34,37 м2, №331 – 17,03 м2, 
№ 333 — 16,9 м2, № 113,             
4-й поверх – 23,06 м2;

—   вул. Дніпровська, 24-
а: підвальне приміщення 
— 44,7 м2;

— вул. Дніпровська, 24-
б: підвальне приміщення 
— 38,6 м2;

— вул. Шевченка, 80: 
підвальне приміщення —     
78,2 м2; 

— м-н 40 років Перемоги, 
5-а: підвальне приміщення 
— 48,5 м2;

— пров.Шкільний, 5-а, 
нежитлове приміщення — 
71,55 м2.

Додаткову інформа-
цію можна отримати за 
адресою: м. Василівка, 
пров. Шкільний, 5-а, конт. 
тел. 7-36-73. 

Режим роботи — з 8.00 
до 17.00.

ВАСИЛІВСЬКА 
МІСЬКА РАДА

П Р А З Д Н У Е М !К А Д Р И

Н О В И Н К А З В Е Р Н І Т Ь 
У В А Г У !

ТЕПЕР СВІТЛО і на ТОПОЛИНІЙ 
та ПРОВУЛКАХ БІЛЯ НЕЇ


