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- Ян Іван – знатний гірник;
- Герасименко Василь – 

керуючий трестом «Запо-
ріжрудбуд» (1969 - 1988);

- Драгунов Володимир 
– керівник залізорудного 
комбінату (1977 - 1999);

- Гнусова Лідія – інженер 
цеху озеленення;

- Замишляєв Олександр – 
головний інженер залізоруд-
ного комбінату (1972- 2003);

- Терських Василь – пер-
ший голова селищної ради;

- Поліон Володимир – 
знатний гірник;

- Козлова Лідія – голова 
територіальної ради вете-
ранів війни та праці; 

- Гончаров Микола – пер-
ший редактор газети «Ра-
бочее слово»;

- Яковенко Сергій – пер-
ший директор СШ  №1;

- Будко Федір – першобу-
дівник міста;

- Скворцов Микола – зна-
тний гірник;

- Філіп’єва Олена – на-
родна артистка України, 
прима-балерина Київської 
національної опери;

- Пилипенко Валентина – 
директор гімназії «Софія», 
заслужений вчитель України;

- Месненко Павло – зна-
тний гірник;

- Фурман Олександр – го-
лова Правління- Генераль-
ний директор ПрАТ «ЗЗРК»;

- Паніна Людмила а – за-
відувач КДНЗ № 7 «Теремок»;

- Усатий Володимир – дирек-
тор з виробництва ПрАТ «ЗЗРК»;

- Бадов Олександр – ди-
ректор з будівництва та ре-
конструкції ПрАТ «ЗЗРК»;

- Абросімов Юрій – голо-
вний лікар Дніпроруднен-
ської міської лікарні;

- Галкін Євгеній – заступ-
ник директора з персоналу 
ПрАТ «ЗЗРК»;

- Баршак Іван – началь-
ник автотранспортного 
цеху ПрАТ «ЗЗРК»;

- Бєлов Анатолій – пер-
шобудівник міста;

- Маслов Олександр – 
колишній начальник від-
ділу технічного контролю 
ПрАТ «ЗЗРК»;

- Шишов Віктор – архітек-
тор-автор Пам’ятника «Тру-
дової слави» (пам’ятник 
«Першої руди»).

— Скільки років Ви живете у Дніпрорудному і чи пам’ятаєте, якими були перші 
враження від зустрічі з цим містом?

— Мені, як і нашому місту, — 60! І я  дуже добре пам’ятаю  перші враження від зна-
йомства з новим містом. Мав 8 років.  Разом з братом мама нас привезла у Дніпроруд-
не у травні 1969 року. На той час наш батько вже працював на комбінаті помічником 
начальника дільниці. Тож родина воз’єдналася. 

То був надзвичайно сонячний і теплий день. Ми вийшли з автобуса і увійшли в місто збоку 
автовокзалу. Перед нами постала квітуча, зелена вулиця   із безліччю троянд. Додам, що 
наша сім’я переїхала сюди з далекого Казахстану, тож нове місто відразу припало до душі. 
Навколишня природа помітно відрізнялася від тієї, яку ми звикли бачити. До того ж, коли 
ми оселилися в Балках (батько там знімав для нас житло), з’ясувалося, що неподалік є Ка-
ховське водосховище і пляж. Для моєї дитячої уяви це було щось неймовірне! У вересні я 
пішов у другий клас нової, відкритої  у 1969 р.,  школи № 2.   ПРОДОВЖЕННЯ — НА 2 стор. 

Третю каденцію пост мера Дніпрорудненської міськради займає Євгеній 
Матвєєв, тож проблеми міста, а нині ще й прилеглих двох сіл Златопіль 

та Маячка, які нещодавно приєдналися до територіальної громади, відомі 
йому не з чуток. Дніпрорудне хоч і не те місто, де народився міський голова, 
але давно вже стало його малою батьківщиною. 

Отже, інтерв’ю з Євгенієм МАТВЄЄВИМ: 

15 липня — Фотія. Якщо цього дня з’явилтся жовті лис-
точки на деревах — на ранню осінь і зиму.

18 липня — Опанаса. Якщо місяць яскравий, то на ще-
дрий врожай.

20 липня — Євдокії, Єфросинії. Переважно дощовий 
день. Як зібрав сіно, то не страшна і Єфросина.

21 липня — Прокопа. На Прокопа жита копа. Прокіп 
нав’язав сім кіп. На Прокопа приготуй плечі до снопа.

23 липня — Антонія. Громове свято. Якщо гримить і блис-
кає, то десь у полі копи горять.

25 липня — Прокла. Вважається, що цього дня бувають 
найрясніші роси. На Прокла все промокло.

А синоптики прогнозують “пекельну спеку” — в Україну 
насувається потужний антициклон, і  найближчими днями  
матимемо температурний рекорд на рівні до +39 градусів. 
Найбільш непростими будуть дні з 15 по 18 липня. Про це 
розповіла начальниця відділу агрометеорології Укра-
їнського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

— Друга половина поточного тижня може стати найспе-
котнішою цього літа. З 15 по 18 липня буде взагалі жесть, 
вище +35 градусів, + 37, а де +37, там і +39 градусів. Руй-
нування антициклону можна очікувати не раніше 20-21 лип-
ня,. Потім, нарешті, спека спаде.

ВСІ — НА СВЯТО У ДНІПРОРУДНЕ!
      Міська рада запрошує на День міста
16 липня, п'ятниця: 10.00 — презентація книги "Как это было 1960-1970 

гг.  Воспоминания первостроителей ЗЖРК и г. Днепрорудное" (бібліотека ПК "Гірник").

17 липня, субота: 9.00 — урочисте відкриття пам'ятної дошки автору 
пам'ятника "Першій руді" (пам'ятник "Першій руді"); 09.00 — спортивні заходи; 
10.30 - велопробіг вулицями міста; 16.00 — розважальні заходи на Набережній: 
майстер-класи, караоке, велопоказ, дитячі атракціони, різноманітні фотозони, істо-
ричний квест по місту та ін. 18.00 — святкова концертна програма (біля ПК "Гірник").

В області трива-
ють жнива. На 20 
тисячах гектарів 

вже скосили та намолотили 73 тисячі тонн зерна.  
Середня врожайність — 36,5 центнерів з га, що значно 

більше, аніж минулого року (28,1 цент.). Загалом аграрії 
планують зібрати  960,1 тис га ранніх зернових та зернобо-
бових культур, а також 74,2 тис га озимого і ярого ріпаку. 

І сільгосптоваровиробники Василівщини при кожній по-
гожій годині включаються у жнива. Як повідомив завід-
увач сектора АПР відділу економіки та агропромисло-
вого розвитку РДА Володимир САМОЙЛЕНКО, ситуація 
на полях Василівського району така: на ранок 13 липня зі-
брано озимої пшениці — 375 га з середньою врожайністю  
42 ц/га; озимого ячменя – 2013 га (50 ц /га); гороху – 261 
га (25 ц/га) та озимого ріпаку —140 ц/га (18 ц /га). Ті сіль-
госпгосподарства, які мають свою техніку для збирання 
врожаю, вже практично всі у полі. На жаль, надлишок воло-
ги пригальмував збирання гороху, і дехто з фермерів скар-
житься на втрати — він почав осипатися. Якість пшениці 
також знизилася, а подекуди зерно вже почало навіть  про-
ростати. Жниварі не втрачають жодної хвилини.

На сьогодні від загальної площі посіяного зернового кли-
ну (92118 га) скошено лише 3 %. 

На зміну дощам прийшла спека, яка в свою чергу 
створила пожежонебезпечну ситуацію у лісосмугах і 
лісових масивах. Тож з черговим нагадуванням до 
населення звертаються працівники Василівського 
лісництва: будь ласка, дотримуйтеся правил по-
жежної безпеки, коли відпочиваєте на природі, не 
розпалюйте багаття, не кидайте недопалки і не за-
бувайте прибирати після себе сміття! 

Окреме прохання до фермерів. Зараз пора жнив, тож не 
забудьте провести обкіс полів і чітко дотримуйтеся усіх про-
типожежних заходів.

— Дорогі жителі Дніпрорудненської громади, шановні 
мої земляки! Прийміть щирі вітання з нагоди 60-річного 
ювілею славного міста гірників та поздоровлення з Днем 
металурга та гірничодобувної промисловості України!

День народження міста — це свято не лише для всіх його 
жителів, але й для тих наших краян, кого доля закинула да-
леко від рідної домівки. Недаремно місто чи село, де людина 
народилася і виросла, називають малою батьківщиною.

Ми любимо Дніпрорудне за душевність і особливу ат-
мосферу, за привітних людей і мальовничі краєвиди. Про-
тягом минулих десятиліть дніпрорудненцям судилося 
пройти через немало складнощів і випробувань.  Але най-
цінніше в історії нашого міста — це люди. Кожен з вас що-
дня вносить свій вклад у розвиток і процвітання міста. 

Особлива плеяда — металурги! Шановні трударі 
залізорудного комбінату, ветерани праці! Прийміть 
слова безмежної вдячності за працю та відданість  
професії. Бажаю міцного здоров'я, щастя, сімейного 
благополуччя та успіхів. Натхнення і нових звершень!

— Шановні дніпрорудненці! Вітаю вас з 60-річчям рід-
ного міста та з професійним святом – Днем металурга!

У житті кожного з нас є свята, які займають окреме місце 
в серцях. Без сумніву, такими є саме ці. Вони об’єднують 
усіх, кому дороге Дніпрорудне, хто тут живе і працює — у 
місті з особливим колоритом, традиціями і славною історі-
єю. Усі досягнення, якими багатий район, складаються і з 
вашої щоденної праці, знань і талантів, дорогі містяни!

Професія металурга — одна з найважчих, але й найпочес-
ніших. Своєю щоденною працею ви забезпечуєте достойний 
внесок в економічний та соціальний розвиток громади, району. 

Дякую всім за небайдужість до долі міста. Особливо 
представникам старшого покоління — мудрим наставни-
кам,  і молоді з її енергією і бажанням розвивати громаду.

Бажаю всім сталевого здоров’я, невичерпної енергії, 
добра і злагоди в родинах. Нехай усі намічені вами плани 
обов’язково здійсняться, нехай світлою і радісною буде 
кожна хвилина життя! Успіхів вам і наснаги, а металургійній 
промисловості – розвитку та процвітання на довгі роки!

Голова районної ради Олена ЗДОР: Голова РДА Андрій ХОЛОША:

У неділю — День металурга і 60-річний ювілей славного міста Дніпрорудне!

Сергей РОМАНЬКО, начальник участка № 9 
шахты «Эксплуатационная»:

– Свою судьбу с шахтой я официально связал в 1995 году, 
когда пришел сюда проходчиком на участок № 2, хотя считаю, 
что с ЗЖРК сроднился намного раньше, ведь вырос в семье, в 
которой уже несколько поколений на комбинате: мой дед, отец, 
мама и брат также связаны с комбинатом. С раннего детства 
я слышал о шахтостроителях, легендарных проходчиках и по-
настоящему был восхищен их трудом. Поэтому решение рабо-
тать именно здесь было абсолютно осознанным и взвешенным. 
Шахта сыграла в моей жизни ключевую роль. Она дала 
огромный жизненный и профессиональный опыт; уверенность 
в себе; ощущение того, что делаешь в жизни что-то важное и 
правильное; зна комство с удивительными людьми. Я возглав-
ляю участок № 9 и рад, что здесь трудятся те люди, которые в 
полной мере осознают всю важность поставленных перед нами 
задач и работают с абсолютной самоотдачей.

Алла КОВАЛЬ, участковый геолог шахты 
«Проходческая»:

– Шахта – большая производ-
ственная семья. Это сплоченный, 
дружный, уверенный, сильный 
коллектив единомышленников, 
способный решать сложные 
вопросы и справляться с любыми 
поставленными задачами. Гор-
жусь тем, что работаю в таком 
коллективе.

Спускаясь в шахту, вижу, как 
работают горняки, и преиспол-
няюсь чувством бесконечного 
уважения к ним, ведь ежеднев-
ная и нелегкая работа глубоко 
под землей требует мужества, 
самоотдачи и уверенности. Это 
работа для настоящих мужчин и… 
обворожительных женщин.

Геолог – это «глаза» предприятия, мы первые фиксируем 
рудные залежи. Люблю свою работу за возможность новых 
открытий и за то, что могу быть причастной к успехам кол-
лектива шахты «Проходческая» и комбината.

Владислав Сердюк, машинист ВПУ, участок № 5 
шахты «Эксплуатационная»:

– Шахта вошла в мою жизнь, 
можно сказать, случайно, никто 
из родственников не был свя-
зан с горняцким трудом. Однако 
на сегодняшний момент я рад 
тому, что попал на шахту, где 
работаю бок о бок со многими 
достойными людьми. Считаю, 
что мне повезло с коллективом: 
на нашем участке знают, что та-
кое уважение, взаимовыручка, добросовестность, ответ-
ственность и, конечно же, чувство юмора, которое создает 
хорошее настроение и зачастую разряжает обстановку. 
Поэтому, несмотря на довольно сложные условия труда, 
работать здесь комфортно.

На участке я тружусь всего два года (до этого год про-
работал на участке № 9 шахты «Эксплуатационная») и пока 
что свою дальнейшую жизнь связы ваю именно с шахтой. Я 
поставил себе цель выучиться на взрывника и уве ренно к 
этому иду. Считаю, что шахта – это не только стабильность, 
но и хорошие перспективы, 
если есть желание.

Шахты «Эксплуатационная» и «Проходческая» Запорожского железорудного комбината в этом году отмечают свой 52-й день рождения!
Они — сердце всего предприятия. Многие годы оно бьется ровно и сильно, в едином ритме с другими цехами комбината, обеспечивая стабиль-

ное выполнение поставленных задач и благополучие коллектива. Опираясь на заложенные ветеранами производства традиции, коллективы шахт добива-
ются новых впечатляющих производственных результатов, внедряют самые современные технологии, ежедневно подтверждают высокий статус лидеров.

Творцы всех этих успехов – наши горняки. Каждого, кто на своем рабочем месте вкладывает максимум усилий в достижение общих целей, благодарим 
за труд, профессионализм, нацеленность на результат.

СЕРЕДИНА ЛІТА — СПЕКОТНА

Виталий РУДЕНКО, 
токарь службы глав-
ного механика шахты 
«Проходческая»:

– На шахту «Проходчес-
кая» я пришел в 2015 году 
– после окончания учебы 
в Днепрорудненском ин-
дустриальном техникуме и службы в армии и благодарен 
коллективу, в котором меня хорошо приняли. Могу ска-
зать, что получаю удовольствие от своей работы. Когда-то 
мой наставник сказал мне, что токарь – это своего рода 
ювелир, который способен из бесформенного металла 
создать готовую деталь. И каждый раз, когда я держу в ру-
ках новое изделие, вспоминаю об этом.

Сейчас на шахте эксплуатируется оборудование 
не только отечественного производства, но и зару-
бежная техника, поэтому профиль работ у нас очень 
разный. Понимаю, что стоять на месте нельзя – не-
обходимо развиваться, расти дальше, и надеюсь, что 
в будущем смогу освоить смежные специальности, 
которые пригодятся в дальнейшей работе.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
В эти дни, когда Днепрорудный празднует 

свой юбилей, хотим сказать самые добрые 
слова благодарности за старательную работу 
во благо города, и особенно нас, ветеранов,  
Ларисе Петровне Решетняк. Мы часто обращались к ней, как 
к секретарю  городского совета, и всегда находили понима-
ние и поддержку. Вместе решали назревшие вопросы, посе-
щали ветеранов. И она была нашим рупором в депутатском 
корпусе — доносила проблемы, тревоги, просьбы. У нас были 
диалог и обратная связь. Все это объединяло. 

Совсем недавно Лариса Петровна отметила свой день 
рождения. И мы, наряду с благодарностью, искренне по-
здравляем ее! И говорим: в жизни лучше нет тех дней, что 
правили мы с Вами, и вспоминать через десятки лет Вас 
будем мы лишь добрыми словами. И возраст Ваш — это 
лишь «только». Желаем жить Вам долго-долго! И быть вез-
де самой собой — мудрой, душевной и простой. Много 
здоровья Вам, Лариса Петровна!

Совет ветеранов ЧАО «ЗЖРК». 

ЖНИВУЄМО:

ПОЧЕСНІ 
ГРОМАДЯНИ

МІСТА

За материалами газеты "Рабочее слово".
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- голова ТЕРСЬКИХ Василь Іванович (1963 – 1965 рр.), секретар ради АНДРЮШИНА Клавдія Іллівна;
- голова РУДОВСЬКИЙ Семен Олександрович (1965 – 1967 рр.), секретар ради — АНДРЮШИНА К.І.;
- голова КРИВИЙ Павло Прокопович (1967 – 1970 рр.), секретар ради АНДРЮШИНА К.І.;
- голова КОСІНОВА Анастасія Терентіївна (1970 – 1973 рр.), секретар ради АНДРЮШИНА К.І.;
- голова РОМАНОВСЬКИЙ Іван Герасимович (1973 – 1985 рр.), секретар ради АНДРЮШИНА К.І., ОРЛОВА 

Лілія Михайлівна, БРУСНІК Катерина Василівна;
- голова МАСЛОВ Олександр Іванович (1985 – 1990 рр.), секретар ради БРУСНІК К.В.;
- голова ЄРЕМЕНКО Микола Данилович (1990 – 1992 рр.), секретар ради БРУСНІК К.В.;
- голова ХАБЛО Володимир Іванович (1992 – 1997 рр.), секретар ради ШИШКІНА Зоя Леонідівна;
- голова ДІДЕНКО Анатолій Несторович (1998 – 1999 рр.), секретар ради МОВЧАН Валентина Петрівна;
- голова ЄРЕМЕНКО Микола Данилович (1999 – 2002 рр.), секретар ради МОВЧАН В.П.;
- голова АВЕРІН В’ячеслав Михайлович (2002 – 2006 рр.), секретар ради МОВЧАН В.П.;
- голова МАТВЄЄВ Євгеній Сергійович (з 2006 по листопад 2015рр.), секретар ради РУЧКА Ірина Іванівна;
- голова КОРОБОВ Юрій Миколайович (з 2015 по листопад 2020), секретар ради РЕШЕТНЯК Лариса Петрівна;
- голова МАТВЄЄВ Євгеній Сергійович (з листопада 2020 року), секретар ради РУЧКА Ірина ІванІвна.

(ПОЧАТОК — на І стор.)

Міський голова
 Євгеній МАТВЄЄВ:

— Чи були у Вас у молоді літа якісь абіт-
ні мрії про те, щоб стати керівником, а тим 
більше, очолити міську раду?

— Коли  після закінчення школи я поїхав у Хар-
ків здобувати вищу освіту, звісно, у мене були 
плани, щоб у подальшому стати інженером, 
можливо, згодом очолити якийсь колектив. 
Тим більше поряд з Дніпрорудним відкрилася 
Запорізька АЕС, були непогані перспективи з 
працевлаштуванням. Після служби в армії до 
Дніпрорудного приїхав вже із дружиною. І тут 
стали будувати життя. Влаштувався на завод 
БОМ  електрослюсарем. Та вже через півтора 
місяця  перевели майстром.  Так поступово рос-
ла моя кар’єра.  Але тоді не  було й думки стати 
чиновником чи адміністратором. Я завжди себе 
вважав інженером, людиною конкретних справ 
і завдань. 

Згодом очолив Дніпрорудненський сиророб-
ний комбінат, працював на інших керівних поса-
дах. Мабуть, саме тоді і з’явилася думка про те, 
що я маю певний потенціал, навички і досвід, які  
б стали хорошою основою для того, щоб очоли-
ти місто. І я спробував.

— За радянських часів Дніпрорудне було 
потужним промисловим центром. Крім 
комбінату, працювали такі великі підпри-
ємства як заводи будівельно-опоряджу-
вальних машин, залізобетонних конструк-
цій,  автотранспортні підприємства, трест 
«Запоріжрудбуд», який мав купу малих 
підпорядкованих будівельних структурних 
підрозділів… Багато будувалося житла й 
інфраструктурних об’єктів.  Сьогодні у місті 
будується нове житло?

— Коли відкрився завод БОМ, його трудівни-
кам потрібне було житло. І його активно будува-
ли. Тож  була  робота і для будівельників. До речі, 
у перспективі у Дніпрорудному планувалося по-
будувати 12 (!) мікрорайонів (нині маємо лише 
чотири). А саме місто за кількістю населення  
мало перевищити позначку у 100 тисяч. Але...

Все зупинилося після розвалу Радянського 
Союзу. Нині житло у місті не будується. І не тому, 
що немає можливості, а швидше через те, що у 
ньому немає гострої потреби. Адже, на жаль, 
місто старіє. Старше покоління поступово  йде 
за межу, а молодь все частіше виїжджає у великі 
міста, а то й зовсім до інших країн. І це пробле-
ма не лише Дніпрорудного, а й багатьох  міст 
України. Житло, яке звільняється, переходить у 
спадщину або ж продається. І його вистачає на 
ту кількість жителів, яка є у місті.

 Свого часу разом з керівництвом ПрАТ 
«ЗЗРК» ми робили аналіз завершення будівни-
цтва двох житлових будинків на вул. Молодіжна, 
4, та Зелена,1, і дійшли висновку, що сьогодні 
такої потреби немає. Якби у місті розгорнуло-
ся будівництво підприємств, тоді була б зовсім 
інша розмова. Але нині поки що так.

— Залізорудний комбінат завжди був і за-
лишається візитівкою м. Дніпрорудне. За-
вдяки йому  до скарбниці міста і всього ра-
йону вливалися солідні надходження. Але 
після проведення децентралізації розподіл 
коштів суттєво змінився. Чи відчуваєте сьо-
годні підтримку ПрАТ «ЗЗРК»? 

— Питання наповнення місцевої казни після 
проведення децентралізації загострилося. Адже  
відтепер податки стовідсотково сплачуються за 
місцем реєстрації підприємства, тобто до Мало-
білозерської сільради. Попри те, що на комбінаті 
працюють понад 2600 дніпрорудненців.  Схожа 
проблема виникла у багатьох українських міс-

тах, тож «Асоціація міст 
України», до якої входить 
і Дніпрорудне, зверну-
лася до Верховної Ради, 
Кабміну та Президента 
з проханням перегля-
нути це питання  і спря-
мувати податок не за 
місцем реєстрації під-
приємства, а за місцем 
проживання людей, які 
працюють на даному 
підприємстві. Але поки 
що жодних змін.

Більше того, навіть 
якщо Малобілозерська 
сільрада хотіла б з нами 
«поділитися» коштами, 
то згідно з Бюджетним 
Кодексом вона цього 
зробити не може. Весь 
надлишок коштів необ-
хідно повертати до дер-
жавної казни.

Такий  перекіс у роз-
поділі бюджету заважає 
нормальному розвитку 
громади. Адже після де-
централізації у підпоряд-
кування громад пере-
йшли соціальна сфера, 
освіта, культура, але не 
перейшли кошти. Вини-
кає цілком логічне запи-
тання:  де взяти гроші, щоб усе це утримувати? Тож 
чекаємо конкретних кроків назустріч від держави.

— І все ж напередодні Дня міста, хотілося б 
почути щось обнадійливе, навіть попри існу-
ючі труднощі.  З чим зустрічаєте свято? Чи є 
досягнення  і яка перспектива розвитку міста?

— З огляду на ту ситуацію, що маємо, ми до-
сить скромно підходимо до 60-річчя. Серед 
головних досягнень  на сьогодні вважаю збе-
реження тієї інфраструктури міста, що маємо. 
Хоча наразі доводиться дещо оптимізовувати, 
скорочувати  і реально оцінювати рентабель-
ність того чи іншого закладу. Треба зрозуміти, 
які нас чекають витрати на утримання наших со-
ціальних об’єктів.

60 років для міста — це зовсім не багато, на 
відміну від людини, яка у свої 60 — пенсіонер. 
Наше місто молоде, красиве, ошатне, і над цим 
невпинно працюють дніпрорудненці, які тру-
дяться на комунальних підприємствах: «Дніпро-
рудненські тепломережі», цех водопостачання і 
водовідведення, «Комфорт», «Місто для людей». 
Вони тримаються, незважаючи на існуючі проб-
леми (найголовніша з них – несвоєчасна сплата 
споживачами наданих послуг). І більшість жите-
лів їм за це вдячні. А міська рада, в свою чергу, 
розуміє, що всі мешканці міста повинні регуляр-
но  отримувати якісні послуги ЖКГ, тож  всіляко 
намагаємося підтримувати своїх «комунальни-
ків» та їхню матеріально-технічну базу.

Щодо перспектив. Поки працює містоутво-
рююче підприємство  ПрАТ «ЗЗРК», є і пер-
спектива розвитку. У минулому році власники 
комбінату, за підтримки компанії «MINERFIN», 
зробили надзвичайний подарунок  місту – за-
вершили будівництво розкішної набережної зі 
світломузичним фонтаном, дитячим  та спор-
тивним майданчиками і чудовими зонами від-
починку. Також було проведено капремонт ПК 
«Гірник», а  цьогорік взялися за будівництво 
льодового катка. Погодьтеся, не кожен облас-
ний центр може похвалитися таким надбанням. 
Я впевнений, таку підтримку і турботу  з боку  за-
лізорудного комбінату, дніпрорудненці вже до-

стойно оцінили. До того ж керівництво комбінату 
також розуміє: для того, аби молодь залишалася 
у Дніпрорудному, щоб йшла працювати на ЗЗРК, 
щоб хотіла створювати сім’ї  і жити у цьому місті, 
а не виїжджати за кордон – потрібно створювати 
привабливе місце для проживання і відпочинку, 
сучасну інфраструктуру. І тільки-но запрацює у 
нас льодовий каток, це додасть до скарбнички 
переваг нашого міста ще більше плюсів.

На жаль, є і проблеми. Нині у місті найгостріше 
стоїть питання роботи каналізаційного колекто-
ра. І ми про це не мовчимо, адже вирішити  дане 
питання можна, лише задіявши усі важелі впливу. 
І вже маємо результат: 180 тис. грн. днями виді-
лив нам районний бюджет і 3 млн. грн.(в рамках 
співфінансування з містом) пообіцяла область. 
Ще стільки ж  пообіцяв ПрАТ «ЗЗРК». Цих коштів 
має вистачити на заміну каналізаційного колекто-
ра на першому та четвертому мікрорайонах. Тож, 
думаю, і цю проблему подолаємо. 

Дуже сподіваюся, що держава нам знову повер-
не так звані «атомні»  кошти. Тоді у нас з’явиться 
можливість будувати і ремонтувати дороги всере-
дині міста, тротуари та реалізовувати заплановані 
проєкти. По шести з них вже зроблена проєктно-
кошторисна документація. Тільки-но з’являться 
кошти, відразу візьмемося за справу. Ми готові  
працювати і освоювати будь-які гроші, тільки б  
вони заходили до бюджету громади. А поки що ми 
живемо по тих статках, що маємо. Сподіваюся, 
нас почують у Верховній Раді, і наступного року 
будемо жити краще.

— Що побажаєте своїм дніпрорудненцям?
— У першу чергу — міцного здров’я, оптиміз-

му і гарного настрою. А ще бажаю впевненості 
у своїх силах, не пасувати перед труднощами і 
наполегливо рухатися до поставленої мети. Ба-
жаю, щоб нарешті  настав той час, аби наші гро-
мадяни не виїжджали з країни у пошуках кращої 
долі, а залишалися у своїх рідних містах і всі ра-
зом будували і розвивали свою рідну домівку, в 
якій буде комфортно і зручно жити, працювати і 
відпочивати.  Сподіваюся, саме таким  невдовзі 
стане  і наше місто. Зі святом!

Світлана ЛОБАЧ.

Из   воспоминаний 
ТЕРСКИХ Василия 
Ивановича — первого 
председателя испол-
кома Таврического по-
селкового совета, По-
четного гражданина 
г. Днепрорудное:

В строящийся город гор-
няков я приехал в октябре 
1961 г.  К этому времени уже 
вырисовывались первые об-
щежития для рабочих по 
ул. Шахтерская и заложены 
фундаменты первых домов по 
ул. Комсомольская. 

Уже летом и осенью 1962 г. 
были сданы под ключ жилые 
дома № 5 и № 9 по ул. Комсо-
мольская, вступила в строй 
средняя школа № 1, полным 
ходом шло строительство ма-
газина и столовой на 140 мест 
по ул. Комсомольская, 3.

Во второй половине 1962 г. ре-
шением Васильевского РК КПУ я 
был утвержден председателем 
оргкомитета по подготовке и 
проведению первых выборов в 
местный орган власти. 

1 марта 1963 г. 1440 изби-
рателей избрали свой первый 
поселковый совет депутатов 
трудящихся —  27 депутатов, а 
6 марта 1963 года состоялась 
первая сессия поселкового со-
вета, на которой был избран 
исполком поссовета в составе 
семи человек: я — председа-
тель исполкома, Андрюшина 
Клавдия — секретарь и члены 
исполкома: Воропаев Василий 
- директор ЗЖРК, Рудаков Евге-
ний, Крюков Аркадий, Рыбакова 
Оксана, Титов Василий. 

Контингент строителей и жите-
лей поселка был организованный, 
патриотически настроенный, ведь 
это была комсомольско-молодеж-
ная стройка и все гордились тем, 
что они — первые.

Вот почему с первых дней сво-
ей работы наш депутатский кор-
пус и его исполнительный коми-
тет взяли курс на поддержание 
всех инициатив жителей: стро-
ительство шло такими темпами, 
что уже к концу 1963 г. поселок 
получил более 12000 м2 жилой 
площади, были введены в строй 
котельная, линейно-техничес-
кий цех (ЛТЦ), детсад № 1. Шла 
интенсивная застройка улицы 
Ленина — возводились более 20 
пятиэтажных железобетонных 
панельных домов. На их стро-
ительстве в то время просла-
вилась бригада монтажников, 
возглавляемая Баклажовым Ми-
хаилом, награжденным орденом 
Ленина. На строительстве жилья 
и объектов соцкультбыта про-
являли исключительный патри-
отизм бригады Вартанова В.Х., 
Будко Ф.А. под руководством 
начальника СУ «Гражданстрой» 
Черкасова Ю.

А наш первый инженер зе-
леного строительства Гнусова 
Лидия (настоящая фея зелено-
го царства) со своей службой 
озеленителей шла буквально 
вслед за строителями. За эти 
первые годы было проведе-
но столько комсомольско-
молодежных субботников и по 
озеленению улиц, и по заклад-
ке парка «Дружба», и скверов, 
а во дворах зеленую «красоту» 
наводили сами жильцы!

В благоустройство города 
большую лепту внес замди-
ректора ЗЖРК  Кизим И.С. 
Это под его руководством и 
контролем построена первая 
оранжерея. 

В 1964 году закончилось 
строительство железной до-
роги от станции «Каховское 
море» до промплощадки ЗЖРК, 
и теперь горняков на работу 
доставляли в комфортных ва-
гонах. А уже через год в строй 
был введен завод ЗЖБК-9. 

Часто вспоминаю те 
первые годы бурного роста 
города горняков, тот опти-
мизм и дружбу среди пер-
востроителей, и каждый раз 
я мысленно говорю всем 
ветеранам города: «Спаси-
бо за ваш самоотверженный 
труд, за ваш героизм!». 

Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 

СССР от 27 августа 1958 г. 
утверждено проектное зада-
ние: к 1964 г. на базе Белозер-
ского месторождения постро-
ить рудник с годовой добычей 1 
млн. тонн руды с содержанием 
в ней железа – 63%. 

Согласно приказа Запо-
рожского Совнархоза 

от 27 октября1960г., директо-
ром строящегося ЗЖРК-1 на-
значен Николай Емельянович 
Григорьев – горный инженер, 
бывший военный летчик Ве-
ликой Отечественной войны. 
В октябре для строительства 
рудника и города создано СУ 
«Рудстрой». 

1961 В январе заложен 
фундамент первого 

дома на поселке Дружба. И в марте 
сданы под заселение здесь 25 домов. 

23 марта заложен фундамент пер-
вого дома — строительный номер 
№11, ныне ул. Шахтерская, 6.

Первый куб бетона в фунда-
мент дома опустил крановщик 
Пимаев В., а укладку фундамента 
поручили Карамушко Н. 

В сентябре на базе средней школы в с. Балки открылась первая школа ра-
бочей молодежи (ШРМ) для строителей рудника и города Днепрорудное.

Открылась рабочая столовая поселка Дружба. 
1962 год  28 марта. Госкомиссия подписала Акт приема в эксплуатацию 

первых домов – общежитий № 11 и № 13 (ныне № 6 и № 4 по ул. Шахтерская).
В июле сданы под ключ первые жилые дома № 5 и № 9 по ул. Комсо-

мольская. Сдана в эксплуатацию средняя школа № 1 и открылся рабочий 
факультет горного техникума.  

1963 г.: открылся магазин «Весна» и столовая на 140 мест по ул.  Комсо-
мольская, 3; сдана в эксплуатацию автодорога с твердым покрытием от  па-
мятника «Слава Труду» до промплощадки ЗЖРК.

Где бы нас не носило по свету,
Мы везде Днепрорудного дети —

ПОЧИНАЮЧИ з 1963 року, МІСЬКУ ВЛАДУ ОЧОЛЮВАЛИ:

На фото: праворуч — голова Дніпрорудненської міськради Євгеній МАТ-
ВЄЄВ; поряд — секретар міськради Ірина РУЧКА та заступники — Сергій  
ПЕТЕЛЬКО, Наталія ЛУШНІКОВА, Сергій МАЛИШ.
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- МАСЛОВ Олександр — голова міської ради з 
1985 по 1990 рр.;

- КЛІМАШЕВСЬКИЙ Данило — депутат двох 
скликань районної ради, член виконкому місь-
кої ради чотирьох скликань;

- БАРШАК Іван  — депутат чотирьох скликань міської 
ради, голова постійної депутатської комісії міської  ради;

- БУРЛЯ Микола — керівник спортивного клубу карате 
«Будокан», майстер спорту міжнародного класу;

- БРУСНІК Катерина — голова міського клубу «Ветеран», 
секретар виконкому з 1980 по 1991 рр.;

- ПИЛИПЕНКО Валентина — директор гімназії «Софія», 
депутат трьох скликань районної ради, депутат трьох скликань 
міської ради, член виконкому міськради п’ятьох скликань;

- ГАЛКІН Євгеній — в.о. директора з персоналу ПрАТ «ЗЗРК»;
- БРИК Володимир — електрозварювальник ПрАТ «ЗЗРК»;
- ПЕТЕР ПЛАНИ — голова Спостережної ради ПрАТ «ЗЗРК»;
- МАРСАВІН Віталій — тренер ДЮСШ «Гірник» ;

-РЕШЕТОВ Сергій — вчитель школи «Талант», керівник 
молодіжної організації «Клуб Білі Ворони»;

-ЛИСЕНКО Валентина — керівник дитячого фольклорно-
го ансамблю «Намистечко» ПК «Гірник»;

-ЛЕБЕДЄВ Олександр —машиніст екскаватора автотран-
спортного цеху ПрАТ «ЗЗРК»;

- КОРОЛЕНКО Михайло — голова Правління - Генераль-
ний директор ПрАТ «ЗЗРК»;

- МАТВЄЄВ Євгеній - міський голова з 2006 по 2015 рр.;
- ОСИПЕНКО Сергій - директор професійного ліцею;
- ФІЛІП’ЄВ Валерій - керівник гуртка ЦДЮТ; 
- ДОН Лідія - завідувач дитсадка № 2 «Оленка»;
- БОНДАРЕНКО Микола - голова ПО «Діти війни»;

- АПОЛОСОВА Лілія - майстер спорту з легкої 
атлетики;

- ГРИГОРЧУК Олександр — голова профкому 
ПрАТ «ЗЗРК»;

- КАРНАУХ Андрій - директор з будівництва 
ПрАТ «ЗЗРК»;

- СКІРНЕВСЬКИЙ Михайло — першобудівник міста;
- Ян МОДЕР - акціонер компанії «MINERFIN, a.s»;
-Любомир БЛАШКО - засновник компанії «MINERFIN, a.s»;
- АБРОСІМОВ Юрій - головний лікар міської лікарні;
- СИРКІН Роман - майстер спорту України;
- КОЛЕСНИК Карина – двократна чемпіонка світу, май-

стер спорту України міжнародного класу з сумо, володарка 
повного комплекту медалей чемпіонатів світу;
- ДЯЧЕНКО Олена - заст. головного бухгалтера ПрАТ «ЗЗРК»;
- КОНДРАТЬЄВА Наталія - пров. юрисконсульт ПрАТ «ЗЗРК»;
- БАШИНСЬКИЙ Дмитро - енергетик ПрАТ «ЗЗРК»;
- ШЕВЧЕНКО Анна - член ради ветеранів ПрАТ «ЗЗРК».

1966    :    В марте 
открылась 

больница (медсанчасть 
ЗЖРК) и поликлиника.  

В октябре сдано в 
эксплуатацию горный тех-
никум на 960 учащихся. 

1964: со-
з д а н 

трест «Запорожруд-
строй»  и в его составе 
были СУ  — «Граждан-
строй», «Рудстрой», 
«Спецстрой», УМ № 6.

Сданы в эксплуатацию: 
кинотеатр «Современник»; 
книжный магазин по ул. 
Ленина, 4; участок желез-
ной дороги: «Ново-Весе-
лое» — «Каховское море».

1965: Со-
з д а н а 

автобаза № 24. На ЗЖРК 
создан горный участок. 
Задача: дойти до рудного 
тела и начать добычу руды.

Заработал завод ЖБК-9. 
Смонтирована пер-

вая АТС на 900 номеров 
и заработал универмаг 
«Восход».

Первый выпуск 11 
класса школы рабочей 
молодежи.

1970 - 1975 : Сданы в эксплуатацию: общежитие СПТУ-26 на 537 мест; ДК «Горняк» с 
актовым залом на 800 мест; гостиница «Каховские зори»; вечерняя школа 

(ШРМ) на 450 учащихся; стоматологическая поликлиника; два общежития на 527 мест каждое по ул. Ленина. За-
работал быткомбинат. Новые квартиры получили более 1000 семей.

1967: 26 августа бригада Ивана Яна выдала на-гора 
первую вагонетку руды.

1 сентября прозвенел первый звонок в открывшейся восьми-
летней школе для 840 учащихся.

9 октября выдана на-гора первая тысяча тонн железной руды 
от попутной выработки, а 30 октября отправлен первый эшелон 
железной руды на  «Запорожсталь». 

По итогам переписи населения в 1967 году в поселке Днепро-
рудное проживало 6800 человек. 

— Оцінюючи роль про-
фесійного ліцею у роз-
витку міста,  хочу відзна-
чити, що наш навчальний 
заклад відіграє величезну 
роль не лише у розвитку 
Дніпрорудного, а й у роз-
витку всього нашого регіо-
ну. Адже ми забезпечуємо 
кадрами і Василівщину, і 
Кам’янсько-Дніпровську 
територію, і Енергодар… 
Готуємо фахівців за спе-
ціальностями; «машиніст 
електровоза», «електро-
слюсар», «слюсар-ремонт-
ник», «електрогазозва-
рювальник», «конт-ролер 
зварювальних робіт». І  
наші учні, оволодівши об-
раними професіями, пра-
цевлаштовуються на ПрАТ 

«ЗЗРК», Запорізьку АЕС, 
у будівельні організації. І, 
що особливо приємно, всі 
вони надзвичайно корис-
туються попитом у робото-
давців і стовідсотково зна-
ходять роботу. 

На сьогодні у нас навча-
ються майже 500 учнів. 
Щороку зі стін навчально-
го закладу виходить 160 
молодих спеціалістів і за 
ними, як говорять, черга 
з роботодавців! Нині вже 
йде мова про те, щоб під-
приємство укладало не 
двосторонню угоду (між 
ним та навчальним закла-
дом), а тристоронню, за-
лучаючи ще й учня, з тією 
метою, щоб після отри-
мання диплому він прий-
шов працювати саме на 
це підприємство.

Ми постійно працюємо з 
учнівською молоддю, бачи-
мо, чим вона живе, до чого 
прагне. Тож хочеться, щоб 
у молодого покоління були 
і робочі місця, і місця для 
відпочинку, щоб їхні мрії 
про світле майбутнє були 
пов’язані з рідним містом. 

У переддень 60-річчя 
Дніпрорудного бажаю 
рідному місту, перш за 
все, економічного роз-
витку. Тут живуть тала-
новиті, обдаровані люди, 
люди, які своєю працею 
залужили не лише шану, 
а право на комфортне 
проживання і якісну сфе-
ру соціальних, медичних 
та інших послуг. А все це 
можливе при стабільній 
роботі тих підприємств, 
які діють нині. Бажаю, 
щоб у нашому місті за-
вжди були чисті, рівні і 
дуже красиві вулиці,  за-
тишні сквери. Щоб дні-
прорудненці і гості відчу-
вали щиру гостинність, 
щедрість душі і теплоту 

стосунків. Нехай ростуть 
вгору будівлі, будується 
житло, з’являються нові 
магазини, ресторани, 
клуби, дитячі та спор-
тивні майданчики! Нехай 
місто потопає в зелені, 
пахне квітами і славить-
ся на всю країну!

1969  : Прозве-
нел первый 

школьный звонок для 1128 
учащихся СШ № 2. 

21 октября в городе ро-
дился 1000-й ребенок.

30 декабря сдана в 
эксплуатацию 1-я очередь 
ЗЖРК на 1000000 тонн руды.

Введены в эксплуатацию: 
новая АТС на 6000 номеров; 
очистные сооружения.

Началось строительство 
первого 9-этажного дома. 
Только за  два года стро-
ители сдали под ключ 600 
квартир для населения.

где бы мы не встречали рассвет, 
лучше нашего города нет!  

— Майже 50 років мене 
пов’язують з життям коле-
джу. А сам заклад — ровес-
ник міста. Він був відкри-
тий у 1963 році, тож його 
сміливо можна назвати 
свідком розбудови і роз-
витку Дніпрорудного. Міс-
то розквітало, шахта роз-
будовувалася, з’являлися 
нові підприємства, а наш 
навчальний заклад для них 
кував кадри.  Власне, це 
те головне завдання, над 
яким працюємо і сьогодні.  

Коледж готує фахівців за 
спеціальностями: «експлу-
атація та ремонт гірничого 
електромеханічного об-
ладнання та автоматичних 
пристроїв», «підземна роз-
робка корисних копалин», 
«шахтне і підземне будів-
ництво», «опорядження бу-
дівель та споруд і будівель-
ний дизайн», «будівництво 
і експлуатація будівель і 
споруд», «технологія об-
робки матеріалів на верста-
тах і автоматичних лініях», 
«комп’ютерні технології в 
машинобудуванні», «еко-
номіка підприємства». Сту-
денти отримують не лише 
якісні теоретичні знання, 
а головне — мають змогу 
пройти виробничу практику 
на ПрАт «ЗЗРК», на Запо-
різькій АЕС, на заводі «Мо-
тор Січ», де згодом і пра-
цевлаштовуються. У кого 
є бажання здобути вищу 
освіту, навчання завжди 

можна продовжити 
у НТУ «Дніпровська 
політехніка» або ж 
НТУ «Запорізька по-
літехніка», ЗНУ, ТДА-
ТУ ім. Дмитра Мото-
рного, Харківському 
національному уні-
верситеті внутрішніх 
справ, Придніпров-
ській будівельній 
академії,  з якими маємо 
угоди про співпрацю. Наші 
студенти вступають від-
разу на третій курс вищого 
навчального закладу або ж 
навчаються за скороченим 
терміном — два роки за 
денною формою. 

Мені дуже приємно, що 
наш коледж має свою осо-
бливу місію: випускає у 
світ підготовлених фахівців 
надзвичайно важливих і по-
трібних професій. І всі вони 
мають високий попит. Таким 
чином ми робимо свій не-
величкий внесок у те, аби 
молодь залишалась у місті, 
створювала тут свої сім’ї і 
працювала на наших під-
приємствах. Дніпрорудне 
—  досить молоде за віком 
місто, тож хочеться, аби 
діти і онуки тих, хто його 
розбудовував, продовжува-
ли справу  батьків і дідів. 

Наразі у коледжі близько 
600 студентів. Майже по-
ловина з них — на заочній 
формі навчання (останнім 
часом попит зріс). Щороку 
Дніпрорудненський інду-

стріальний коледж випус-
кає до 150 фахівців денної 
та заочної форм навчання і 
більшість з них залишають-
ся відданими обраній спра-
ві. Сподіваюся, що наш 
навчальний заклад стане 
гарним стартовим майдан-
чиком ще для сотень юних 
дніпрорудненців.

Напередодні Дня міста 
хотілося б сказати декілька 
теплих слів на його адре-
су і тих людей, які є його 
найціннішим скарбом. 
Безсумнівно, наше місто 
— найкраще місто на Зем-
лі! Це місце для кожного з 
нас означає щось важливе: 
хтось тут народився і про-
вів щасливі роки дитин-
ства, хтось зустрів своє 
перше кохання, хтось до-
мігся своєї першої пере-
моги, хтось здійснив свою 
першу заповітну мрію... 
Друзі! Я всіх вітаю з днем 
народження нашого Дні-
прорудного і хочу побажа-
ти мирного неба над голо-
вою, добра, взаємоповаги 
і безмежних можливостей 
зростання і розвитку!

Без малого 25 років віддала викладацькій 
роботі у Дніпрорудненському індустріальному 
коледжі Наталія НОВІК, яка останні чотири роки 
очолює колектив навчального закладу.  Ці стіни 
давно для неї стали рідними, адже Наталія Ві-
кторівна свою першу спеціальність здобувала 
саме у цьому коледжі, тут працювали її батьки, 
тож і вона бувала тут з дитинства. Вищу освіту у 
коледжі як старт для подальшого навчання у ви-
шах отримали і двоє дітей Наталії Вікторівни.

Директор професійного ліцею 
Сергій ОСИПЕНКО :

ЮНЬ ДНІПРОРУДНОГО: впевнена,креативна, красива! 
БУДКО ВЕРА — 

первая акушерка: 
— Мой муж Федор прие-

хал строить  Днепрорудный 
в 1960 г. А я приехала 12 
апреля 1961 г. в с. Балки, 
как раз в тот день Юрий Га-
гарин полетел в космос!

Это была голая степь, 
пересеченная оврагами и 
холмами, по которой ходи-
ло стадо овец, и невдалеке 
стояла овчарня. Мне даже не 
верилось, что здесь когда-то  
будет город!

По специальности я 
акушерка, а здесь рабо-
тал только здравпункт, где 
первым фельдшером была 
Модина Мария и санита-
рочка Мария Сиривля. Я 
устроилась на работу в 
Балковскую больницу, где 
было родильное отделение 
на 5 коек. Врача не было, я 
— единственная акушерка. 
И еще четыре санитарки. 
Телефона не было. Машины 

скорой помощи тоже, вмес-
то нее — пара лошадей. На 
стройке работало много 
молодежи, и вскоре стало 
много рожениц поступать.

Первые роды я приняла у 
Алисеенко Галины (бухгал-
тер «Рудстроя»). Родилась 
девочка Оля. 

Потом было много родов. 
Работать одной тяжело: 
утром обход, смотрю роже-
ниц, деток. И почти каждую 
ночь роды. Хорошо, что у 
меня была уже хорошая 
практика: 6 лет до этого я 
работала акушеркой в ра-
йонном роддоме.

Затем по ул. Шахтер-
ская открыли временную 
поликлинику, и я работала 
в женской консультации. 
Наконец приехал врач-
гинеколог Федоренко Неля, 
потом Дзикевич Галина. 
Главным врачом поликли-
ники был Шевченко Алек-
сандр. Так и развивалась 
наша медицина. 

Рос город, и мы росли. В 
1965 году построили боль-
ницу. И хотя было трудно, 
но это было самое лучшее 
время нашей жизни. 
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