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«Только тот ценит солнце и высокое небо,
Кто поднялся с  зарей  НА-ГОРА!»

Ось уже сорок п'ять років пролетіло з мо-
менту пуску першої черги комбінату, а з почат-
ку будівництва рудника — більше п'ятдесяти.
Змінюються люди, династії гірників, та не
змінюється ритм життя комбінату. Незмінним є і
головне завдання: видати на-гора руду в пла-
новому обсязі та відповідної якості, перероби-
ти і своєчасно відвантажити. Наче все просто і
зрозуміло, проте за цим — безліч складних про-
блем і людських доль, і важка гірницька праця.

І ці гігантські копри, які зметнулися в степове
небо, і величезні комплекси шахтної поверхні, і

Праця гірника нелегка і небезпечна, але без неї неможливо уявити су-
часне життя. Люди, які працюють під землею і добувають корисні копа-
лини, — відважні, мужні, сильні духом, справжні професіонали. Саме такі
працюють на одному з кращих підприємств не тільки в Україні, а  й всієї
Європи — Запорізькому залізорудному комбінаті.

Щодня, їдучи на роботу на комбінат, гірники в дорозі обмірковують завдання
майбутньої зміни, а, повертаючись додому, підсумовують роботу. Поспішають
на зміну збуджені, весело вітають один одного. Чують сміх, доброзичливі жар-
ти. І зовсім інша картина після роботи: розмови тихіші, розміреніші, багато хто,
розслабившись, дрімає — сили віданні шахті. І так рік за роком!..

споруди допоміжних цехів — все таке звичне, бу-
денне, знайоме. Як і сотні кілометрів гірських
підземних виробок, що дають можливість розмі-
рено вести видобуток залізної руди, а разом з
цим і розвивати своє славне місто Дніпрорудне.

Минуло майже півстоліття, а на комбінаті і
сьогодні згадують першу вагонетку з рудою,
наче це було вчора. "26 серпня 1967 року
на шахті "Південна" відбулися урочистості з
нагоди видачі на-гора першої вагонетки за-
порізької руди. Практично всі дніпрорудненці,
вільні від роботи, приїхали сюди, за 25 кіло-

метрів, щоб бути свідками
вшанування гірників, які до-
вели, що руда є, що вона
лежить точно на тому місці,
де позначили геологи.  І
якість відмінна!

Квіти, музика. Викочуєть-
ся вагонетка, на якій кра-
сується : "Є запорізька
руда!". Всі присутні тяг-
нуться до неї руками, шу-
кають шматочки поменше,
щоб взяти додому як су-
венір. Посміхається щасли-
вий бригадир Іван Андрій-
ович Ян. І його можна зро-
зуміти: скільки віддано сил,
особисто ним, його товари-
шами, щоб взяти в долоню
шматочок руди! Яка бажа-
на вона була тоді для всіх!"

(ПРОДОВЖЕННЯ — 2 стор.)

Увага: третій етап конкурсу грантів
«ПОСПІШАЙТЕ ТВОРИТИ ДОБРО»

Шановні мешканці Василівського району! Запрошує-
мо вас взяти участь у третьому етапі конкурсу грантів
«Поспішайте творити добро». Ініціатори конкурсу —
народний депутат України Володимир Бандуров та
благодійний фонд «Під покровом Богородиці». Поча-
ток третього етапу конкурсу — лютий 2015 року.

ерховна Рада має намір
посилити відпові-
дальність за дезертир-
ство, а також за невико-

нання наказів у бою. Про це
повідомив голова фракції
БПП Юрій Луценко. «Тим не
менше, ми розраховуємо на
патріотизм, на найважливіші
чоловічі якості, які проявля-
ють сьогодні чоловіки на
фронті", — сказав він.

Верховній Раді зареє-
стровано проект закону
про внесення змін до
Закону України "Про мо-

білізаційну підготовку та мо-
білізацію" (про мобілізацію
народних депутатів України).
Цими змінами пропонується
доповнити статтю, згідно з
якою народні депутати ма-
ють право відбути на військо-
ву службу під час мобілізації
в міжсесійний період і дні,
коли немає засідань.

P.S.: А чому не «зобов’-
зані», а лише мають право?

країна попросила Раду
безпеки ООН визнати
самопроголошені До-
нецьку і Луганську на-

родні республіки терорис-
тичними організаціями, а
також вжити ефективних
заходів щодо Росії , яка
спонсує тероризм, адже
російська сторона так і не
надала роз'яснення щодо
причини перебування в Ук-
раїн і  російських в ійськ.
Україна має  багато до-
казів  агресії, але обмеже-
на  у повному визнанні
Росії як агресора. Водно-
час,  представники рос-
ійського керівництва  і
Міноборони РФ неоднора-
зово заявляли, що в Дон-
басі  немає російських
військовослужбовців.

За матеріалами ЗМІ.

для  координації  роботи
щодо безпеки громадян, за-

хисту об’єктів інфраструктури та своєчас-
ного реагування на можливі надзвичайні
ситуації . Штаб очолив перший за-ступ -
ник голови облдержадміністрації  Г. Са-
мардак, а до його складу увійшли керів-
ники силових структур області та струк-
турних підрозділів ОДА.

На першому засіданні заслухали про стан
готовност і сил оперативно-рятувальної

Конкурс грантів стартував
на початку 2013 року. Умо-
ви конкурсу, в якому можуть
взяти участь громади всіх
населених пунктів 79-го ок-
ругу, передбачають принцип
співфінансування. Частина
коштів, необхідних для ре-
алізації проекту, виділяєть-
ся благодійним фондом, а
частину беруть на себе
місцеві громади.

Жителі самі визначають,
що у першу чергу необхід-
но побудувати в місті, селі
чи селищі, або який саме
соціальний об'єкт потребує
реконструкції. Потім ство-
рюється ініціативна група,
яка розробляє проект і
представляє його на кон-
курс. Експертна комісія кон-
курсу визначає переможців,
а благодійний фонд виділяє
частину коштів на реаліза-

цію проектів, які перемог-
ли у конкурсі.

Конкурс грантів  «По-
спішайте творити добро»
дозволяє втілити в життя
найсміливіші соціальні про-
екти, розроблені місцевими
громадами. Це переконли-
во довели вже завершені
два етапи конкурсу грантів.
Завдяки співпраці місцевих
громад з благодійним фон-
дом було збудовано водо-
гони та дитячі майданчики,
реконструйовано право-
славні храми та сільські ам-
булаторії, освітлено вулиці,
відреставровано пам'ятники
героям війни.

Запрошуємо всі громади,
всіх небайдужих мешканців
сіл і міст взяти участь у кон-
курсі та реальною справою
долучитися до капітального
ремонту свого округу.

Наші  щиросердні  прив ітання  з і славним життєвим юв ілеєм чар івн ій  ж інц і ,
над ійному  друг у  і  таланов ит ій  поетес і  В ас ил івщини

Ларисі Григорівні ГУБЕНКО!
Від усієї душі зичимо міцного здоров’я на багато років,  щастя від дітей і онуків,

прихильності долі і здійснення всіх Ваших бажань. Нехай кожен Ваш день напов-
нюється найважливішими словами, які з ігріватимуть душу,  принесуть тепло і
нестримне бажання жити, надихатимуть Вас на нові прекрасні вірші. Щиро ша-
нуємо і низько вклоняємось. З роси й води Вам!

НОВОТАВРИЧАНИ.

29 січня 1918 року —
кривавий бій під Крутами.
Цього дня на залізничній
станції "Крути" поблизу села
Пам'ятне, за 130 кілометрів
на північний схід від Києва,
зійшлися у 5-ти годинному
бої об'єднані війська юнкерів
1-ї Київської юнацької шко-
ли ім. Б. Хмельницького та
першої сотні новостворено-
го Студентського куреня під
єдиним командуванням
Аверкія Гончаренка, які у се-
редньому нараховували чо-
тири сотні молодих вояків,
та 4-тисячна більшовицька
армія Михайла Муравйова.

В бою під Крутами обо-
ронці української держав-
ності отримали військову
перемогу. Наступ ворога
було зупинено.  Більшо-
вицькі нападники втратили
боєздатність на чотири дні.
Агресор мусив підтягнути
нові сили і лише після цьо-
го продовжувати свій наступ
на Київ. Ця затримка воро-
га дала змогу українській
делегації укласти Брест-
Литовський мирний договір,

В ОДИН АБЗАЦ

який врятував молоду украї-
нську державність.

Проте молоді хлопці за-
платили за це надто високу
ціну — свої життя. Найбільш
трагічно обірвалися життя 27
студентів з розвідувального
зводу, які потрапили в по-
лон до ворога. Червоний ко-
мандир Єгор Попов, розлю-
чений значними втратами
більшовиків,  наказав
ліквідувати полонених. Мо-
лодих захисників, після зну-
щань та побиття, розстріля-
ли. На похороні у Києві біля
Аскольдової могили голова
Української Центральної
Ради Михайло Грушевський
назвав юнаків героями. Да-
ний бій набув для багатьох
людей особливого значен-
ня завдяки героїзму украї-
нської молоді, він став сим-
волом патріотизму.

29 січня шануємо й не
менш героїчних людей —
ветеранів та пенсіонерів
пожежної охорони.

З 27 серпня 2004 Указом
Президента України за
№1010/2004 святкування
"Дня працівника пожежної
охорони" було відмінено у
зв'язку з встановленням
професійного свята "Дня
працівників цивільного за-
хисту". 12 вересня 2008
Указом Президента України
№ 830/2008 "День праців-
ників цивільного захисту"
став називатися "День ря-
тівника" і став відзначатися
щорічно 17 вересня. А,
згідно з наказом МНС Ук-
раїни від 28 січня 2009 року
№ 58, в органах та підроз-
ділах цивільного захисту
встановлено День вшану-
вання ветеранів та пенсіо-
нерів пожежної охорони.

Здоров’я, добра, злаго-
ди і миру сильним, мужнім
людям — пожежникам!
Особлива шана ветеранам
пожежної служби. Спасибі
за працю, відвагу  витримку!

ЦЕЙ ДЕНЬ
 В ІСТОРІЇ

сл ужби цив ільного захисту  област і  до л ікв ідац ії
насл ідків можливих надзвичайних ситуацій техноген-
ного характеру.  Зокрема,  створено чотири мобільн і
групи для оперативного реагування. На випадок уск-
ладнення ситуації розроблено план взаємодії з відпо-
відними службами Дніпропетровської та Кіровоградсь-
кої областей.  Усі об’єкти п ідвищеної небезпеки під
пост ійним контролем.

Штаб заслухав керівників Запорізької дирекції  за-
л ізничних перевезень ДП "Придніпровська зал ізни-
ця",  ДП «Кремнійполімер»,  ЗТМК,  ВАТ «Мотор Січ» ,
ПАТ «Укргідроенерго» щодо стану забезпечення охо-
рони підприємств.  Засідання відбувається щоденно.

ДІЄ ОПЕРАТИВНИЙ
ШТАБ

ПРИЙОМ: жителів
району запрошуємо до
громадської прий-
мальні Сергія ГРАЧОВА
30 січня, у п'ятницю.

Прийом громадян: з 10.00
до 10.30 — у П'ятихатській,
з 10.45 до 11.15 — у Ши-
роківськ ій ,  з 11.45 до
12.15 — у Кам'янській
сільських радах, з 12.30 до
13.00 — у Степногірській
селищній раді.

СІЛЬГОСПНИКАМ!
В а с и л і в с ь к е

відділення Токмацької
ОДПІ запрошує сільгосп-
виробників району на
СЕМІНАР щодо новин у
податковому законо-
давстві, який відбудеть-
ся у актовій залі
відділення 29 СІЧНЯ
о 10.00.

Лев БЫЧКОВ.

ШАХТЁРСКИЕ МОТИВЫ
Когда нет сна, я мысленно листаю
Страницы доброй памяти моей,
По улице каштановой шагаю,
Следы ищу давно прошедших дней.
И вижу вновь, как холодок росы пал,
Что предвещает лето на закат,
Как будто кто-то серебро просыпал,
У сентября взимая напрокат.
И снова улица зашелестела
Каштанами, и зашуршал асфальт,
И синий поезд, вздрагивая телом,
Умчался в затуманенную даль.
Ах, эта даль, продутая ветрами!
Она манит романтиков туда,
Где в небо упирается копрами
Большая Белозерская руда.
Таится в ней спрессованное пламя,
Руда себя лишь смелым отдаёт,
И я горжусь, что не растратил память
И сохранил дыхание её.
А после смены змейкой долгожданной
Бегут вагоны в свой родной приют,
И те же свечи строгие каштанов
Всё так же честь шахтёрам отдают.
В феврале Льву Бычкову было бы 85 лет. Он оста-

ётся в нашей памяти благодаря его прекрасным сти-
хам. А еще тем, что очень любил Днепрорудный и
гордился, что судьба его тесно связана с комбинатом.

Вся інформація про конкурс грантів «Поспішайте тво-
рити добро» розміщена на сайті bandurov.com, тел.: 067-
612-77-16, (061) 236-76-01, (061) 236-76-04.

30 ГРУДНЯ 1960 р. Державна комісія прийня-
ла акт про введення в дію першої черги Запо-
різького залізорудного комбінату потужністю

1 млн. тонн залізної руди на рік.
Відповідно до Наказу Міністра чорної металургії СРСР від 19 січня

1970 р. №41, Міністр чорної металургії УРСР Я. Куликов підписав На-
каз №63: «Створити Запорізький залізорудний комбінат і вважати його
в числі діючих підприємств з 1 січня 1970 р.».

ЯК ЦЕ БУЛО?
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«Только тот ценит солнце и высокое небо,
Кто поднялся с зарей НА-ГОРА!» Людмила ДЗВОНОК.

Тобi подяка, наш ЗЗРК!
Вже 45 -ть  на  службі в  Укра їн і
Наш славний комбінат,  ЗЗРКа!
Із ним так гарно нашій всій  родині,
Нехай потік  з рудою не стиха !
Правофланговий,  завжди в  авангарді
Серед собі  подібних п ідприємств ,
З тобою завжди поряд бути раді
Всі г ірники, і  в праці є  прогрес!
Від  тебе  йде  достаток у родини,
(Нужденному назустріч  — кожен раз!)
Ти — гордість  наша,  гордість  Укра їни,
Тобі  натхнення й  нагород-прикрас!
Хай на - гора  іде руда  неспинно,
І т іло  рудне наше не всиха !
Сьогодні свято — раді  ми нестримно,
Тобі  подяка,  наш ЗЗРКа!

(ПОЧАТОК на 1 стор.)
Не менш святково відзначали 45-річчя

«ЗЗРК». Урочистості тривали протягом дня.
До працьовитого й професійного колекти-

ву з вітальним словом звернулися акціоне-
ри — голова словацької компанії "Minerfin"
Ян МОДЕР, генеральний директор комбінату
"Запоріжсталь" Ростислав ШУРМА, голова
наглядової ради ПрАТ "ЗЗРК" Петер ПЛАНИ,
голова правління ПрАТ "ЗЗРК" генеральний
директор Михайло КОРОЛЕНКО...

— Вітаю всіх нас з ювілеєм рідного підприєм-
ства, — сказав Михайло Костянтинович. —
«ЗЗРК» — це флагман гірничодобувної галузі.
Своє 45-річчя ми зустрічаємо новими трудови-

ми успіхами. У люто-
му буде видобута
150-мільйонна тонна
високоякісної руди.

А взагалі перспекти-
ва розвитку у нас ви-
значена до 2030 року.
Це буде третій етап.
Ми плануємо запусти-
ти Переверзэвське
родовище. І якщо сьо-
годні видобуток руди
становить 4,5 мільйо-
на тонн на рік, то з
пуском нового родо-
вища «ЗЗРК» вже буде

добувати 6 мільйонів тонн руди на рік. Це дуже
серйозна інвестиційна програма. Вона перед-
бачає і збільшення кількості робочих місць, і
соціальний розвиток підприємства та регіону.

Сьогодні ми започатковуємо високу нагороду
— золотий нагрудний знак "Людина року ПрАТ
"ЗЗРК"-2014", який почесно заслужили 10 на-
ших трударів. Це люди з різних цехів та різних
посад, які протягом року зробили великий вне-
сок у розвиток підприємства. Стати "Людиною
року" зможе кожен — потрібні лише сумління і
відповідальність. Кращим — премія і запис у тру-
дову книгу. І велика повага колективу. Так буде
доти, доки буде наш комбінат!

Ростислав ШУРМА відзначив, що Запорізький
залізорудний комбінат —
це одне з передових
г і р н и ч о д о б у в н и х
підприємств в Європі.

— Навіть у такій складній
економічній і політичній
ситуації, як сьогодні, ком-
бінат зміг зберегти обсяги
виробництва, всі соціальні
виплати, — додав він. —
Все це можливо завдяки
тому, що є міцний згурто-
ваний колектив, є мудрий
професійний керівник.
Герой України, колишній
міністр промислової пол-
ітики, напевно, найбільший фахівець в гірничій
справі в Україні. І завдяки тому,
що є сумлінні акціонери та парт-
нери. Це ми — комбінат "Запо-
ріжсталь". Це наші європейські
колеги, одна з найбільших
гірничо-металургійних груп в
Європі — словацька група
Minerfin, яка дійсно  піклується
про підприємство.

Все це є запорукою того, що
в такій складній ситуації підприємство стабіль-
но працює. Саме на таких, як «ЗЗРК», "Запор-
іжсталь", тримається вся економіка області та
України в цілому.

Алею Слави «ЗЗРК» уро-
чисто відкривали керівник
комбінату та акціонери.

— Я радий брати участь
у відзначенні ювілею ко-
лективу комбінату і щиро
вдячний Михайлу Костян-
тиновичу, що він організу-
вав таке хороше свято, —
взяв слово і Ян МОДЕР.
— Нагородження кращих
трудівників — це правиль-
но, тому що саме трудо-
вий колектив — основа ви-
конання усіх сміливих
планів на покращення
ефективності  роботи,
впровадження сучасних

технологій, щоб підвищити якість і кількість
руди, яку ми добуваємо. Алея Слави — стимул
для інших, для підвищення показників та пра-
целюбності. І впевнено скажу, що з такими
людьми комбінат чекають хороші перспективи!
Я щиро вітаю всіх зі святом!

На Алеї Слави встановлені постаменти з фо-
тографіями та іменами кожного з кращих праці-
вників, які отримали нагрудний знак. Ці люди
дійсно заслужили на таке високе звання, адже
віддали комбінату багато років життя, сил і знань.

Серед них — Володимир УСАТИЙ. Його
шлях — від прохідника до начальника шахти "Ек-
сплуатаційна". А нині він директор з виробниц-
тва «ЗЗРК». Його старання у зростанні видобут-
ку руди з 2,6 до 4,5 млн. тонн на рік, у вве-
денні понад 200 одиниць самохідної бурової і
вантажно-транспортної техніки. У полі зору ди-
ректора з виробництва не тільки робота шахт
та цехів, але й вирішення завдань, пов'язаних
з розробкою Переверзєвського родовища.
Вміло поєднує роботу виробничника з науко-
вою діяльністю. Кандидат технічних наук. Гірник
з великої букви. Йому притаманні кращі якості

керівника та людини, у якого слово
не розходиться з ділом. Такі люди як
Володимир Усатий — гордість комбі-
нату, його золотий
фонд!

Більше 30 років
трудиться на комбі-
наті Микола ЗА-
КУШНЯК. Починав
слюсарем і пройшов
шлях до головного
механіка шахти "Екс-
плуатаційна". Його відрізняє високий
професіоналізм, уміння знаходити
правильні рішення у нестандартних си-
туаціях. Так, у 2014 році під керівниц-
твом Миколи Васильовича були усу-
нуті неполадки головного валу ба-
рабану підйомної установки № 5,
вдалося уникнути тривалих перебоїв
технологічного циклу та зекономи-
ти комбінату 30 млн. грн.! Кори-
стується заслуженим авторите-
том і повагою.

На «ЗЗРК» працюють чимало
жінок, внесок яких у виконан-
ня виробничих планів — вели-
кий. Не виняток і дільниця шах-
тних підйомів шахти "Екс-
плуатаційна". Тут
більше 10 років
працює машині-
стом підйомної
машини Тетяна
КОСТЮК. За цей
час зарекоменду-
вала себе як гра-
мотний спец-
іаліст. Завдяки
таким професіо-
налам як Тетяна
Іванівна дільниця
шахтних підйомів
успішно виконує
поставлені зав-
дання по видачі
гірничої маси,
спуску та підйому людей, обладнання
й матеріалів.

Одним з кращих гірників шахти
"Прохідницька" є Сергій ЛЕМЕШЕВ,
який віддав рідному підприємству май-
же 30 років життя. З 2007 року він
працює начальником дільниці гірни-
чо-капітальних робіт № 7. 2014 рік був
успішним для колективу дільниці. Всі
техніко-економічні показники гірни-
ки перевиконали, і у цьому немала
заслуга ветерана, авторитетного ке-
рівника Сергія Леонідовича.

Машиніст конвеєра дробильно-сор-
тувальної фабрики Лариса ШИПОТЬ-
КО — ветеран цеху, високоякісний

спеціаліст, наставник
молоді! Навчила цій
професії  20 людей.
Вона завжди у гущі ви-
робничого і суспільно-
го життя фабрики, при-
клад для наслідування.

У закладному комп-
лексі є свої передови-
ки. Один із них —

Сергій СМЕРДОВ. Свого часу працю-
вав мотористом бетонозмішувальної ус-
тановки, бункерувальником, з 2007 року

— бригадир. Минулий рік для бригади
Сергія Анатолійовича також був успіш-
ним: у другому кварталі колектив став

переможцем у виробни-
чому змаганні закладоч-
ного цеху, виконавши
план на 131%. Сергія
Анатолійовича відрізня-
ють ініціативність, пра-
целюбність, відпові-
дальність за доручену
справу.

Анатолій УХАЛЬ належить до ка-
тегорії ремонтників, без яких не об-
ходиться робота будь-якого цеху
«ЗЗРК». Працює електрослюсарем по

ремонту залізничного обладнання.
У цеху вже 22 роки. За цей час
став справжнім майстром своєї
справи, висококласним спеціалі-
стом, наставником. Ремонтні робо-

ти виконує оперативно і з ви-
сокою якістю.

Більше чверті століття
працює електрогазозва-
рювальником автотранс-
портного цеху МИКОЛА
АЛЕНІКОВ. У своїй справі

досяг значних висот.
Керівництво
цеху знає: там, де
Микола Миколай-
ович, робота буде
виконана своєчас-
но та якісно! Так,
з квітня по жов-
тень 2014 року він
брав участь у кап-
італьному ремонті
двох автомобілів
БєлАЗ-540, що
дозволило зеко-
номити комбінату
450 тисяч гривень.

Такі люди як
Ігор КОЗИН —
кадровий кістяк

інженерно-технічних працівників ком-
бінату. Сьогодні він очолює підземну
дільницю № 1 цеху капітальних та по-
точних ремонтів. У його трудовій біог-
рафії 2014-й рік був непростим. Чого
лише коштувала ліквідація аварії на
підйомній машині № 5! У вересні, за
рішенням правління ПрАТ "ЗЗРК",
кількість робочих дільниць збільшена
майже у два рази, відповідно виросла
кількість і об'єктів ремонту. За корот-
кий термін Ігорю Васильовичу вдало-
ся укомплектувати бригади і організу-
вати роботу. Колектив дільниці № 1
закінчив рік з хорошими показниками.

Тетяна ПОТІЙКО багато років пра-
цює в санаторії-профілакторії "Гірник".
Вона — медсестра-масажистка. Її умілі
та сильні руки допомогли повернути
здоров'я не одній сотні гірників, ве-
теранів комбінату. Тетяна Миколаївна
неодноразово підтверджувала звання
медсестри «вищої категорії». З 2003
року вона очолює профспілкову орган-
ізацію санаторію-профілакторію, спри-
яючи злагодженій роботі медперсона-
лу, створенню комфортного мікроклі-
мату у лікувальному закладі.

Після вшанування кращих праців-
ників на території промисло-
вого майданчика не менш
урочисто була відкрита кап-
личка Святої Великомучениці
Варвари. Названа так тому,
що саме Великомучениця
Варвара є покровителькою
шахтарів та уберігає людей
від лиха.

Дану капличку звели за ра-
хунок коштів комбінату та
пожертв робітників. Її голов-
ною святинею є ікона Святої
Великомучениці Варвари.
Перед освяченням каплички
до присутніх звернувся член
правління ПрАТ "ЗЗРК", тех-
нічний директор комбінату
Сергій ПОЛТОРАЩЕНКО:

— Ми дуже раді, що сьо-
годні  маємо на нашому
проммайданчику таке диво —
— капличку Святої Варвари,
яка здавна вважається покро-
вителькою шахтарів. Зве-
дення каплички — це ще
один крок до духовного
відродження кожного з нас.
Праця шахтаря була, є і буде
найнебезпечнішою серед
інших, але поряд з цим наша
професія завжди шанована!
Вона викликає глибоку по-
вагу у людей, змушуючи їх
задуматися, якою ціною до-
бувається руда. Сьогодні ко-
жен працівник комбінату пе-
ред зміною чи після неї може
зайти сюди і помолитися за
здоров'я і життя тих, хто об-
рав цю нелегку професію,
поставити свічку за всіх шах-
тарів нашої країни, життя

яких обірвалося під землею.
Освячення каплиці провів єпископ Бердянсь-

кий і Приморський Єфрем. Допомагали прово-
дити служіння священики нашого району.

Далі урочистості продовжилися біля Пам'ят-
ника першій руді у Дніпрорудному. Тут прой-

шов мітинг, присвячений відкриттю ме-
моріальної дошки прохідницькій

бригаді Івана Яна, яка ви-
дала на-гора першу
вагонетку руди.

На мітингу висту-
пили директор з ка-
пітального будівниц-
тва та реконструкції
ПрАТ "ЗЗРК" О.Є. Ба-
дов, директор з персо-

налу В.І. Хрол, голова профкому комбінату
О.С. Григорчук, міський голова Є.С. Матвєєв,
голова ради ветеранів «ЗЗРК» Ю.П. Медвєдєв
і автор проекту Пам'ятника першій  руді, ве-
теран комбінату В.А. Шишов (ОСТАННІ НА
ЗНІМКУ).

А ввечері урочистості об’єднали славний ко-
лектив гірників всіх поколінь у Палаці культури
«Гірник». Тут на всіх чекав приємний сюрприз —
святковий концерт за участю місцевих артистів та
фіналіста шоу "Х-
Фактор" Євгена
Літвінковича, який
подарував усім при-
сутнім неймовірний
позитив та хороші
враження.

І вшановували
найкращих. Гене-
ральний директор
Михайло Королен-
ко, голова проф-
спілкового комітету
комбінату Олек-
сандр Григорчук,
акціонери, пред-
ставники влади вру-
чали подарунки.
Зокрема, багато
теплих слів прозвучало від делегації комбінату
"Запоріжсталь" на чолі з директором Ростисла-
вом Шурмою, який відзначив не тільки високий
професіоналізм колективу «ЗЗРК», але і пере-
творення проммайданчика, зокрема АБК шахти
"Експлуатаційна" з актовим залом і зимовим са-
дом. "Єдине, чого не вистачає в цьому саду, —
це великого телевізора", — зауважив керівник. І
відразу ж виправив цей "недолік", вручивши
відповідний сертифікат Михайлу Короленку.

Процвітання та успіху славному колекти-
ву гірників, який справді є бюджетонапов-
нювачем у районі, побажали голова райра-
ди Денис Калінін і перший заступник голо-
ви РДА Михайло Солопов. Вони подарували
картину із зображенням замку Попова.

Міський голова Євгеній Матвєєв і секретар
міськради Ірина Ручка привітали колектив комбі-
нату від імені всіх дніпрорудненців та нагороди-

ли Петера Плани почесним знаком "За заслуги
перед містом Дніпрорудне" (НА ЗНІМКУ).

Святкування 45-ї річниці ПрАТ "ЗЗРК"
пройшло на висоті, за кращими традиціями
гірників. Відзначивши ювілей та підбивши
підсумки славних трудових років, керівник,
акціонери та колектив комбінату націлені на
нові звершення у видобутку залізної руди
та розвитку підприємства. Віримо, що ті зав-
дання і програми, які ставить комбінат, — обо-
в'язково будуть виконані, а видобуток руди
стане дійсно рекордним! Спасибі вам, гірни-
ки! Нових звершень, добра і миру всім вам,
мужні і сильні люди!

Анна ШАПОВАЛОВА, Данило БЕЗРУКОВ.

Територія  —~682 га
Об'єкти розташовані в 5 рай-

онах Запорізької області: Ва-
силівському, Веселівському,
Мелітопольському, Якимівсь-
кому та Михайлівському.

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
У 2014 р. середня зарплата

досягла 7002 грн. Це дозво-
ляє комбінату входити до
трійки лідерів серед
підприємств ГМК України за
рівнем оплати праці.

ПЕРСОНАЛ
На комбінаті працюють 4,6

тис. осіб, з них 867 — жінки,

1826 — молодь до 35 років.

Майже 900 працівників мають

повну вищу освіту.


