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Вся трудовая деятельность Алек-
сандра Григорчука (а это почти 40
лет) связана с Запорожским желе-
зорудным комбинатом. Сюда он
пришел со студенческой скамьи.
Работал в шахте — «Белозерская»
шахтостроительного управления №
3 треста «Кривбассшахтопроходка»,
а затем — «Эксплуатационная».

Хватало энергии и на профсоюзную
работу. В 1987 году он избран пред-
седателем профкома шахты «Белозер-

ская» на обще-
ственных нача-
лах, в 1990
году — членом
профкома шах-
ты «Эксплуата-
ционная»,  в
1994 году — за-
местителем, а в
1997 году –
председателем
профкома же-
л е з о р у д н о г о
комбината.  И
при поддержке
п р о ф а к т и в а
Александр Сер-

геевич сумел наполнить коллектив-
ный договор предприятия — его «кон-
ституцию», по которой живет трудо-
вой коллектив, – конкретным содер-
жанием. В настоящее время соци-
альный пакет ЗЖРК — один из луч-
ших в отрасли, а по уровню заработ-
ной платы комбинат стабильно вхо-
дит в тройку лидеров.

Для человека, который отстаивает
интересы людей труда на предприятии,
закономерным шагом стало и участие
в работе органов местного самоуправ-
ления. Александр Григорчук неоднок-
ратно избирался депутатом и членом
исполкома Днепрорудненского город-
ского совета, был депутатом Василь-
евского районного совета. Он активно
представляет интересы своих избира-
телей, добиваясь эффективных дей-
ствий при решении проблем громады.

Многочисленные награды, которых
удостоен Александр Григорчук, —
свидетельство его авторитета сре-
ди работников комбината, жителей
Днепрорудного и Васильевского
района. Но есть среди его регалий
одна особая – орден «За заслуги пе-
ред Запорожским краем». Получив
орден третьей степени в 2007 году,
второй степени — в 2010 году и пер-
вой степени – в июле 2015 года,
Александр Сергеевич стал полным
кавалером этой награды и заслужил
право на занесение в книгу Почет-
ных граждан Запорожского края!

Поздравляем! И так держать!
Елена МАШТАЛЯР.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

ЗАПОРОЖСКОГО КРАЯ

.
Завдяки народному депутату

Володимиру Бандурову та бла-
годійному фонду «Під покровом
Богородиці» в міжрайонному ор-
топедо-травматологічному
центрі Дніпрорудного з'явилося
сучасне обладнання, що дозво-
ляє проводити малотравматичні
операції на суглобах. Йдеться
про ендоскопічну відеокамеру.
Висока якість картинки опера-
ційного поля, великий набір ре-
гулювань зображення і сервісних
функцій допомагають лікарям
проводити сучасні операції на
світовому рівні.

— Вже понад 16 років в міжрайон-
ному ортопедо-травматологічному
центрі успішно впроваджуються най-
сучасніші методи діагностики та ліку-
вання захворювань опорно-рухового
апарату, — — розповідає засновник
і керівник травматологічного цент-
ру Дніпрорудного, заслужений лікар
України Юрій АБРОСІМОВ. — Одним
з таких методів є рання діагностика і
лікування проблем суглобів — артрос-
копія . Це малотравматичний вид
хірургічного втручання за допомогою
спеціального медичного обладнання.
На даний момент у центрі виконано
ряд перших успішних таких операцій.

Але для цього ефективного лікуван-
ня нам була необхідна спеціальна
медична техніка. Наша лікарня не
могла придбати надто дороге устат-
кування. Тоді ми звернулися за до-
помогою до народного депутата Во-
лодимира Бандурова. Він відразу ж
відгукнувся на прохання, і благо-
дійний фонд «Під покровом Богоро-
диці», президентом якого він є, прид-
бав для нашої лікарні ендоскопічну
відеокамеру і тепер центр має сучас-
не обладнання. Крім того, ми зможе-
мо не тільки підвищити якість, але й
збільшити кількість проведених опе-
рацій. Відтепер ще більше наших
пацієнтів отримуватимуть таку необ-
хідну допомогу.

Завдяки допомозі народного депу-
тата Володимира Бандурова Дніпро-
рудненський ортопедо-травматолог-
ічний центр не лише поліпшив стан
своєї матеріально-технічної бази,
але й вийшов на новий як існий
рівень лікування та проведення та-
ких складних операцій.  Багато
пацієнтів, які потребують допомоги,
отримають її тепер на більш високо-
му рівні. Весь медичний колектив
центру дуже сподівається на подаль-
шу підтримку своїх новацій депута-
том Верховної Ради Володимиром
Бандуровим.

Олег КОРОТИЧ.

ЖНИВУЄМО.
НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ на 79% збиральних площ

вже зібрані ранні зернові культури. За повідом-
ленням Департаменту агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, станом на 27 лип-
ня скошено й обмолочено 697 тис. га угідь, на-
молочено 2004 тис. тонн зерна нового врожаю.

Середня врожайність по області ранніх зер-
нових і зернобобових — 28,8 центнера з гекта-
ра, в т. ч. озимої пшениці — 31,5 ц / га, озимо-
го ячменю — 29,4 ц / га, ярого ячменю — 19,9 ц
/ га, гороху — 21,5 ц/га.

І у нашому районі добігають кінця жнива ранніх
зернових. Як повідомили в управлінні АПР РДА,
косовицю ранніх зернових завершено на 86% за-
сіяних площ. Середня урожайність —  29,3 ц/га.

Аграрії вже зібрали озиму пшеницю з 19412
га, залишилося докосити ще на 3231. Середня

Народний депутат
Володимир БАНДУРОВ

ТРИМАЄ СЛОВО!

На базі райдержадміністрації особовий
склад підрозділів Державтоінспекції ГУМВС
в Запорізькій області складав тести — своє-
рідний екзамен на професійну придатність.

Участь у заліку взяли працівники відділення
ДАІ з обслуговування м. Енергодар, Василі-
вського, Кам'янко-Дніпровського, Великобіло-
зерського, Токмацького та Чернігівського рай-
онів ГУМВС, взвод з обслуговування стаціонар-
ного посту № 3 роти ДПС ДАІ ГУМВС, керівни-
ки центрів надання послуг, пов'язаних з вико-
ристанням транспортних засобів.

Тестування провели заступник начальника

Сл ід ує  цим  традиц і ям  і
Віктор Бабаченко — керівник
СВК "Еристівка",  депутат ра-
йонної ради, до якого днями за-
вітав голова районної ради Де-
нис Калінін, продовжуючи ро-
бочі поїздки по господарствах.

Віктор Васильович радо зустрів і
поділився своїми враженнями від
цьогорічного врожаю.

— Жнива розпочалися два тижні
тому, — почав керівник. — Запізни-
лися із косовицею на цілий місяць че-
рез постійні дощі. По урожайності
пшениці вийдемо на 30 ц/га, вже до-
кошуємо. Старались-старались, а
того, що планували — не отримаємо,
зерно переважно фуражне. І ячмінь
слабо уродив. Проте не скаржимося,
радіємо тому, що маємо, бо
урожай,  яким би в ін не
був,  — завжди велика
радість, адже це результат
титанічної праці  хл ібо-
робів! Дякувати Богу за те,
що є хліб, є земля, яка теж
старається в іддячувати
землеробам за труд.

Ріпак цьогорік не сіяли,
надто складна і затратна
культура. До того ж, погані
врожаї маємо на трьох
ділянках. Це паї, що на схи-
лах,  солончаки. . .  У  цих
місцях доводилося пере-
сівати посіви, бо постійно
вимивало.  У р івчаках і
зовсім стояла вода. Оброб-
ляти таку землю дуже не-
зручно і невигідно, не раз
там техніка застрягала…

А загалом пшеницю посіяли на 460
га, озимий ячмінь — на 130, яровий
— на 36, кукурудзу — на 61, соняш-
ник — на 250. Внаслідок частих дощів
на деяких ділянках, котрі на схилах,
повимивало пшеницю та соняшник.
Пересівали той же соняшник на 70 га!

УРОЖАЙ — результат т ит а ні ч но ї

П Р А Ц І !Спостері гаючи за неймовірно складним, важливим
і  ц ікавим процесом збирання хл ібів, важко  переоц і-
ни т и  с а ме  з л а г о д ж е н і с т ь  у  ро бо т і  вс і є ї  к о ма нд и
хл іборобів. Вони  розуміють один одного з нап івсло-
ва, з одного  погляду. І  мета у  них одна — з ібрати до
зернини ,  порадувати  серце  вагомими  намолотами .

Радує око поле пшениці, яке буяє під пекучим тав-
рійським сонцем і степовими вітрами, чию цілісність по-
рушує могутній комбайн, що пливе по ньому, як корабель
на хвилях, скошуючи колосок за колоском... Ця прекрасна
картина — як суть самого життя: народжується хліб. А народ
недаремно сказав: хліб всьому голова!

А далі зібране зерно везуть на тік та у комори. І цей процес
багато сторіч непорушний для українських трударів.

Щороку закладаємо посіви
і під насіння.  Загалом об-
робляємо землі 1200 га.

—  Скільки пайовиків? Як
з розрахунками?

— У оренді 170 паїв. З
пайовиками розраховуємо-
ся вчасно. Вже почали ви-
давати зерно. Віддамо лю-
дям все — стовідсотково!

— У вас техніка своя чи
наймаєте?

— У арсеналі своя техні-
ка, якої нам достатньо на
період жнив, тож додатко-
во не наймали. Колектив,
до складу якого входять 12
людей, з поставленими зав-
даннями справляється доб-

ре. Наші механізатори — мо-
лодці! Особливо відзначу
Вадима Бабака (на знімку),
Івана Вайла та Михайла Гри-
щенка — досвідчені спеціа-
лісти, котрі знають свою
справу, на яких дійсно мож-

на розраховувати, бо
працюють добросовісно і
злагоджено! З такою ко-
мандою жнива проходять
організовано й результа-
тивно!

Також Віктор Василь-
ович поділився з очіль-
ником району своїм за-
непокоєнням щодо
ліквідації спецрежиму
ПДВ для аграріїв, що,
на його думку, негатив-
но позначиться на роз-
витку та д ія льност і
с іл ьського господар-
ства. Сподіваємося, що
держава та сільгоспви-
робники порозуміють-
ся, знайдуть оптималь-
не вир ішення даної
ситуації та будуть пра-

цювати в тандемі, адже
від державної політики та
кропіткої роботи аграріїв
залежить  благополуччя
нашого народу.

Анна
ШАПОВАЛОВА.

ІНСПЕКТОРИ ДАІ... І ТЕСТИ
відділу кадрового забезпечення та в.о.
заступника начальника УДАІ ГУМВС Украї-
ни у Запорізькій області Сергій Павлюк та
Олег Безкіщенко, психологи.

— Тестування, а також профілактично-
виховні заходи проводимо систематично
з метою перевірки рівня знань вимог За-
конів України "Про міліцію", "Про запобі-
гання корупції", Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ, наказів МВС Ук-
раїни та інших, — розповідає Сергій Пав-

люк. — Дані перевірки визначають проф-
придатність, схильність до корупційних
діянь, наявність негативної мотивації до
зради інтересів служби, психологічну
підготовку співробітників Державтоінс-
пекції до виконання своїх службових обо-
в'язків та інше. Окрім того, проводимо їх

і у зв'язку з випадками хабарництва у
регіональних підрозділах області. Ос-
танні факти були зафіксовані громадсь-
кими активістами у Василівському рай-
оні, які оприлюднили відео з даного ви-
падку в Інтернет-мережі .  Інспектор,
який підозрюється у хабарництві, разом
зі своїм напарником на період проведен-
ня службового розслідування відсторо-
нені від несення служби. Підозрюваний
подав рапорт на звільнення.

Сподіваємося, що співробітники ДАІ
знають свою справу на "відмінно" і доб-
росовісно несуть службу, а випадки ха-
барництва не матимуть місця у такій важ-
ливій, відповідальній і небезпечній сфері
як дорожній рух!

Анна ШАПОВАЛОВА.

урожайність хліба — 31,6 ц/га. Озимий ячмінь
скошено на 3017 га при загальній площі 3095.
Його урожайність — близько 28 ц/га. Яровий
ячмінь дав менше — 19,7 ц/га з площі 1694 га,
всього ж його посіяно 2348.

Горох та озимий ріпак сільгоспники вже до-
косили. Ці культури вродили відповідно по 20,5
ц/га (1560 га) та 20,8 ц/га (2039).

Вже завершили жнива ТОВ АПК "Істок",
ТОВ "Кам'янський степ", ТОВ "Віктор",
СВК "Орлянський", СВК "Еристівка". Ще
ряд господарств готуються відзначити
обжинки найближчими днями.

Поряд з косовицею сільгоспники ведуть інші
польові роботи — адже цикл роботи на землі у
цю пору фактично безперервний.

У ЧЕТВЕР , 30
ЛИПНЯ,  t  вн оч і

+210С,  вден ь  + 310С. У П’ЯТНИ-
ЦЮ, 31 ЛИПНЯ, t вночі +230С,
вдень +320С. У СУБОТУ, 1 СЕРП-
НЯ, t вночі +190С, вдень +270С.

ПОГОДА

ДО УВАГИ!
Згідно з розпорядженням тимча-

сово виконуючого обов’язки пер-
шого заступника начальника Генераль-
ного штабу ЗСУ від 21.05.2015 р
№321/к/4322, військовослужбовці,
які бажають навчатися у військових
вищих навчальних закладах і яким
виповнилося більше 23 років, офор-
мляють  відповідні документи, які
надсилаються до військових на-
вчальних закладів.

За довідками звертатися до Ва-
силівсько-Михайлівського об’єдна-
ного військового комісаріату по тел.
7-37-42 або за електронною адре-
сою zvernmou@ukr.net.

Також продовжується набір чоловіків
на військову службу за контрактом.

ОВК.

ФАКТ про зарплату:
загальна сума заборгованості із вип-
лати заробітної плати у Василівсько-
му районі на 1 липня 2015 р. стано-
вить 1375,8 тис.грн., що на 56,2%
більше суми боргу на 1 червня 2015 р.
У порівнянні з 1 січня 2015 р. вона
збільшилась на 22,6%.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИ-
СТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.


