
Про це заявив президент України Пет-
ро Порошенко. "В ситуації, що склала-
ся, влада ухвалила єдино правильне ря-
тівне рішення — зберегти ваші гроші та
примножити їх в успішному банку".

Порошенко пояснив, що в основі рішення
про націоналізацію лежить порятунок банку
та гарантування права власності на свої
фінансові ресурси для всіх, хто розмістив
їх у цій установі. "Заходів, яких протягом
останніх двох років вживали приватні влас-
ники та топ-менеджери, виявилося недо-
статньо. Тож  влада ліквідувала "пряму за-
грозу як самому банку, так і всій банківській
системі України».

— Проблеми "Приватбанку" накопичува-
лися роками. В умовах війни та економіч-
ної кризи вони ще більше загострилися.
Акціонери не знайшли ресурсів для вико-
нання обов'язкової програми докапіталі-
зації. А чинна бізнес-модель, очевидно,
себе вичерпала. Єдиним способом збе-
регти банк і таким чином забезпечити збе-
реження коштів його клієнтів є його пе-
рехід у власність держави. Таким чином
новим власником стала держава в особі
Міністерства фінансів.

В першу чергу новий менеджмент має
подбати про безперебійне обслугову-
вання соціально чутливих клієнтів. Але
в цілому від зміни власника не повинен
постраждати ніхто.

— Звертаюся до вас, шановні  клієнти
"Приватбанку",  — зберігайте спокій.
Нова адміністрація вже бере всі важелі
управління у свої руки.

Василівська міська
рада сьомого скликання
повідомляє про скликання сімнадцятої
(позачергової) сесії, пленарне засідан-
ня якої відбудеться в приміщенні міської
ради 22 грудня 2016 року о 10.00.

З текстом розпорядження та проектів
рішень можна ознайомитись на офіційному
сайті Василівської міської ради: vasrada.gov.ua

17 декабря христиане чтят па-
мять святой великомученицы
Варвары. Она – уникальная свя-
тая, единственная, которая на
иконах изображается со святым
потиром в руках (по канонам
церкви этого священного сосу-
да не может касаться никто из
мирян – только священник).
Святой Варваре Господь дал
особый дар – молитвы о после-
днем причастии человека. В со-
временном мире у святой по-
явились новые области покро-
вительства — за горнопромыш-
ленников молит Бога именно
святая Варвара. В этот день гор-
няки молятся святой Варваре.

На Запорожском железорудном

комбинате в честь святой велико-
мученицы возведены две часов-
ни: первая — на поверхности
промплощадки — построена в ка-
нун 45-летия предприятия, кото-
рое отмечалось 1 января 2015
года, а вторая — на горизонте
840м — была освящена в том же
2015-м году в канун профессио-

Шановні працівники енергетичної га-
лузі району! Депутатський корпус та ви-
конавчий апарат Василівської районної
ради від щирого серця вітають вас із
професійним святом.

Від вас усіх, від організованої, чіткої
роботи кожного учасника енергетично-
го процесу залежить надійне забезпе-
чення електричною енергією наших спо-
живачів, а відтак — розвиток економіки
та повноцінне життя як нашого району,
так і суспільства.

Ваша професія пов'язана з постійним
ризиком, часто несе особливу небезпеку,
вимагає пильності, великих знань й висо-
ких професійних навичок. Бажаємо Вам та
Вашим сім'ям міцного здоров'я, родинно-
го щастя, добробуту. Нехай ваша праця
приносить тільки радість та задоволення,
а життєва енергія й оптимізм завжди бу-
дуть вірними супутниками.

Денис КАЛІНІН, голова районної ради.

 День енергетика святкують люди, які да-
рять світло та тепло усьому світу! Вітаємо
усіх представників цієї професії та дякує-
мо за ваш безцінний труд, який дозволяє
нам жити в комфортних умовах та радіти
благам, які ви надаєте та підтримуєте!

Напевно, важко знайти більш важливу
галузь, ніж енергетична. Від неї залежить
світло та тепло в оселях, стабільне функ-
ціонування промисловості, транспорту,
зв'язку та соціальної сфери. Саме це ро-
бить професію енергетика однією з най-
необхідніших та найпрестижніших.

Бажаємо всім працівникам енергетичної га-
лузі безаварійної роботи, впевненості у завт-
рашньому дні, міцного здоров'я, добра, успіхів
та благополуччя Вам та Вашим сім'ям! Бажає-
мо, щоб у Вас завжди був контакт там де він
потрібний, і ніколи не було контакту, де його
не потрібно. Щастя, добра і міцного здоров’я
всім вам, шановні енергетики Василівського
району, ветерани праці галузі!

З професійним святом!
Валерій КОШЕЛЕНКО, голова РДА.

имволічно, що саме взимку, коли всі особливо потребують затишку в домівках,
служителі енергії, вершителі світла і тепла відзначають своє свято. Люди, які

присвятили себе енергетиці, — стійкі характером, мужні і віддані обраній професії.
Тож щиро вітаю колектив Василівського РЕМ, його керівника Ніну Сергіївну Зайцеву
з професійним святом. Спасибі за сумлінну роботу на благо нашого міста, кожного
городянина, спасибі за світло на наших вулицях і у наших домівках.

Нехай завжди вам, шановні, світить родинний теплий вогник — вічне джерело на-
снаги і любові! Від щирого серця зичу всім вам енергії у вирішенні життєвих і виробни-
чих завдань, подальшого зростання творчих досягнень, гармонійного поєднання здо-
бутків ветеранів-енергетиків з енергією молодого покоління!

Людмила ЦИБУЛЬНЯК, Василівський міський голова.

Василівська міська
рада сьомого скликання
повідомляє, що звіт міського голови Ци-
бульняк Людмили Михайлівни про роботу
за 2016 рік відбудеться в приміщенні
міської ради 22 грудня об 11 год. 30 хв.

З повним текстом звіту можна ознайо-
митись на сайті міськради: vasrada.gov.ua

Щороку 22 грудня, в день зимового сон-
цестояння, в Україні святкується День енер-
гетика. Символічно, що свято співпадає з
найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році,
коли робота енергетиків найбільш помітна.

О сь  д ея к і  в і х и  с т ан ов л е н н я  і  ро з в и т к у
еле ктроен ергетики  в  У кра ї н і .

1878 р. — вперше в Києві встановлена електрич-
на машина і 4 дугових електричних ліхтаря.

1890 р. — пуск перших електростанцій в Україні
(Київ, Костянтинівка, Катеринослав, Львів).

1920 р. — ухвалення плану ГОЕЛРО, що перед-
бачав будівництво 4 теплових електростанцій.

1935 р. — створення Донбаської, Дніпровської та
Харківської енергетичних систем.

1965 р. — в Україні працюють близько 1600 малих ГЕС.
1970 р. — введена в дію перша в СРСР Київська

гідроакумулююча електростанція.

НЕХАЙ БУДЕ СВІТЛО! 1975 р. — завершено будівницт-
во каскаду Дніпровських ГЕС. Роз-
почато спорудження Південно-Ук-
раїнського енергетичного комп-
лексу у складі АЕС, ГЕС, ГАЕС.

1991 р. — загальна довжина
електромереж України пере-
вищила 1 млн. км.

1993 р. — Указом Президен-
та України № 522/93 встанов-
лено День енергетика.

1995 р. — завершено споруд-
ження найбільшої в Європі Запо-
різької АЕС потужністю 6 млн.кВт.

Ми приєднуємося до привітань
на адресу всіх наших енерге-
тиків і бажаємо їм світлого і над-
ійного здоров’я, успіхів на ви-
робництві, радості і виконання
всіх їхніх теплих надій!

нального праздника —
Дня металлурга и горня-
ка. Епископ Бердянский
и Приморский Ефрем,
освящавший эту уни-
кальную подземную ча-
совню, назвал ее «части-
цей неба под землей».
Работники ЗЖРК, посе-
щая часовни в удобное
для себя время (перед
началом смены или пос-
ле ее окончания) могут
вознести молитвы к Все-
вышнему о собственном
здравии и благополучии
домочадцев.

16 декабря, в канун
Дня поминовения святой

великомученицы Варва-
ры, священнослужители
Васильевского района
провели молебны в обе-
их часовнях, в которых
приняли участие руково-
дители предприятия во
главе с Героем Украины,
Председателем Правле-

ния — Генеральным ди-
ректором ЧАО «ЗЖРК»
Михаилом Короленко и
работники комбината.
Горняки благодарили
святую заступницу за про-
житый год, который, не-
смотря на все сложности и
проблемы, принес немало
побед коллективу ЗЖРК, и
просили свою покрови-
тельницу ниспослать им
удачу и в грядущем году.

Возрождение духов-
ности — один из при-
оритетов для руковод-
ства и коллектива ЧАО
«ЗЖРК». Еще одним про-
ектом в этой сфере яв-

ляется возведение по-
клонного креста на
въезде в г. Днепроруд-
ный, строительство кото-
рого ведется в настоя-
щее время, а открытие
состоится в канун Рожде-
ства Христова.

Елена МАШТАЛЯР.

Помолились святой Варваре —
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕ ГОРНЯКОВ

ПЕРЕДПЛАТА НА НАЙБЛИЖЧУ І НАЙРІДНІШУ
ГАЗЕТУ — ДО 25 ГРУДНЯ. НЕ БАРІТЬСЯ!

С

Держава бере на себе відпові-
дальність і гарантує клієнтам
"ПРИВАТБАНКУ" цілісність грошей

Святий Миколай відкрив ряд новорічних свят, запаливши яскраві вогники на райцентрівській
ялинці. Дітлахи гомінко і  весело водили навколо неї хороводи у супроводі головних героїв зимо-
вих розваг — Діда Мороза та його помічниці — Снігуроньки. Відкрила новорічні свята і привітала
малечу мер міста Людмила Цибульняк, яка побажала дітлахам веселих зимових канікул, багато
подарунків та здійснення найзаповітніших бажань у ці чарівні святково-новорічні дні.

В той же день 45 дітей сиріт і  дітей, позбавлених батьківського піклування, відвідали новорічну
виставу у Запорізькому цирку. А забезпечили цю поїздку обласна влада, яка закупила квитки, та
підприємець Станіслав Косован, який виділив транспорт для перевезення дітей.

У ЧЕТВЕР, 22 ГРУДНЯ,  t
вночі -40С, вдень -20С. У
П'ЯТНИЦЮ, 23 ГРУДНЯ, t
вночі -50С, вдень 00С. У
СУБОТУ, 24 ГРУДНЯ, t
вночі -70С, вдень -40С.
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Таврiя

П О Г О Д А

Ой, весела

онад 20 років жителі села Гладке
не бачили у кранах ні краплини.

Колодязі, відра — погодьтесь, немає най-
більшої проблеми для села, як відсутність води.

На минулому тижні у селі було справжнє свято — тепер
22 двори мають можливість підвести воду.

 якому стані питання виділення тимчасової земель-
ної ділянки для твердих побутових відходів?» — за-

питують депутати районної ради у виконавчої влади.

в нас зима!
Веселішої нема
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