
ЧИТАЙТЕ
У

 НОМЕРІ:

ПРО РЕФОРМУ
СИСТЕМИ ОХО-
РОНИ ЗДОРОВ’Я,
або як же будемо
лі куватися  по -
новому? —

2 стор.

ПРОГРАМА ТБ,
РЕКЛАМА,
ОГОЛОШЕННЯ,
РОЗКЛАД РУХУ

АВТОБУС А п о
ВАСИЛІВЦІ

3-4 стор.

Як правильно їсти фрукти? Щоб кури
неслися взимку. Як вибрати якісний
мед та інша цікава інформація —

5 стор.

У  НЕДІЛЮ,  2 9 С І Ч Н Я ,
t  в н о ч і  -90С, t вдень  -20С.

У ПОНЕДІЛОК, 30 С І Ч Н Я ,
t  в н о ч і  -150С, t вдень -70С.

У  ВІВТОРОК,  31 С І Ч Н Я ,
t  в н о ч і  -170С, t вдень -50С.

ПОГОДАПРО
ВІЙСЬКОВУ

СЛУЖБУ
ЗА

КОНТРАКТОМ
—

6 стор.

НОВА
Тавр iя

Г а з е т а  В а с и л і в с ь к о ї  р а й о н н о ї  р а д и
З а п о р і з ь к о ї  о б л а с т і  т а  р е д а к ц і ї  “ Н Т ”

СУБОТА,
28 січня

2017 року
 6 (11109)

Газета виходить
 з 12 лютого 1932 року

1 січня 1970 року Запо-
різький залізорудний
комбінат став до ладу дію-
чих, а цьогорік зустрів
свій 47-й день народжен-
ня. З цієї нагоди на пром-
майданчику і в Дніпро-
рудному пройшли свят-
кові заходи.

На комбінаті відбулася
урочиста церемонія вручен-
ня нагород кращим пред-
ставникам колективу —
власникам почесного зван-
ня "Людина року
ПрАТ"ЗЗРК"-2016". У цій
когорті: директор з будів-

ництва та реконструкції
Олександр Бадов, опера-
тор пульту управління шах-
ти "Експлуатаційна" Світла-
на Куліш, машиніст бурової
установки шахти "Експлуа-
таційна" Руслан Герасимен-
ко, дільничний маркшейдер
шахти "Прохідницька" Олег
Жавжаров, машиніст екска-
ватора Володимир Шило,
начальник РМЦ Микола Да-

…Воно спалахнуло і засяяло 60
років тому. З того часу це щире і
ніжне почуття наші батьки Іван Сте-
панович та Валентина Миколаївна
Вандишеви з Василівки несуть по
життю разом і бережуть попри
будь-які труднощі й негаразди, які
так чи інакше виникають у кожної
сімейної пари. Тож 27 січня по-
дружжя відсвяткувало ювілейну,
діамантову, дату свого весілля,
символічно названу на честь пре-
красного дорогоцінного каменя,
який навіть після тривалих обро-
бок залишається міцним і прекрас-
ним як і шлюб довжиною у 60 років.

А починалося все на далекому

нилов, машиніст бульдозе-
ра АТЦ Володимир Деркач,
електрослюсар черговий та
з ремонту устаткування
енергоцеху Юрій Васильєв,
столяр УПП Олег Кучер, за-
відувач медпункту Алла Ти-
щенко. Цього року галерея
портретів Алеї Слави онови-
лася вже втретє.

На мітингу біля Алеї Слави
виступили Голова Правління
— Генеральний директор Ге-
рой України Михайло Коро-
ленко та заступник голови

профкому Микола Пастушен-
ко, які привітали "винуватців
торжества" з високими тру-
довими досягненнями і вру-
чили їм пам'ятні стрічки.

Основна частина заходу
пройшла ввечері того ж дня,
а епіцентром свята став ПК
"Гірник", де власникам ти-
тулу "Людина року" вручені
пам'ятні золоті значки.

Голова Правління ПрАТ

ВІВАТ, ЛЮДИНА ПРАЦІ!

Уралі, звідки наші "молодята" ро-
дом. Обидва працювали у "Ліспром-
госпі". Він — трактористом, вона
— обліковцем. Та коли зустрілися
поглядами, вмить зрозуміли: "це —
моя половинка". Валентині було
лише сімнадцять, коли у січні 1957
року дев'ятнадцятирічний Іван за-
пропонував їй одружитися. Та хіба
вік колись зупиняв закоханих?

Одружилися. У "Ліспромгоспі"
виділили житло — барак, в якому
все — від виделки до якоїсь ков-
дрочки — наживали власною пра-
цею, бо родичі також не розко-
шували. Так тоді ставали на ноги
більшість молодих сімей.

Не боялися труд-
н ощ і в ,  б о  м ам а
наша ще й з багато-
д і тн о ї  род и н и ,  д е
виховувалися  оди-
надцять (!) дітей.

Зовсім скоро батька
призвали на армійську
службу. Молода дружи-
на залишилася вдома і

незабаром подарувала чоловіку
синочка Володю.

День за днем, місяць за місяцем
швидко промайнули армійські
будні. Іван Степанович повернувся
додому і, можливо, ще б довго про-
довжував працювати у рідному
"Ліспромгоспі", якби не друзі, які
"підбили" на переїзд до України.

І Василівка зустріла уральських
механізаторів гостинно.  У
"Сільгосптехніці"батькові відра-
зу запропонували роботу, тут
були непогані перспективи, тож
невдовзі він перевіз сюди і свою
родину. Матуся влаштувалася на
взуттєву фабрику, де сумлінно
пропрацювала до виходу на пен-
сію. А батько трудився на наван-
тажувачі, завжди був кращим, а
у 1982 році удостоєний ордена
Трудової Слави.

Разом облаштували будинок.
Потихеньку,  як кажуть, стали
міцніше на ноги. Вони завжди для
мене як для сина приклад, дали
мені путівку у самостійне життя.

Мов рідну доньку, прийняли у ро-
дину і невісточку Тетяну. А нині
наші батьки відкривають свої серця
дорогим онучкам Надії та Світлані,
правнукам Іллюшці і Даринці.

На таких шанованих бабусю та
дідуся рівняється вся родина. Ко-
жен знає, що Вандишеви старші —
приклад гостинних і хлібосольних
добродіїв, у яких за столом завжди
є місце для рідних, друзів, кумів…

Наші батьки своїм життям дове-
ли: щоб шлюб був міцним, по-
трібно підтримувати, берегти і ціну-
вати один одного, доводити свою
любов вчинками, не боятися труд-
нощів і головне — вміти прощати.
Мабуть, у тому й полягає секрет
їхнього діамантового щастя.

Як весняний паводок, швидко
спливли 60 літ сімейного життя.
Літа довели, що вам, ювіляри, при-
таманні мудрість, почуття відпові-
дальності, відданість сім'ї, а ще —
доброта, висока людська по-
рядність. Будьте ж завжди здорові
і щасливі, дорогі наші батьки!

СИН І ЙОГО СІМ’Я.

КИМ БИ ТИ НЕ БУВ — БУДЬ КРАЩЕ.  А В Р А М  Л І Н К О Л Ь Н

ГОРДИМОСЯ

ЇХНЄ ДІАМАНТОВЕ ЩАСТЯ

"ЗЗРК" Михайло Короленко
і голова профкому комбіна-
ту Олександр Григорчук по-
дякували колективу за сум-
лінну працю, що дозволило
підприємству досягти знач-
них успіхів в реалізації на-
мічених планів і розвитку ви-
робництва. Підтвердженням
цих слів стала перемога ПрАТ
"ЗЗРК" в Міжнародному еко-
номічному рейтингу "Ліга
кращих" — комбінат визна-
ний "Підприємством року", а
його керівник М.К. Королен-

ко — "Топ-менеджером
року" (з врученням ордена
"Хрест пошани України"). Ці
високі нагороди, а також ор-
ден "За заслуги перед За-
порізьким краєм" ІІ ступеня
Михайлу Костянтиновичу
вручив заступник голови об-
ласної ради Єгор Семенков.

Трудовий колектив комбі-
нату  відзначений також По-
дякою Дніпрорудненського

міського голови — за дієву
допомогу у вирішенні про-
блем територіальної гро-
мади,  а його керівник
М.К.Короленко — знаком
"За заслуги перед містом
Дніпрорудне".

Під час свята колектив
ЗЗРК чекав ще один незви-
чайний подарунок — ікона
святого Миколи-угодника,
яку на знак вдячності за
благодійну допомогу
підприємства вручили свя-
щеннослужителі — насто-

ятель храму Успіння Пре-
святої Богородиці отець
Сергій і настоятель храму
великомученика Пантелей-
мона отець Іоан.

Чудовим подарунком
всім учасникам свята і
його кульмінацією став
виступ легендарної групи
"Фрістайл".

Олена МАШТАЛЯР
і Олена ДРАГУН.

ДОРОГІ НАШІ ТАТО І МАМА!
Ви обрані Богом, і саме він дарує вам довге і щасливе подружнє життя. Сім’я для вас і

всіх нас, ваших рідних — то золоті нитки духовності родини.
Ваш шлях усіяний квітами, ви розділили з країною всі труднощі, але при цьому зберегли

своє кохання і виростили гідних людей, даєте основу у житті онукам і правнукам. У вас
дійсно золоті серця і золоті руки!

Найкращі побажання вам у цей коштовний ювілей. І нехай ваше життя буде таким же
світлим, як і сьогоднішнє свято. Ми вас дуже любимо, живіть довго-довго!

У ПОНЕДІЛОК, 30 СІЧНЯ, з
14.00 до 15.00 в облдержадміні-
страції відбудеться пряма «гаряча»
телефонна лінія, під час якої на за-
питання громадян відповідатиме
голова ОДА Костянтин БРИЛЬ.

Тел. 0-61-224-66-22.

У ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ, з 9.00
до 10.00 у райдержадміністрації
відбудеться пряма телефонна лінія,
під час якої на запитання громадян
відповідатиме голова РДА Валерій
КОШЕЛЕНКО. Тел. 7-25-21.

У ЧЕТВЕР, 2 ЛЮТОГО, з 13.00
до 14.00 у відділі агропромисло-
вого розвитку РДА відбудеться "га-
ряча" телефонна лінія, під час якої
на запитання громадян відповідати-
ме начальник відділу Володимир
САМОЙЛЕНКО. Тел. 7-68-00.

ЖИТЕЛЯМ
КАМ’ЯНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ!

У СЕРЕДУ, 1 ЛЮТОГО,  згідно
з графіком виїзду «мобільного
офісу», з 9.00 до 12.00 буде
здійснено прийом громадян.

Спеціалісти УСЗН і управління
Пенсійного фонду нададуть ро-
з’яснення з усіх питань, що хви-
люють громадян.

Попередній запис на прийом по
тел.: 56-2-66, 56-2-67 — секре-
тар сільської ради.

У В А Г А !
У  П ОНЕД ІЛОК ,  30  С ІЧ НЯ

начальник поліції Запорізької області
Олег ЗОЛОТОНОША проведе
прийом громадян:

о 14.00 — в приміщенні Дніпро-
рудненської міської ради;

о 17.00 — в приміщенні Василів-
ської райдержадміністрації.

ПОДІЇ: ЯК ЦЕ БУЛО

Його прийняли депутати
обласної ради під час деся-
тої сесії сьомого скликання.

Обласний бюджет збалан-
совано по доходах та видат-
ках в обсязі 7463,084 млн.
грн. Видатки — 3317,241
млн. грн. (46,2%), транс-
ферти іншим бюджетам об-
ласті — 3874,891 млн. грн.

Загальний приріст надход-
жень до затвердженого на
початок 2016 року складає 1
975,132 млн. грн., або 36%.

Як наголосив директор
Департаменту фінансів об-
лдержадміністрації Сергій
Медвідь, із загального об-
сягу видатків обласного бюд-

3000 доларів вимагали любителі легкої наживи із підприємця
з Орлянського, а коли той відмовився платити за «спокій»,
ввечері випустили кілька куль по його магазину.

БІЙ ПІД КРУТАМИ — бій, що

відбувся біля залізничної станції Крути за 130
кілометрів від Києва.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозді-
лом російської Червоної гвардії під проводом есе-
ра Михайла Муравйова та загоном із київських кур-
сантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом на-
раховував близько чотирьох сотень вояків...

29 січня 1918 року чужинецька орда хлинула на Украї-
ну. Основні українські військові сили залишилися в Києві,
бо робітники, обдурені більшовиками, хотіли повалити
законний уряд Української держави. І вони, 600 юнаків,
із Українського студентського Січового Куреня та І Украї-
нської Юнацької (юнкерської) школи імені Богдана Хмель-
ницького та студенти високих шкіл, гімназисти — пішли…
Пішли, коли Україну більше захищати не було кому…

Не будемо вдаватися в історичні екскурси і задаватися
питанням: «Хто винен і чому?». Історія знає, хто і чому… А
вони пішли і полягли… Чи ж вони не хотіли жити й бачи-
ти, як молода держава буде рости і цвісти?.. Вони всі
принесли на жертву Батьківщині свою молодість, радість,
щастя, невтішне горе рідних і молоді свої життя…

ЗГАДАЄМО і ВШАНУЄМО!

.

.
ОБЛАСНИЙ
БЮДЖЕТ

на 2017 рік
жету (3317,241 млн. грн.)
найбільша питома вага при-
падає на охорону здоров’я
— 48,9% (1622,6 млн. грн.),
освіту — 28,8% (956,1 млн.
грн.), соціальний захист —
8% (264,7 млн. грн.).

УПРАВЛІННЯ
У СПРАВАХ ПРЕСИ

ТА ІНФОРМАЦІЇ.

Як повідомив журналістам
начальник ГУНП в Запорізькій
області Олег Золотоноша, у
разі відмови заплатити візите-
ри погрожували підприємцю
фізичною розправою і пошкод-
женням майна.

Підприємець відмовився і
всерйоз не сприйняв цих по-
гроз. І як результат — ввечері
бандити вісім разів вистрелили
по вітрині і дверях магазину.

Потерпілий звернувся до чер-
гової частини Василівського
відділу поліції. Питання відразу
взяли на контроль у обласному
управлінні, і вже наступного дня
були встановлені підозрювані.
Підприємець їх впізнав, вони за-

РЕКЕТИРИ  ЗАТРИМАН І
тримані за ст. 208 КК Ук-
раїни.

На місці поліцейські
вилучили гільзи із мис-
ливської рушниці.
Інформація внесена в
єдиний державний
реєстр, відкрито кримі-
нальне провадження.

За даними поліції, за
вимагання у підприємця
затримані жителі
Дніпрорудного Віктор
Бузник, 1974 р.н., та
Іван Носкович, 1988 р.н.
Обидва раніше мали
проблеми із законом,
один був засуджений за
навмисне вбивство.

ГРОШІ.

КРИМІНАЛ.

З ЛЮБОВ’Ю.


