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Таврiя

Призначено голову
обласної державної адміністрації
Президент України Петро
Порошенко призначив новим керівником Запорізької
облдержадміністрації Григорія Самардака. Відповідний Указ від 6 квітня перед
запорізьким громадськополітичним активом оголосив перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук. Під оплески присутніх
він вручив Григорію Самардаку посвідчення голови Запорізької облдержадміністрац ії. Ви сокоп осадов ець
також окреслив головні завдання, що стоять перед новим керівником регіону.
— Насамперед, хочу подякувати всім жителям Запорізької області. Ви вистояли проти агресії. Це заслуга кожного запоріж ця.
Запорізький край знахо-

диться між двома окупованими територіями — Донбасом
і Кримом. Тому на вас лягає
велика відповідальність. Це,
в першу чергу, забезпечення миру в області, боротьба
з корупцією, створення умов
для військовослужбовців, які
демобілізуються, а також забе зпе чен ня про зор ого і
відкритого надання субсидій
після підвищення тарифів,
забезпечення та створення
умов для розвитку економіки. Тому вибір надійного керівника області є надзвичайно важливим не лише для
Запоріжжя, але й для всієї
України. У нас у всіх дуже
багато роботи, але за нас ії
ніхто не зробить. Григорій
Самардак успішно керував
областю останні місяці без
єдиного заступника. І тому
добре підтвердження — ваші

оплески, — заявив Віталій Ковальчук.
Зі свого боку, новий голова ОДА
Григорій Самардак подякував Президенту України за виявлену довіру та запевнив запорізьку громаду,
що зробить усе заради благополуччя рідного краю.
— Моє головне завдання, щоб у
Запорізькій області панував мир та
порядок. Зміцнення обороноздатності було, є і буде пріоритетом номер один. Немає нічого важливішого, ніж захист мирного життя наших
земля ків. Буду прагнути до того,
щоб усі запоріжці, незалежно від
особистих переконань та політичної приналежності, стали єдиною
великою командою однодумців, яка
буде розвивати Запорізький край.
Знайте, що я завжди готовий простягнути руку партнерства кожному,
хто налаштований на благополуччя
рідної землі. Ми повинні зробити
все, аби запоріжці розуміли, що влада не залишає їх наодинці з про-

ШАХТАРСЬКИЙ ТРУД — ПОЧЕСНИЙ ТРУ Д
у цьому ще раз переконалися юні малобілозерці,
як і побували на ек ск урсії на прославленому підприємстві
Основне завдання профорієнтаційної роботи —
д опом огти сформ у вати
у старшокласників ефективне рішення, яке вплине на вибір професії та

буде віддзеркалювати як
індивідуа льні,
т ак
і
суспільні потреби. Вибір
професії — це не одномоментовий акт, а процес,
що склад ається з ряд у
е тапі в, три валі сть яки х
залежи ть від зовнішні х
у мов та і нди від у альни х
особливостей кожного.
У рамках проведення районного місячника проф-орієнтації "Професійний орієнтир-2015" учні Малобіло-

зерських ЗОШ І-ІІ ст. та І-ІІІ ст.
№1 разом із класними керівн ика ми та пси хол ога ми
відвідали ПрАТ «ЗЗРК».
Для перевезення учнів адміністрація комбінату надала

комфортабельний автобус.
Зустріли нас привітно та
одразу відвели до актової
зали, де продемонстрували
відеоролики про комбінат.
Провели інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.
Розповіли про технологічний
ланцюжок добування руди.
Усі учасники екскурсії отримали захисні каски та окуляри. Всі ми відразу відчули
себе частинкою великого
робітничого класу.

Нам показали побуткомбінат, стволи, дробильний
комплекс. Далі ми перейшли по підземній галереї
на дробильно-сортувальну
фабрику, котельну, заліз-

нич ний ц ех, по бувал и у
ремонтному цеху. Побачили, як виробляють деталі
для робочих машин.
Адміністрація ЗЗРК потурбувалася і про те, щоб діти
не були голодні. В їдальні
нас дуже смачно нагодували, і ми відправилися за новими знаннями та враженнями. Попереду нас чекала пилорама, закладний
комплекс, конвеєрне господарство, відвал...

ЗРОБИМО РІДНІ МІСТА І СЕЛА ЧИСТИМИ!
У Запорі зькі й області вчетве рте бу де проводи ти ся соц іальноекологічна акц ія «Зроби мо У країну чи стою!- 20 15 ».
Участь в акції підтвердили представ- беруть участь жителі всіх регіонів
ники міст Запоріж жя , Мелітополя, країни та об’єднуються заради того,
Бердянська, Приморська, Дніпроруд- щоб очистити від сміття своє місто
ного, Енергодара, Полог, Василівки, чи селище.
громади Якимівського, ВеселівськоУ цьому році акція «Зробимо Україго, Розівського районів.
ну чистою!» відбудеться 25 квітня з
Головна мета акції «Зробимо Украї- 10.00 до 15.00. За попередніми дану чистою!-2015» — не тільки глобаль- ними, до неї долучаться 250 тисяч
не прибирання країни від сміття, а громадян. У рамках проекту проводитакож підвищення відповідальності ук- тиметься екологічний фестиваль чисраїнців за навколишнє середовище.
тоти, під час якого у різних куточках
У п р о е к т і б е р у т ь у ч а с т ь г р о - країни пройдуть велопробіги, екоквемадські організації, комерційні та сти, перегляд «зелених» фільмів, еконекомерційні компанії та державні форуми, майстер-класи, висадять депідприємства. Це єдина акція, в якій рева та квіти, благоустрій майдан0

«Великодній кошик

СОЛДАТУ» — така ак ція проходить в області. Волонтери, представники громадськості встановлюють кошики в торговельних закладах, на ринках, у супермаркетах, закладах о світи та
культури для збору святкових
подарунків — нашим захисникам збирають продукти харч у в а н н я , п р ед м ет и пе р ш о ї
необхідності та гігієни, дитячі
вироби — листівки, малюнки.
Напередодні Великодня святк о в і к о ш и к и в і дп р а в л я т ь у
ві йс ько ві ча ст ини Збро йн их
С и л Ук р а ї н и , Н а ц і о н а л ь н о ї
гвардії, на блокпости, у шпиблемами. Хочу, щоб усі усвідомлю- талі, де перебувають на лікували — попереду складний шлях. Але ванні військовослужбовці.
ми його п одолає мо, — наголо сив
Долучіться до акції, підтриГригорій Самардак.
ВЛ. ІНФОРМ.
майте захисників України!

Ми відкрили для себе технологію добування за-лізної
руди та побачили на власні очі
важку працю наших батьків і
знайомих. Усі учасники екскурсії повернулися додому
трішки втомленими, проте з
масою позитивних вражень!
Адміністрація шкіл, учні та
вчителі виносять велику подяку генеральному директору ЗЗРК Михайлу Коро-

ленку за підтримку нашої ідеї
та можливість відвідати комбінат, організаторам екскурсії, а саме: директору з
персоналу Віталію Хролу, заступнику голови профкому
Миколі Пастушенку, заступнику начальника технічного
відділу Віктору Лінському та
інженеру відділу охорони
праці Віктору Ішкову.
Альона ЯКИМЕНКО,
психолог Малобілозерської
ЗОШ І-ІІ ст.

чиків. Також планується щорічний всеукраїнський флешмоб з найбільшої
кількості зібраного сміття за одну секунду.
Акція «Зробимо Україну чистою!2015» не підтримує жодної політичної партії та є некомерційним проектом. Це соціальний проект, який проводиться на громадських засадах.
За більш детальною інформацією про
Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну
чистою! - 2015» звертатися до Олега
Шкоди, національного координатора
роботи з органами державної влади,
п о те л . 06 3 - 7 02 - 18 - 0 4 , e -m a il :
shkodaoleg063@gmail.com.
Координатор по Запорізькій області — Тетяна Не сват (067-7 6 76-555); м. Василівка — Олег Васюков (096-31 -83-37 4).
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ГІРНИКАМ
ВДЯЧНІ!
Добре, коли молоде покоління шанує і береже пам'ять про дідів та прадідів.
Вже багато років на території Тополинської школи
в місцевому парку встановлені два пам’ятника героям Великої Вітчизняної
війни. Кожного року родичі
загиблих приїжджають до
нашого села вшану вати
пам'ять своїх героїв.
У чні нашої школи постійно підтримують пам’ятники у належному стані та бер ут ь а к ти вн у у ч ас т ь у
організації та святкуванні
пам’ятної дати 9 Травня.
Свя т кова лін ійка за вж ди
проводиться у цьому парку
біля пам’ятників.
Тому ми щиро вдячні голові правління комбінату
ПрАТ «ЗЗРК» Михайлу Короленку за підтримку у вирішенні питання облаштування доріжок у парку до пам’я тників та ш коли. Тепер
можна без перешкод дістатися могил загиблих воїнів.
А дітям та мешканцям села
пройти парком до школи.
Нещодавно колектив школи за пі дтри мки ба тьк ів
провів толоку з висадкою
ку льт урн их
на сад ж ен ь,
квітів в парковій зоні. Завдяки чому наш парк став не
тільки місцем пам’яті воїнам
визволителям, а й осередком культури села.
Щиро дякуємо правлінню
комбінату за підтримку маленької сільської школи.
Адміністрація
та батьківський комітет.

ДО УВАГИ: У ЧЕТВЕР, 9 КВІТНЯ, з 14 до 16
год. заступник голови РДА
Василь ЗАЙЦЕВ проведе
пр ийо м
гр ома дя н
у
Лугівській сільраді.
У ЧЕТВЕР, 9 КВІТНЯ, з 10
до 11 год. начальник УСЗН
Зінаїда САВРАН проведе
«гарячу» телефонну лінію.
Тел. 7-28-58.
КРАСИВІ І ТАЛАНОВИТІ!
У нашому районі багато
талановитих дітей, які неодноразово доводять, що їх
здібності гідні високих нагород і всезагального визнання ! Чимало з них
вж е
проявили
себе не лише
на Василівщині, а
й в області та Україні.
Ось і днями юні василівчани повернулися з регіонального дитячого фестивалю "Міні Міс, Міні Містер і
Міні топ-модель Запоріжжя2015" з нагородами!
Про це та інше —
у наступному номері «НТ».
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До редакції звернувся
житель Малої Білозерки
Іван Арсентійович ДУЗЬ.
Він скаржиться на те, що
н е м о же с ко р и ст а т и с я
пі льго ви м проїзд ом д о
райцентру…
— Мені 74 роки, інвалід 3
групи, "дитина війни", пережив голод: тоді рятувалися ховрашками і лободою...
Працював на шахті, маю 13
ро ків пі дзем ног о с таж у,
всього — 43. Усе своє життя
я справно сплачував податки та працював на благо
своєї держави. А сьогодні я
не заслужив навіть на безплатний проїзд до райцентрівської лікарні. Невже це
справедливо?

ЯК ЇЗДИТИ
ПІЛЬГОВИКАМ?
В Управлінні соціального
захисту населення РДА повідомили: пільгові категорії
населення, які раніше мали
право на безоплатний проїзд
згідно з діючим законодавством, користуються пільговим проїздом до 1 червня
2015 року. Але перевізник
(ПП "Дніпротранс"), який працює на маршруті Нова Білозерка-Василівка не подовжив
договір з УСЗН на відшкодування коштів за пільговий
проїзд, тому нині людей безкоштовно не возять.
З 1 січня 2015 року набув
чинності Закон України "Про
внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів
України". Відповідно до цього закону, з 1 червня 2015
року буде збережено пільговий проїзд лише: інвалідам
війни І та II груп; учасникам
бойових дій; інвалідам І та II
груп; дітям-інвалідам; дітямсиротам; дітям, позбавленим
батьківського піклування; учня м із малозабезпечених
сімей; особам, які супроводжують інваліда 1 групи.
А ось як коментує ситуацію директор ПП "Дніпротранс" Сергій УС:
— Я розумію, чому люди
скаржаться. Так, згідно із законом, ми повинні перевозити пільгові категорії населення до 1 червня. Ми це і робили до останнього, навіть коли
закінчився тендер і держава
лишилася нам винна майже 50
тис. грн. На сьогодні в облдержадміністрації вносять корективи в маршрутну сітку області, опрацьовують маршрути, у тому числі і наш. Тільки
після цього оголосять новий
тендер на перевізників, і якщо
ми його виграємо — тільки тоді
зможемо без збитку собі перевозити усі пільгові категорії
населення. До того ми будемо перевозити безкоштовно
лише учасників ВВв.

