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З мрією про мирне життя – звісно ж,  З мрією про мирне життя – звісно ж,  
    на Південному!    на Південному!

Зараз у Андрія Зотова є одна головна ціль: да-
ти гідну відсіч ворогу. З початку повномасштабного 
вторгнення російського агресора на українську зем-
лю чоловік служить у лавах ЗСУ, зі зброєю в руках 
боронить Батьківщину. То важка праця, яка віднімає 
багато сил і залишає обмаль часу на роздуми про 
щось інше. Але у рідкісні спокійні хвилини наш герой 
все одно летить думками у рідний Кривий Ріг: до ро-
дини, друзів, улюбленої роботи, звичних профспіл-
кових турбот…

У мирному житті Андрій – машиніст млинів рудо-
збагачувальної фабрики №1 Південного ГЗК, спор-
тивний активіст, член спортмасової комісії цехової 
організації ПМГУ. Зараз він із посмішкою розпові-
дає, як після закінчення школи обирав навчальний 
заклад і майбутню професію. Найбільше на нього 
вплинули рекомендації одного з друзів: той перекон-
ливо стверджував, що краще за коксохімічний техні-
кум нічого й шукати не варто. Хлопець до поради дослухався і вже невдовзі став вивчати 
тонкощі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств.

– Виробничу практику я проходив на металургійному комбінаті, але після отримання 
диплому прийшов на Південний ГЗК, – згадує наш співрозмовник. – Справа в тому, що тут 
працювали і моя мати, і інші мої родичі. Вони запевняли, що це найліпший варіант: надійне 
підприємство зі славетною історією, стабільне і перспективне. Ось я і вирушив до відділу 
кадрів: працевлаштувався слюсарем черговим та з ремонту устаткування на першу рудо-
збагачувальну фабрику.

Однак ця посада не була межею мрій молодого чоловіка. Він вирішив продовжити 
навчання та вступив на заочне відділення Криворізького національного університету, на 
спеціальність «технологія машинобудування». Крім того, подався на курси, аби опанувати 
фах машиніста млинів, який дуже припав йому до душі під час роботи на фабриці. А згодом 
і вакансія мельника відкрилася:

– Я  тоді дуже зрадів, – згадує Андрій. – Так, відповідальності стало значно більше, 
але це мене зовсім не злякало. До того ж з’явилася перспектива професійного росту: я вже 
виконував обов’язки майстра, а нині входжу до кадрового резерву фабрики. 

Від початку роботи на РЗФ-1 Зотов активно долучився до робітничого спорту. У складі 
футбольних збірних захищав честь рудозбагачувального виробництва, виступав у команді 
Південного ГЗК на різноманітних змаганнях, зокрема, неодноразово брав участь у спар-
такіадах під егідою Криворізької міської і Центральної рад Профспілки металургів і гірни-
ків України. Разом з іншими успішними спортсменами їздив у заохочувальні подорожі, що 
організовувалися за підтримки профкому та адміністрації підприємства. Був обраний до 
складу комісії зі спортивно-масової роботи цехового комітету ПМГУ.

– Я вдячний долі за те, що вона привела мене на комбінат. Мені дуже пощастило з 
колективом, – зазначає Андрій. – Ми давно не бачилися з колегами – з тих пір, як мене 
було мобілізовано, але вони ніколи про мене не забувають, постійно цікавляться, як у мене 
справи. Вірю у Перемогу та сподіваюся на повернення до мирного життя – звісно ж, на 
Південному!
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