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На підтримку ЗСУ та «бойового духу» працівниківНа підтримку ЗСУ та «бойового духу» працівників
Профком ПМГУ Покровського ГЗК про

довжує реалізацію ініціатив, спрямованих 
на підтримку ЗСУ та «бойового духу» пра
цівників. Про те, яких форм вони набува
ють, розповів голова первинки підприєм
ства Євген Запускалов:

– У важкий воєнний час ми не маємо пра-
ва зупинятись. Допомагаємо Збройним Силам 
шляхом закупівлі необхідного спорядження за 
рахунок коштів, які щомісяця перераховують 
на такі цілі гірники (кожен з них робить свій вне-
сок у розмірі одноденного заробітку). Фінанси 
спрямовуються адресно – саме нашим коле-
гам, що стали на захист країни (нагадаю, серед 
них є і профспілкові лідери). Не забуваємо і про 
тих, хто залишився вдома, тримати «трудовий 
фронт».

Для колективу, за можливості, організовуємо 
спортивні заходи. Практика підтверджує: занят-
тя фізкультурою – дієвий антистрес. З початком 
війни трибуни на стадіоні «Авангард» замовкли, 
як і по всій країні. Але тренування спортсмени 
не припиняють, періодично висловлюють про-
позиції щодо проведення змагань, і, якщо це 
вдається, залюбки міряються силами. Із вели-
ким ентузіазмом зустріли вони й перспективу 
зійтися у футбольному матчі між збірними І і ІІ 
груп цехів на Кубок профкому.

Гра розпочалася жваво. Зі стартових секунд 
особливо активно ворота суперників атакували 
футболісти І групи, що принесло свій резуль-
тат вже на 5-й хвилині першого тайму. Рахунок 
матчу влучним ударом відкрив бомбардир Ігор 
Шпонька. Трохи згодом він подвоїв свій успіх. 
Відзначився і партнер Ігоря по команді – Ілля 
Ходуля. Гол престижу для збірної ІІ групи вда-
лося забити капітану Олександру Самойлову. 
Таким чином, остаточний рахунок на табло за-
стиг на позначці 3:1 на користь команди І групи.

Товариський матч подарував і учасникам, 
і вболівальникам море драйву та адреналіну. 
Після його завершення Євген Запускалов вру-
чив переможцям заслужений трофей. Додатко-
вим бонусом від профкому став призовий фонд 
у розмірі 4,5 тисячі гривень.

Ось як оцінює проведення подібного за
ходу і загалом «спортивну політику» проф
кому ПМГУ Покровського ГЗК ветеран 
спорт руху комбінату, помічник машиніс
та крокуючого екскаватора Запорізького 
кар’єру Віталій Карпелайнен:

– Дякую профспілці за підтримку команд-
ного духу в трудових колективах. Сподіваюсь, 
що завдяки спільним зусиллям, вже наступного 
року ми зможемо повноцінно зануритись у ви-
рій спортивних подій під мирним небом. Що всі 
команди повернуться на майданчики робітничої 
Спартакіади у повному складі, включаючи тих 
гравців, які сьогодні демонструють свою стій-
кість на полі бою.

Попри всі труднощі ми, гірники та металурги, 
сумлінно працюємо, укріплюючи економіку, але 
й про спорт не забуваємо. Фізична активність 
допомагає зняти психологічну напругу, поспіл-
куватись у колі друзів. Ми граємо на честь Пе-
ремоги України. Віримо у незламність ЗСУ, силу 
духу наших людей, волонтерів, медиків. Разом 
ми – нездоланна міць!
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