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Як би не було важко, трудові колективи По-
кровського гірничо-збагачувального комбінату 
тримають стрій – і на фронті, і в тилу. Вони з прак-
тики знають: щоб вистояти, необхідно дозволяти 
собі емоційне розвантаження. В цьому, як ніщо 
інше, допомагають заняття фізкультурою та спор-
том. Тож, щоб відволікти працівників від нелег-
ких буднів, у липні профком ПМГУ підприємства 
підтримав ініціативу трудових колективів та 
організував для них Кубок з футболу між збірними 
командами І та ІІ груп виробничих підрозділів.

Суперники зустрічалися на полі двічі. Перший 
матч завершився перемогою представників І групи. Перед початком поєдинку-відповіді 
команда ІІ групи була налаштована на реванш, однак вибороти перевагу їй так і не вда-
лося. Тому доля головного призу вирішилась двома іграми. Володарями Кубку профкому 
стали спортсмени І групи, які отримали трофей з рук голови СК «Манганіт» Олександра 
Янченка під гучні оплески.

До складу команди переможців увійшли: Владислав Ємець, Юрій Лісовий, Андрій Ко-
вальчук, Ігор Шпонька, Андрій Алілуєнко, Андрій Мясніков (служба охорони), Даніїл Лу-
тай, Максим Жура (автотранспортний цех), Дмитро Швець, Євген Пілюгін (залізничний цех), 
Роман Капінос та Юрій Александров (Чкаловська збагачувальна фабрика). Футболісти з 
різних команд по-дружньому тиснули один одному руки, дякуючи за цікаву гру.

Ось що говорить про цю спортивну подію голова первинки ПМГУ Покровського ГЗК 
Євген Запускалов:

– Чесно кажучи, коли до мене підійшли наші спортсмени з ініціативою проведення фут-
больного турніру, я деякий час вагався. Все ж поблизу нашого району точаться військові 
дії, загалом у країні воєнний стан. Але потім ми порадилися з профактивом і вирішили все 
ж провести Кубок – розрадити працівників, нагадавши їм 
про традиції мирного життя.

Як на мене, задум спрацював на 100%. Футболісти із 
задоволенням пограли, вболівальники отримали масу по-
зитивних емоцій. Крім того, за рішенням учасників зма-
гань гроші призового фонду було витрачено на закупівлю 
необхідного спорядження для наших військових – 
працівників комбінату, які стоять на захисті Батьківщини у 
складі Збройних сил України.
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