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Ми воюємо за правдуМи воюємо за правду

Серед героїв, що наразі боронять нашу 
Батьківщину від ворога у лавах ЗСУ, є вели-
ка когорта металургів і гірників, членів ПМГУ, 
зокрема – цілий загін представників первин-
ної організації комбінату «Запоріжсталь». 
Один з них – електромонтер киснево-конвер-
терного цеху, голова цехкому Юрій Оліфір. 
Йому – слово:

– Захистити свою країну, свою родину, 
друзів, колег, підприємство, улюблені місця 
відпочинку – така думка одразу ж з’явилася 
в моїй голові, щойно я дізнався про ракетні 
удари та початок вторгнення в Україну. Єди-
не, що змусило трохи зачекати: питання, як 
убезпечити своїх близьких саме зараз, як за-
лишити трудовий колектив, рідну «Запоріж-
сталь». Але відчував – на фронті я потрібні-
ший. Тож рішення йти воювати – зважене, і я 
про нього не шкодую.

Спочатку було дуже складно, а головне 
– незрозуміло, що чекає попереду. Та з ча-
сом стало легше, адже я знаю: ми воюємо за 
правду, тому віра у нашу Перемогу з кожним 
днем міцнішає. У цьому допомагає і згурто-
ваність суспільства. Всі українці зараз пра-
цюють на спільний результат: хтось, як я, на 
фронті зі зброєю, хтось – зміцнює економічну 
стійкість країни на виробничих майданчиках.

«Запоріжсталь» забезпечує своїх праців-
ників бронежилетами, касками. Протягом 
всієї служби я завжди відчував і відчуваю 
підтримку волонтерів з числа колег, проф-
спілкових активістів. Вони весь час підтри-
мують зв’язок із хлопцями, які захищають 
країну у складі Збройних сил та терито-
ріальної оборони. Саме вони допомогли ме-
ні придбати снайперську гвинтівку, додатко-
ве обладнання до неї.

Мій новий «трудовий колектив» – мої по-
братими, впевнені у своїх силах, у силі та 
професіоналізмі нашої армії. Звісно, всі ми 
кожен день мріємо про те, як повернемося 
до мирного життя, як обіймемо рідних, поба-
чимося з друзями. Але розслаблятися поки 
що не час, ворог підлий, підступний і небез-
печний!

Вчора металурги і гірники Україну від-
значили своє професійне свято. Вперше я 
зустрів цей день не на робочому місці, з ін-
струментом в руках, а на бойовому посту, 
з автоматом. Моє завдання зараз – чинити 
опір загарбникам. У цей же час завдання мо-
їх колег на виробничих ділянках – виплав-
ляти сталь і виробляти прокат, створюю-
чи фінансово-економічний фундамент для 
держави та армії. Я впевнений, що разом ми 
подолаємо все!

Україна вистоїть і стане ще міцнішою, ще 
гарнішою. Прикрасяться квітковим різно-
барв’ям та наповняться дитячим сміхом 
двори й вулиці наших міст і сіл. Почне від-
роджуватися економіка, держава приділить 
увагу підвищенню соціального захисту гро-
мадян. Всі ми відчуватимем себе господа-
рями на власній, відвойованій у ворога зем-
лі, пишатимемось своїми професіями і тим, 
що ми – українці. Оце буде справжня пере-
мога – наша спільна перемога, і фронтови-
ків, і виробничників.
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