
До лютого цього року Анатолій Іванов працював 
металургом у криворізькому ТОВ «Юністіл», сумлінно 
виконував непрості обов’язки незвільненого голови 
первинки ПМГУ підприємства, встигнув, як профлі-
дер, стати героєм публікації журналу «Ваша довіра».

Він пригадує, що тієї трагічної для українців ночі з 
23-го на 24-е спокійно відробив зміну в цеху. Зранку, 
дізнавшись про вибухи поблизу, спершу подумав про 
військові навчання. Загалом паніки не було. Ніхто не 
кинув робочі місця, люди допрацювали і пішли по до-
мівках. Дома дізнався шокуючі новини.

25 лютого Анатолій Іванович, учасник бойових дій 
у зоні АТО, уже був у військкоматі. Повномасштабна 
російська агресія змусила його знову взяти до рук 
зброю. Захищати рідну землю і рятувати Україну від 
загарбників захотів із побратимами з батальйону, де 
він служив у 2015-2016 роках. Так і вийшло.

У трудовому колективі ТОВ «Юністіл», який про-
довжує працювати, тримаючи економічний фронт, з 
нетерпінням чекають на повернення колеги. Добре 
про нього відгукуються: зазначають, що то людина, яка вирізняється відповідальністю у ви-
робничих завданнях та принциповістю і твердістю під час вирішення колективних питань.

Що ж, зараз Анатолій Іванов з усією наснагою підходить до виконання своїх обов’язків на 
війні, робить максимум для знищення ворогів. Він зазначає, що настрій піднімають відмінні 
результати ЗСУ: знищені рашисти, підбиті ворожі танки, виявлені диверсанти, «бавовна» у 
Криму тощо. А от від трагічних новин про загибель мирного населення і побратимів плаче 
душа. Та на війні, на жаль, не буває без втрат... Улітку він назавжди попрощався зі своїм 
надійним товаришем з позивним «Сталевар», якого розстріляли російські окупанти.

Анатолій Іванович зізнається, що смерті не боїться, мовляв, на все воля Божа. Каже: 
«Мені вже 59 років. Дещо пожив. А от нашу малечу, молодь шкода... Головне, що я знаю, 
заради чого щодня ризикую життям, – за щасливе майбутнє наших дітей і онуків у неза-
лежній Україні. За те, щоб росія – країна-терорист – не зазіхала на наші території, нам не 

нав’язувала свої устої. Я 
дуже люблю рідний 
працелюбний Кривий 
Ріг, який, як співаєть-
ся в Гімні міста, ніколи 
не корився ніяким во-
рогам. Знаю, так і буде 
завжди! Довіряйте ЗСУ! 
Наша любов до України 
потужніша за російську 
зброю!»
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