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15�ЛИСТОПАДА�–�ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ� СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА
Шановні� працівни�и� сільсь�о�о� �осподарства

Михайлівсь�о�о� район�!
З� давніх-давен� У�раїна� славилася� добрими,�талановитими�та
працьовитими� людьми.�Наша� держава� б�ла� і� залишається

осеред�ом� міцних� та� �сталених� сільсь�о�осподарсь�их� традицій.
Завдя�и� “золотим� р��ам”,� м�дрості,� досвідченості� а�раріїв�живе

наша� ��раїнсь�а� нива.
Щиро� дя��ємо� хліборобам,� механізаторам,�тваринни�ам,

ор�анізаторам� а�ропромислово�о� виробництва� район�� за� ваш�
неле���� працю,� але� д�же� важлив�.�Це� -� свято� �сіх,� хто� роз�мом� і
р��ами,� серцем� і� д�шею,� на� полях� і� фермах�щодня� дол�чається� до

важливих� а�рарних� справ,� всіх� дбайливих� �осподарів,� незалежно� від
форм� власності� та� �осподарювання.� О�ремі� слова� вдячності
�ерівни�ам� сіль�осппідприємств� за� небайд�жість� до� проблем
за�ладів� соціальної� сфери,� о�ремих� меш�анців� нашо�о� район�,� за
допомо��� У�раїнсь�ій� армії,� ветеранам� війни�та� �часни�ам� АТО.
Бажаємо� �спіхів� �� праці,� міцно�о� здоров’я,� радості� і� людсь�о�о

щастя�вам� і� вашим�родинам.�Нехай�щедро�родять�ниви,� хай�над�ними
б�де�мирне� небо,� завжди� світить� сонце,� а� в� �ожном�� домі� б�д�ть

добро� та� зла�ода!
Голова�районної�ради
С.В.�Передерій.

Голова� райдержадміністрації
О.В.� Ст�лень.

Шановні� працівни�и� сільсь�о�о� �осподарства,� вітаю� вас
з� професійним� святом!� Дозвольте� подя��вати� вам
за�тяж���працю� і�«золоті�р��и».�Бажаю�вам

сприятливої� по�оди,� бла�одатно�о
�р�нт�,� висо�их� �рожаїв� і� �ідно�о
приб�т��.�Нехай�не� болять�ваші
натр�джені� р��и,� і� не� підводить

здоров’я.� Сімейно�о� бла�опол�ччя�та
фінансової� стабільності� �ожном�� з� вас!

З�пова�ою,�народний�деп�тат�У раїни
Сер�ій� Валентиров.

Шановні� працівни�и� сільсь�о�о� �осподарства,� �оле�и!
Сердечно� вітаю�Вас� з� професійним� святом� -�Днем� працівни�ів
сільсь�о�о� �осподарства,� що� �вінч�є� напр�жений,� сповнений
�лопотами� хліборобсь�ий� рі�.� Саме� він� пере�онливо� доводить
спроможність� і� вміння�тр�дівни�ів� села� �ідно� виходити� зі

с�ладних,� почасти� непередбач�ваних� сит�ацій.� Ваші� працьовиті
р��и,� природна� м�дрість,� невсип�ща� працездатність,� ба�атий
досвід�живлять� сьо�одні� ��раїнсь��� нив�,� ствердж�ючи� істин�:
я�що�є��рожай,�то���народі�-�мир� і� спо�ій.Ми�свідомі�то�о,�що�для
повно�о� відродження� села�треба�ще� ба�ато� зробити.�Перед�сім

втілити� �омпле�сн�� про�рам�� державної� підтрим�и
сіль�оспвиробни�а,� створити� с�часн�� і� дієздатн�� інфрастр��т�р�

а�ропромислово�о� �омпле�с�,� забезпечити� належні
�мови� для� �ідно�о�життя� селян.

Нехай� не� переводиться� селянсь�ий� рід� на� ��раїнсь�ій� землі,� а� праця
відданих� їй�тр�дарів� б�де� належно� поцінованою.� Вели�а� подя�а� вам
за� любов� до� землі,�терпіння� і� витрим��.�Щастя,� зла�оди� в� �ожн�
домів��.�Нехай� нива�щедро� �олоситься,� здоров’я� міцніє,� а�тр�дові

�спіхи� примнож�ються.
Дире тор� ТОВ� «А�рофірма� ім.�Міч�ріна»,� засл�жений� працівни 

сільсь о�о��осподарства�У раїни,�деп�тат�обласної�ради�Ві тор�Д�д а.

Шановні� тр�дівни�и� села!� Сердечно� вітаю� вас� з� професійним
святом�–� Днем� працівни�ів� сільсь�о�о

�осподарства!
У� всі� часи� наша� нень�а-У�раїна� вважалася
житницею�Європи.� Вона� на� весь� світ� відома
родючими� землями,� золото�олосими� ланами,
працелюбними� людьми.�Плоди� вашої� тяж�ої
праці� –� основа� розвит��� і� процвітання� нашої

держави.
У� цей� свят�овий� день� від� �сьо�о� серця� бажаю
вам�щедро�о� врожаю� і� в� полі,� і� на�життєвій
ниві,� родинно�о�тепла�та� затиш��� в� домів�ах,
мир��та� зла�оди� в� серцях.�Нехай� здоров’я� міцніє,
ні�оли� не� знають� втоми� ваші� натр�джені� р��и,

а� �спіхи�та� перемо�и� �олосяться,� я�� зерно� на� полі.
З�пова�ою,� �оловний�лі ар� �Запорізь ої�обласної� лінічної�лі арні

І�ор�Васильович�Шиш а.

ДО�ДНЯ�ПРАЦІВНИКІВ�СІЛЬСЬКОГО�ГОСПОДАРСТВА

Про�перш��тра торн��бри�ад�
 олишньо�о� ол�осп��імені�Міч�-
ріна� Анатолій� Костянтинович
Удовічен о� з�ад�є,� я � про�жив�,
доро���серцю�людин�.�Т�т�працю-
вав�механізатором�бать о,�а�син�в
дитинстві�бі�ав�до�ньо�о�посидіти
за�шт�рвалом.�Ось��же�два�десят-
 и�літ�немає�на�світі�старо�о�хлі-
бороба,�фронтови а.�А�троє�синів
Костянтина�Удовічен а,�я их�він
привчив�і�бла�ословив�до�най ра-
щої�в�світі�професії,�працюють�в
сільсь о�осподарсь ій��ал�зі.�Ана-
толій�очолює�нині�ТОВ�«А�рофі-
рма»�ЮЛеНа»,�я а�й�розташована
на� території�  олишньої� першої
тра торної.�Т�т�йо�о� орені,�звід-
си� починалося� зм�жніння� в� про-
фесії.�У�1985�році�Анатолій�Кос-
тянтинович� прийшов� сюди� після
інстит�т�� інженером� з� е спл�а-
тації�сільсь о�осподарсь ої�техні-
 и� і� одинадцять� ро ів� тр�дився
бри�адиром.

-�А���дев’яносто�шостом�,�-�з�а-
д�є,�-�забрав�паї�і�вийшов�з� ол�о-
сп�.�Сит�ація�с ладалася�та а,�що
�роші� в� �осподарстві� перестали
платити,�відта �люди�ставали�де-
далі� більш� не ерованими,� поча-
лися� радіж и.�А�я�та о�о�не�тер-
плю�–�або�працювати,�або�ні.�Ви-
йшов�зі�своєю�землею� і�наділами
родичів,��сьо�о�двадцять�п’ять��е-
 тарів.�Починав� � одноосібни ом.
За�плечима�б�ли�знання,�необхід-
на�техні а,�пост�пово�з��рт�вали-
ся� люди,� я і� в� мене� повірили,� �
двітисячі� першом�� ми� зареєстр�-
вали� це� сіль�осппідприємство.

Тепер�«ЮЛеНа»�має�в�обробіт-
�у�майже�дві�тисячі��е�тарів�землі,
півсотні�трудівни�ів�і�321�пайови-
�а.�Спеціалізуються�на�вирощенні
зернових,�технічних,�бобових��уль-
тур.�У�підприємстві�один�з�найви-
щих�заробіт�ів�–�селяни�стабільно
отримують�в�місяць�по�три�тисячі
�ривень.�Це�можливо�завдя�и�ви-
со�им�урожаям,�я�і�вирощують�хлі-
бороби.�Торі��пшениця,�напри�лад,
вродила�по�50�центнерів�з��е�тара,
нинішньо�о�літа�зібрали�трохи�мен-
ше,�але�порадував�соняшни��–�по
28�центнерів.�А�ще�–�по�25�центне-
рів�з��е�тара�вродив��орох.�Цю��уль-
туру�в��осподарстві�вирощують�дав-
но�і�з�вели�им�задоволенням.�По-
перше,�хороший�попередни��для
інших��ультур,�насичує��рунт�азо-
том.�По-дру�е,��орох�привів�«ЮЛе-
Ну»�в�Європу�–�торі�,�напри�лад,
за��ордон�продали�тисячу�тонн�я�і-
сних�бобів.�С�іль�и�прис�іпливих
е�спертиз�не�проходив�михайлівсь-
�ий��орох,�а�йо�о�радо��упують�на-
віть�в�Індії�та�Ізраїлі�–�вищий��лас!

А�вирощувати�хороші�врожаї�стає
все�важче.

-�За�п’ятнадцять�ро�ів��оспода-
рювання,�-��онстатує�Анатолій�Ко-
стянтинович,�-�ми�жодно�о�ро�у�не
отримували�від�держави�жодної�до-
тації,��омпенсації.�Натомість�селя-
нину�ще�більше�за�ручують��ай�и.
Чо�о�варте�лише�постійне�підвищен-
ня�цін�на�енер�оносії.�Тіль�и�при-
звичаїшся�до�однієї,�я��насувається
нова,�а�вона�веде�за�собою�зростання
вартості�всьо�о�по�щаблях.�Щомі-
сячні��перерахун�и��доводять�до�аб-
сурду.�Цьо�орічний�урожай�хоча�й
порадував�хліборобів�«ЮЛеНи»,
вирощували�з�вели�ими�проблема-
ми,�потерпаючи�через�по�одні��ата-
�лізми.�Що�буде�з�наступним,�бо-
лить�у�них��олова,�бо�за�посушливої
осені�довелося�посіяти�107��е�тарів

озимо�о�ячменю�і�707��е�тарів�пше-
ниці.�Ризи�и�неймовірні!�Надія�на
Бо�а.

У�добрих�традиціях�сіль�осппі-
дприємства�вчасно�і�в�повному�об-
сязі�розраховуватися�з�пайови�ами.
Тож�цими�осінніми�днями�у��домів-

�ах� селян,� �отрі� повірили
«ЮЛеНі»,�та�ож�приємні�дні�–�їм
завезли�по�3200�тонни�збіжжя,�300
�іло�рамів�насіння.�Хто�хоче�змо-
лоти�борошно�чи�збити�олію,�під-
приємство�йде�назустріч.�Пайови-
�ам�ви�онують�на�піль�ових�заса-
дах��низ�у�послу��–�оран�у��оро-
дів,��ультивацію,�збирання.�А�та�ож
виплачують�за��острої�потреби��роші
пози�ою.

-�Трапляється,�люди��отові�по-
збутися�паїв,�бо�допі�ає�без�роші-
в’я,� -� �оворить�Удовічен�о.� –�Я
розумію,�що�це�останній�сімейний
с�арб,�тому�пере�оную,�що�цьо�о
робити�не�треба.�Ми�позичаємо�лю-
дині��роші,�щоб�вийшла�зі�с�рути,
але�землі�не�позбавлялася.

Анатолій�Костянтинович�пере-
�онаний,�що�до�земельно�о�питан-
ня�держава�має�підходити�ма�сима-
льно�зважено,�щоб�не�поставити�село
перед�новим�вит�ом�зубожіння.�А
обері�ати�йо�о�від�усіх�недобросові-
сних�оборудо��мають�об’єднані�в
один�міцний��ула��а�рарії.�Тіль�и
ті,�хто�знає�ціну�праці�на�землі,�хто
разом�з�нею�пройшов�і�продовжує
долати��руті�віражі,�здатні�захисти-
ти�село.�Про�те,�що�тіль�и�а�ропідп-
риємства�здатні�тримати�на�плаву
соціальну�сферу�в�населених�пун�-
тах,��ерівни��а�рофірми�знає�із�вла-
сно�о�досвіду.�Завдя�и�тому,�що
«ЮЛеНа»�розвивається,�вдалося
чималі��ошти�в�ласти�в�та�у�болю-
чу�сферу,�я��ремонт�дорі�,�віднови-
вши�понад�дві�тисячі�метрів��вадра-
тних�шляхів�у�рідній�Михайлівці.
Зате�тепер�люди�безпечно�пересува-
ються� вулицями�Мая�овсь�о�о,
Суворова,�Мічуріна.�У��оловних�со-
ціальних�прое�тах��ооперуються�із
�оле�ами,�підприємствами�Юрія
Голуба�та�Ві�тора�Дуд�и,�я�і�та�ож
працюють�у�райцентрі.�Та��було,�на-
при�лад,�з�ремонтом�центрально�о
водо�ону�по�вулиці�Кутузова.�Баш-
та�Рожновсь�о�о�віджила�своє,�взи-
м�у�вза�алі�мо�ла�вийти�з�ладу.�До-
велося�придбати�за�250�тисяч�уста-
нов�у,�за�допомо�ою�я�ої�вода��з
потрібним�тис�ом�подається�в�домі-

в�и�населення.
На�часі-�проблема�освітлення

вулиць,�адже�вели�а��іль�ість�ава-
рій,�нещасних�випад�ів�трапляється
саме�темної�пори�доби,�а�восени�і
взим�у�зі�ш�оли�увечері�поверта-
ються�діти,�поспішають�з�роботи
люди.�Зараз�а�рарії�«приміряють»
цю�роботу�на�себе.

-�Ми�раді�допома�ати�нашим�те-
риторіям�у�всьому,�-��аже�Анатолій
Костянтинович,�-�але�ж��маємо�при
цьому�бути�та�ож�захищеними,�мі-
цно�стояти�на�но�ах.�Найперше,�мати

упевненість,�що�нас�не�ошу�ають�з
цінами�на�збіжжя,�не�потерпати,�що
знову�доведеться��упувати�пальне,
засоби�захисту�рослин,�добрива�за
шалені��роші.�Усе�це�вибиває�з��олії.
Між�тим,�люди�зви�ли,�що�ми�в�се-
лищі�допома�аємо�вирішувати�жит-
тєво�важливі�проблеми.�С�ажімо,�з
�ожно�о�хорошо�о�врожаю�тисяч�на
п’ятнадцять-тридцять�забезпечуємо
дотацію�вартості�води�для�населен-
ня,�ш�олам�сприяємо�тощо.�Будемо
це�робити�й�далі,�але�запору�ою�бла-
�ополучно�о�існування�я���осподар-
ства,�та��і�територій,�є�стабільність�у
державі,�на�я�у�ми�дуже�сподіває-
мось,�по�ладаючи�надію,�зо�рема,
на�плідну�роботу�у�ор�анах�влади
представни�ів�а�рарно�о�се�тору.

Успішний�розвито��«ЮЛеНи»
Анатолій�Удовічен�о�пов’язує�з�мо-
лодою�силою�сіль�осппідприємства.
Адже�на��ожній�виробничій�ділянці
–�молоді�обличчя,�тут�працюють
випус�ни�и�ДНЗ�«Михайлівсь�е
вище�професійне�училище»,�де�ди-
ре�тором�брат,�Ві�тор�Удовічен�о.
Училище�–��узня�висо�о�валіфі-
�ованих� �адрів� для� села.�Ба�ато
юних� вихованців� проходять� в
«ЮЛеНі»�виробничу�пра�ти�у,�тут
приживаються.�Тим�паче,�що��ос-
подарство�леліє�їх,�допома�ає�стати
на�но�и.�Із�Пришиба,�напри�лад,
упродовж�ро�ів�восьми�щодня�їздить
на�роботу�Оле�сандр�За�ревій.�Я�би
не�влаштовували�умови�роботи,�за-
робіто�,�давно�знайшов�би�Саш�о
собі�інше�місце.�Та��само�міцно�вли-
лися�в��оле�тив�Вадим�Касьянен-
�о,�Юрій�Литвин,�Єв�ен�Ми�ал.
Анатолій�Костянтинович�розповів,
що��осподарство�ні�ому�з�молоді�не
відмовляє�у�безпроцентних�пози�ах
на�придбання�побутової�техні�и,
�азових��отлів,�автіво��тощо.�А�сво-
їми�заробіт�ами�трудівни�и��ідно
утримують�сім’ї,�і,�звичайно,�свою
перспе�тиву,�майбутнє�своїх�дітей
пов’язують�із�селом.

Ганна� КЛІКОВКА.

МАЙБУТНЄ	СЕЛА	–
МОЛОДА	ЙОГО	СИЛА

Шановні� працівни�и� сільсь�о�о� �осподарства,� �оле�и!
Пізня� осінь� –�традиційна� пора� завершення� сільсь�о�осподарсь�их

робіт,� а�ще� на� цей� час� припадає� професійне� свято� а�раріїв.
Тож�щиро� вітаю� людей� цієї� професії� –� хліборобів,� вино�радарів,

овочівни�ів,� тваринни�ів,� механізаторів,� переробни�ів
сіль�осппрод��ції,� �правлінців� �ал�зі� зі� святом.� Бажаю� всім� �спіхів

�� праці,� енер�ії,� здоров’я� міцно�о,� нехай� �ожном�� з� вас�щедро
віддяч�є� професійна� нива.� Тепла� і� затиш��� вашим� родинам,�щедро�о

свят�ово�о� застілля.
Голова�правління�СВК�ім.�Чапаєва,�деп�тат�районної�ради

Володимир�Бесараб.

УВАГА!�ПРЯМА�ЛІНІЯ!
У�вівторо�,�17�листопада�2015�ро�у,�в�облдержадміністрації�відбудеться

пряма�«�аряча»�телефонна�лінія,�під�час�я�ої�на�запитання��ромадян�відпо-
відатиме�заступни���олоови�обласної�державної�адміністрації�Едуард�Ана-
толійович�Гу�нін.

Звертатися�з�10:00�до�11:00�за�телефоном:�0-61-224-66-22.
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ПРАЦІВНИКІВ�РАДІО,� ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА�ЗВ’ЯЗКУ

Голова� райдержадміністрації
О.В.� Ст�лень.

Нині� ��житті� держави�та� �ожної� людини� роль� еле�тронних� засобів
зв’яз��� стрім�о� зростає.� Зв’яз�івці� завжди� знаходяться� на
передових� позиціях� розб�дови� вітчизняно�о� інформаційно�о

простор�,� в� аван�арді� соціально-політично�о� і� е�ономічно�о�життя
�раїни.

Бажаємо� вам� міцно�о� здоров’я,� добра� й� зла�оди� �� сім’ях,� здійснення
зад�мів�та�мрій,� �дачі,� �спіхів�та� бла�опол�ччя.� Хай� всі� ваші� сміливі
плани� б�д�ть� реалізовані.� Продовж�йте� �ращі�традиції,� працюйте

натхненно� і� самовіддано.
Голова�районної�ради
С.В.�Передерій.

НА	ПУТИ	К	ВОДЕ	–
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ

	ПРЕГРАДЫ
Вопрос�водоснабжения�для�жи-

телей�Михайловс�о�о� района� –
один�из�самых�а�туальных.�О�роли
Запорожс�о�о�железорудно�о��ом-
бината�и�трудностях�в�решении�это-
�о�вопроса�и�пойдет�речь�дальше.

Запорожс�ий�железорудный
�омбинат�–�это�одно�из��рупных
�орнодобывающих�предприятий
У�раины�по�добыче�железных�руд

подземным�способом,�с�достаточно
высо�им�уровнем�техноло�ии�раз-
работ�и�и�сложившимся�трудовым
�олле�тивом��орня�ов.

Разработ�а�Южно-Белозерс�о-
�о�месторождения�ведётся�по�един-
ственной�внедрённой�в�У�раине
природоохранной�техноло�ии�добы-
чи�руд�чёрных�металлов.�С�целью
сохранения�запасов�подземных�вод
и�ис�лючения�небла�оприятных
процессов�при�оседании�поверхно-
сти�шахтно�о�поля�было�решено�по-
йти�на�дополнительные�затраты�и
производить�отработ�у�запасов�же-
лезных�руд�с�за�лад�ой�твердеющи-
ми�смесями�выработанно�о�про-
странства.

Та�ая�система�отработ�и�позво-
ляет:

·�разрабатывать�месторождение�с
естественными�большими��идроста-
тичес�ими�напорами;

·�не�производить�осушение�во-
доносных�пластов�верхне�о��идро-
динамичес�о�о��омпле�са,�что�дало
возможность�сохранить�эти��оризо-
нты�для�водоснабжения�района;

·�предотвратить�оседание�повер-
хности�шахтно�о�поля.

Все�водоносные��оризонты�по
всей�площади�месторождений�и
примы�ающих�территорий�изучены
с�высо�ой�степенью�достоверности.
За�45�лет�работы��омбината�не�ме-
нее�хорошо�изучено�и�влияние��ор-
ных�работ�при�разработ�е�Южно-
Белозерс�о�о�месторождения�на
�еоло�ичес�ую� и� водную� среду.
Учитывая�принятую�систему�разра-
бот�и,�ис�лючены�деформации��о-
рно�о�массива,�что�сохраняет�спло-
шность�ре�ионально�о�водоупора,
разделяюще�о�два��идродинамиче-
с�их�этажа.�Бла�одаря�этому�на�пло-
щади�всех�шахтных�полей�и�примы-
�ающих�территориях�сохраняется

сложившийся�естественный�режим
подземных�вод�всех�водоносных��о-
ризонтов�верхне�о��идродинамиче-
с�о�о�этажа.

На�основании�приведенной�ха-
ра�теристи�и�и�анализа�режима
подземных� вод� �орные� разработ-
�и�ЗЖРК�не�о�азывают�воздейс-
твия�на��идро�еоло�ичес�ие��сло-
вия�водоносных��оризонтов.

В� 1� �вартале� 2004� �ода� ЗАО
«ЗЖРК»�подало�заявление�на�вы-
дачу�лицензии�на�э�сплуатацию
Переверзевс�о�о�месторождения.

В�сентябре�2004��ода�первый�за-
меститель��лавы�Запорожс�ой�обл-
�осадминистрации�Г.В.Самарда��в
письме���председателю�правления
ЗАО�«ЗЖРК»�выс�азал�обеспо�о-
енность�по�поводу�возможно�о�уху-
дшения�водоснабжения�ре�иона�при
вводе�Переверзевс�о�о�месторожде-
ния�и�выс�азал�просьбу�дополнить
материалы�информацией�о�про�но-
зном�влиянии�совместной�отработ-
�и�двух�месторождений�на�питьевое
водоснабжение.

4�о�тября�2004��ода�в�обл�осад-
министрацию�была�предоставлена
справ�а�Белозерс�ой��еоло�оразве-
дочной�э�спедиции,��оторая,�начи-
ная�с�60-х��одов,�постоянно�произ-
водила�работы�по�изучению�взаимо-
связей�водоносных��оризонтов�и�их
влияния�на�обводненность�рудной
толщи�и�условия�водоснабжения
ю�о-западной�части�Запорожс�ой
области.�В�этом�до�ументе�у�азано,
что�освоение�Переверзевс�о�о�мес-
торождения�не�о�ажет�влияния�на
�идро�еоло�ичес�ую�обстанов�у�в
ю�о-западной�части�Запорожс�ой
области,�а�основную�роль�в�сниже-
нии�уровней�в��буча�с�их�отложе-
ниях�будут�и�рать�водозаборы��о-
родов�Мелитополя,�То�ма�а,�Оре-
хова�и�дру�их,�а�та�же�мно�очис-
ленные�с�важины�в�отдельных�на-
селенных�пун�тах,�та���а��суммар-
ный�водоотбор�этих�потребителей
составляет�70-80%�от�обще�о�отбора
воды�из�буча�с�о�о��оризонта.

За�период�1962�–�1990���.�для
водоснабжения� �ородов,� населен-
ных� п�н�тов,� промышленных� и
сельс�охозяйственных� объе�тов
�оличество�водозаборных�с�важин

�величилось�почти�втрое,�а�вмес-
те�с�ними�и�величина�обще�о�во-
доотбора�из�б�ча�с�о�о��оризонта.
(Для� справ�и:� если� в� 1962� �.� для
целей�водоснабжения�использова-
лось�190�с�важин�с�водоотбором
40�тыс.�м3/с�т.,�то�в�1990��.�о�о-
ло�640�с�важин�с�отбором�115,3
тыс.�м3/с�т.)

За�этот�же�период�на�всех�срав-
нительно��рупных��рупповых�водо-
отборах�(�орода�Мелитополь,�Оре-
хов,�Васильев�а,�То�ма�,�Моло-
чанс�,�п�т�Михайлов�а�и�Веселое)
увеличился�отбор�воды�из��оризон-
та�почти�вдвое.�Это�повле�ло�за�со-
бой�снижение�уровней�с�образова-
нием�местных�депрессионных�воро-
но�.

Геоло�оразведочными�работами
установлено,�что�на�площади�Пере-
верзевс�о�о�месторождения�повсе-
местно,�в�основании�осадочно�о
�омпле�са,�зале�ает�плотная�толща
слабопроницаемых�извест�ово-ме-
р�елистых�пород,�средней�мощнос-
тью�36�м,��оторая�отделяет�водоно-
сные�буча�с�ие�пес�и�от�рудно-
�ристалличес�о�о�массива.�Приня-
тый�восходящий�порядо��отработ-
�и�Переверзевс�о�о�месторождения
с�вышерассмотренными�природны-
ми�фа�торами,�полностью�ис�люча-
ет�влияние��орных�работ�на�режим
водоносных��оризонтов,�широ�о
используемых�для�водоснабжения.

27� о�тября� 2004
�ода�в�письме�Запоро-
жс�ой�обл�осадмини-
страции���Государст-
венному�управлению
э�оло�ии�и�природных
ресурсов�в�Запорожс-
�ой�области�а�центи-
руется�внимание�на�то,
что�Переверзевс�ое
месторождение�будет
незначительно�влиять
на�буча�с�ий�водоно-
сный��оризонт,�а�ради-
�альным� решением
вопроса�водоснабже-
ния�ре�иона�является
о�ончание�строитель-
ства�водозабора�из�Ка-
ховс�о�о�водохрани-
лища�мощностью�200
тыс.�м3�в�сут�и,�за�аз-
чи�ом��оторо�о�явля-
ется�УКС�обл�осадми-
нистрации.� Одна�о
строительство�объе�та
было�за�онсервирова-
но�при�е�о��отовности
более�чем�90%.

29� де�абря� 2004
�ода�Запорожс�ий�областной�совет
со�ласовал�разрешение�на�разработ-
�у�Переверзевс�о�о�месторождения
при�условии,�что�в�первоочередном
поряд�е�будет�решен�вопрос�обес-
печения��ачественной�питьевой�во-
дой�сел�приле�ающе�о�ре�иона�в�со-
ответствии�с�требованиями�станда-
ртов.

В�течение�2010��ода�был�разра-
ботан�прое�т�«Ре�онстру�ция�сис-
темы�водоснабжения�с.Тимошов�а»
и�получено�разрешение�на�начало
строительных�работ.�Прое�т�ре�он-
стру�ции�разделен�на�пять�очередей
–�для�поэтапно�о��строительства�и
ввода�их�в�э�сплуатацию.

Генподрядчи�ом�первой�и�вто-
рой�очередей�было�ООО�«СК�«Про-
мстройсервис».�Протяженность�пе-
рвой�очереди�–�11710�м.�Стоимость
работ�–�5�952�306��рн.�Сро��о�о-
нчания�строительства�1�очереди�–
12�.10.2011��ода.

Протяженность�второй�очереди
–� 15813,4� м,� стоимость� –� 9�479
248��рн.�Сро��о�ончания�строите-
льства�–�26.12.�2012��ода.

То�есть�за�период�2011-2012��.�.
было�проложено�27��м�523�м�тру-
бопроводов,�на�что�Запорожс�им
железорудным��омбинатом�потра-
чено�15�млн.�432�тыс.��рн.

В�июле�2014��ода�Запорожс�им
железорудным��омбинатом�были
поданы�до�ументы�в�ГАСК�У�ра-
ины�на�получение�разрешения�на
строительство�третьей�очереди�(�ен-
подрядчи�� –� ООО� «Тепло�аз-
Сервис»).�Одна�о�был�получен�от-
�аз� из-за� требований� обновить
техусловия�и�внести��орре�тиров-
�и�в�прое�т.�До�июня�2015��ода��о-
рре�тиров�а�прое�та�и�е�о�э�спер-
тиза�были�выполнены.

В�ав�усте�2015��ода�были�пода-
ны�до�ументы�в�ГАСК�на�получе-

ние�разрешения�на�строительство
третьей,�четвертой�и�пятой�очередей,
но� снова� получен� от�аз� (от
10.09.2015��.)��–�из-за�отсутствия
правоустанавливающе�о�до�умента
Тимошовс�о�о�сельсовета�на�землю
и�до�умента�на�право�собственнос-
ти�объе�та�(старо�о�водопровода).

Пято�о�о�тября�2015��ода�были
снова�направлены�в�ГАСК�два�за-
явления�на�получение�двух�разре-
шений�по�четвертой�и�пятой�очере-
ди�–�и�спустя�неделю�получен�от-
�аз.�На�этот�раз�причина�–�в�отсут-
ствии�до�ументов�на�землю,�а�та�-
же�в�необходимости�привести�в�со-
ответствие�ТЭП�в�техничес�ой�до-
�ументации�и�э�спертизе.

По�состоянию�на�6�ноября�2015
�ода�за�лючены�до�овора�подряда�по
данному�объе�ту:�на�выполнение
работ�третьей�и�пятой�очереди��–�с
ООО�«Тепло�аз-Сервис»��(стои-
мость�работ�–�8712�тыс.��рн.),�чет-
вертой�очереди�–�с�ООО�«ЭНТЭ-
ЛИ»�(стоимость�работ�–�11820�тыс.
�рн.).

Общая�сумма�финансирования
по�этим�двум�до�оворам�составляет
20�млн.�532�тыс.��рн.�А�если�приба-
вить�стоимость�работ�первой�и�вто-

рой�очередей,�расходы�ЗЖРК�на�ре-
�онстру�цию�системы�водоснабже-
ния�с.�Тимошов�а�составят�35�млн.
963�тыс.�554��рн.,�а�вместе�с�прое�-
тно-изыс�ательс�ими�работами�–
36�млн.�313�тыс.��рн.

В�настоящее�время�подрядчи�и
уже�за�упили�значительную�часть
материалов�и�ждут�толь�о�разреше-
ния�от�ГАСК.�В��2016��оду�плани-
руется�продолжить�работы�по�ре�о-
нстру�ции�системы�водоснабжения
села�Тимошов�а,�а�та�же�выполнить
прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�по
п�т�Михайлов�а.

Але сандр�БАДОВ,
дире тор�по�строительств�

и� ре онстр� ции
Запорожс о�о�железор�дно�о

 омбината.
От� реда�ции:
Жители�Михайловс�о�о� райо-

на� с� нетерпением�жд�т� решения
проблемы� водоснабжения.� И
предприятие,� �а�� видим,� �отово
�� �он�ретным�ша�ам.� А� что�же
�ос�дарство?� Без� е�о� действен-
но�о� �частия� вопрос� «Быть� или
не�быть�воде?»�по�а�остается�без
ответа...

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	СОЦІАЛЬНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ	У	СФЕРІ

ЗАЙНЯТОСТІ	НАСЕЛЕННЯ
Напередодні�відзначення�дня

працівни�а�соціальної�сфери�30�жо-
втня�2015�ро�у�в�Михайлівсь�ому
районний�центр�зайнятості�прове-
дено�семінар-нараду�«Забезпечення
соціальної�справедливості�у�сфері�за-
йнятості�населення».�У�заході�взяли
участь��олова�Михайлівсь�ої�район-

ної�державної�адміністрації�Оле�-
сандр�Стулень,��олова�Михайлівсь-
�ої�районної�ради�Сер�ій�Переде-
рій,��олова�фермерсь�о�о��осподар-
ства�«Таврія-С�іф»�Оле��Каліман,
дире�тори�центрів�зайнятості�об-
ласті,�роботодавці�та�соціальні�пар-
тнери�Михайлівсь�о�о�району.

Привітав�присутніх�Оле�сандр
Стулень,�поздоровив�із�професійним
святом�всіх�працівни�ів�соціальної

сфери�та�зазначив,�нас�іль�и�важ-
ливо�та�необхідно�ви�онувати�цю�ро-
боту�саме�в�та�ий�неле��ий�для��ра-
їни�час.�

Темі�співпраці�з�ор�анами�влади
та�роботодавцями�(я��фа�тору�удо-
с�оналення�механізму�ре�улювання
зайнятості�населення)�в�умовах�су-

часних�ви�ли�ів�на�рин�у�праці
присвятила�свій�виступ�дире�тор
Запорізь�о�о�обласно�о�центру�за-
йнятості�Ірина�Дудні�.

Учасни�и�наради�об�оворили
питання�соціально�о�захисту��рома-
дян,�надання�їм�повно�о��омпле�су
різноманітних�послу�,�сприяння�за-
йнятості�внутрішньо�переміщених
осіб.

Вл.� Інф.

ПОРОШЕНКО� -�НОВООБРАНИМ
МЕРАМ:�“ВИ�ПОВИННІ�СТАТИ

АПОСТОЛАМИ�ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ”
Президент� У�раїни� Петро

Порошен�о�заявив,�що�новообрані
мери�повинні�стати�“апостолами
децентралізації”.

Про�це�він�заявив
під� час� зустрічі� з
�оловами� міст,� -
п о в і д о м л я є
Цензор.НЕТ� з
посиланням�на�“112
У�раїна”.

“Ви�повинні�знати
ваші�можливості.�Ви
повинні� ними
с�ористатися� і� ви
повинні� знати,�що� і
двері�уряду,�і�двері�АП
для�вас�від�риті.�Тут�ви
можете� і� знайдете� і
захист,�і�допомо�у.�Ви
повинні� стати� апостолами
децентралізації,� аполо�етами

передбаченими�нею�змін�моделі
відносин� людина-суспільство-
держава.�Прибрати�зайві�лан�и�і

мати�ефе�тивну�позицію�“,�-�заявив
Порошен�о.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
² - ïåðøà êàòåãîð³ÿ (çàãàëüíîäîñòóï-

íà)
²² - äðóãà êàòåãîð³ÿ (ïåðåãëÿä

íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì
ðåêîìåíäóºòüñÿ ðàçîì ç
áàòüêàìè àáî ç â³äîìà
áàòüê³â)

²²² - òðåòÿ êàòåãîð³ÿ (ðåêîìåíäóºòüñÿ
ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ)

1+1
 06:45 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 “Ñí³äàíîê ç 1+1”
 07:00 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30, 23:15,

03:05 ÒÑÍ
 07:35 “Ìàøà ³ âåäì³äü”

 09:30 10:50 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
 12:20 “10 õâèëèí ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì”
 12:30 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
 13:55 “×îòèðè âåñ³ëëÿ 4”
 15:10 “Êë³í³êà 1”
 15:50 “Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 6”
 17:15 “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ”
 20:30 “×èñòînews”
 21:00 “Ñëóãà íàðîäó”
 22:00 “Ãðîø³”
 23:30 “Ì³íêóëüò”
 00:00 03:35 “Ãàðÿ÷³ ãîëîâè”

 01:40 “Ãàðÿ÷³ ãîëîâè 2”
 05:00 “Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé”
 05:05 “Òåëåìàãàçèí”

²ÍÒÅÐ
 05:35 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ”
 06:35 Ìóëüòô³ëüì
 07:00 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00,

16:00, 17:40 Íîâèíè
 07:15 07:35, 08:05, 08:35 “Ðàíîê ç

²ÍÒÅÐîì”
 09:20 Õ/ô “Øàëåíî çàêîõàíèé”

 11:20 12:25 Ä/ñ “Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì”

 13:45 14:20 “Ñóäîâ³ ñïðàâè”
 15:00 16:15 “Æäè ìåíÿ”
 18:00 19:00 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ

êîæíîãî”
 20:00 02:35 “Ïîäðîáèö³”
 21:00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå

çìîæó”
 23:00 03:25 Ò/ñ “Øëþá çà

çàïîâ³òîì” ²²
 01:50 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà

³ñòîð³ÿ”

“ÓÊÐÀ¯ÍÀ”
 06:00 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

23:00, 02:10, 05:15 Ïîä³¿
 06:50 07:15, 08:15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
 09:15 04:10 Ç³ðêîâèé øëÿõ
 11:00 19:45, 03:10 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü

Óêðà¿íà”
 12:15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
 13:15 15:30 Ò/ñ “Â³äáèòîê êîõàííÿ” ²²
 18:00 04:30 Ò/ñ “Êëàí þâåë³ð³â.

Áèòâà”
 21:00 Ò/ñ “Êîë³ð ÷åðåìøèíè”
 23:30 Õ/ô “Ìóì³ÿ 2: Ïîâåðíåííÿ” ²²

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 17 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

1+1
 06:00 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30,

23:15, 03:30 ÒÑÍ
 06:45 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 “Ñí³äàíîê

ç 1+1”
 07:35 “Ìàøà ³ âåäì³äü”

 09:30 10:45, 12:20 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
 13:45 “Ñëóãà íàðîäó”
 14:40 “Êë³í³êà “
 15:45 “Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -6”
 17:15 “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ”
 20:30 “×èñòînews”
 21:00 “Ñëóãà íàðîäó”
 22:00 “²íñïåêòîð Ôðåéìóò -3”
 00:00 “Ãàðÿ÷³ ãîëîâè 2”
 02:05 “Ï³äíÿòè ïåðèñêîï”

 04:00 “Ñóïåðãåðî¿”
 05:00 “Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé”
 05:05 “Òåëåìàãàçèí”

²ÍÒÅÐ
 05:40 20:00, 02:35 “Ïîäðîáèö³”
 06:35 Ìóëüòô³ëüì
 07:00 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00,

16:00, 17:40 Íîâèíè
 07:15 07:35, 08:05, 08:35 “Ðàíîê ç

²ÍÒÅÐîì”
 09:20 21:00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå

çìîæó”
 11:25 12:25 Ä/ñ “Ñë³äñòâî âåëè... ç

Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì”
 13:50 14:20 “Ñóäîâ³ ñïðàâè”
 16:15 “Ñ³ìåéíèé ñóä”
 18:00 19:00 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ

êîæíîãî”
 23:00 03:20 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâ³òîì” ²²

 01:50 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ”

“ÓÊÐÀ¯ÍÀ”
 06:00 07:15, 08:15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
 07:00 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:55 Ïîä³¿
 09:15 04:10 Ç³ðêîâèé øëÿõ
 11:00 19:45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü

Óêðà¿íà”
 12:15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

 13:15 15:30 Ò/ñ “Êîë³ð ÷åðåìøèíè”
 16:00 05:20 Ãëÿäà÷ ÿê ñâ³äîê
 18:00 04:30 Ò/ñ “Êëàí þâåë³ð³â. Áèòâà”
 21:35 Ôóòáîë. Â³äá³ð äî ªâðî 2016

“Ñëîâåí³ÿ” - “Óêðà¿íà”
 00:10 Ò/ñ “C.S.I.: Ì³ñöå çëî÷èíó

Ìàÿì³” ²²
 02:00 Õ/ô “Ìóì³ÿ 2: Ïîâåðíåííÿ” ²²

ÑÅÐÅÄÀ 18 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

1+1
 06:00 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30,

23:15, 03:15 ÒÑÍ
 06:45 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 “Ñí³äàíîê

ç 1+1”
 07:35 “Ìàøà ³ âåäì³äü”

 09:30 10:50 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
 12:20 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
 13:45 “Ñëóãà íàðîäó”
 14:40 “Êë³í³êà “
 15:45 “Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -6”
 17:15 “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ”
 20:30 “×èñòînews”
 21:00 “Ñëóãà íàðîäó”
 22:00 “Âåñ³ëëÿ íàîñë³ï”
 00:00 “Ï³äíÿòè ïåðèñêîï”

 01:45 “Áëîíäèíêà ³ áëîíäèíêà” ²²
 03:45 “Ñóïåðãåðî¿”
 05:00 “Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé”
 05:05 “Òåëåìàãàçèí”

²ÍÒÅÐ
 05:40 20:00, 02:35 “Ïîäðîáèö³”
 06:35 Ìóëüòô³ëüì
 07:00 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00,

16:00, 17:40 Íîâèíè
 07:15 07:35, 08:05, 08:35 “Ðàíîê ç

²ÍÒÅÐîì”
 09:20 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå

çìîæó”
 11:25 12:25 Ä/ñ “Ñë³äñòâî âåëè... ç

Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì”
 13:50 14:20 “Ñóäîâ³ ñïðàâè”
 16:15 “Ñ³ìåéíèé ñóä”
 18:00 19:00 Òîê-øîó “Ñòîñóºòüñÿ

êîæíîãî”
 21:00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå

çìîæó”
 23:00 03:20 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâ³òîì” ²²
 01:50 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ”

 “ÓÊÐÀ¯ÍÀ”
 07:00 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00, 01:20

Ïîä³¿
 07:15 08:15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

 09:15 03:45 Ç³ðêîâèé øëÿõ
 11:00 19:45 Òîê-øîó “Ãîâîðèòü

Óêðà¿íà”
 12:15 Ðåàëüíà ì³ñòèêà
 13:15 15:30 Ò/ñ “Êîë³ð ÷åðåìøèíè”
 16:00 05:20 Ãëÿäà÷ ÿê ñâ³äîê
 18:00 04:30 Ò/ñ “Êëàí þâåë³ð³â. Áèòâà”
 21:00 Ò/ñ “Êîë³ð ÷åðåìøèíè”
 23:30 02:15 Ò/ñ “C.S.I.: Ì³ñöå çëî÷èíó

Ìàÿì³” ²²

Â³òàºìî!
Від��сієї�д�ші�вітаємо�тр�дівни�ів
фермерсь�о�о��осподарства�«Таврія-
С�іф»,�пенсіонерів,�пайови�ів�зі

святом�-�Днем�працівни�ів�сільсь�о�о
�осподарства.

Вирощ�вати�хліб�-�бла�ородна�справа.
Ви�робите�її�на�совість,�до�ладаючи
чимало�з�силь.�Щиро�бажаємо�вам
та�вашим�родинам�достат��,�міцно�о

здоров’я,�щастя�та�радості,
подальших�тр�дових�звершень.
Бажаємо�сонця�на
�ожній�стежині,
І�при�орщі�повні
здоров’я�й��раси,
І�світлої�долі�-
завжди�молодої� -

І�в�нинішній�день,�і�в
майб�тні�часи.

Низь�ий���лін�вам
за�ваш��працю!

Адміністрація.

Щиро�вітаємо�з�Днем�працівни�ів
сільсь�о�о��осподарства�працівни�ів
ТОВ�«А�рофірма�ім.�Міч�ріна»,

пайови�ів,��олишніх�її�тр�дівни�ів,
всіх�тр�дівни�ів�сільсь�о�о
�осподарства.

Хай�на�ваш��долю
поле�щедро
родить,

Ще�ба�ато�ро�ів
щастя�пор�ч
ходить,

Б�дьте�на�здоров’я�і
на�мир�ба�аті,

Хай�тепло�і�радість�не
минають�хати!
Дире�ція�та�проф�ом.

АТ�«Михайлівсь�ий�райа�ропостач»
та�ДСГП�«А�роцентр»�щиро�вітають
�сіх�своїх�працівни�ів,�пайови�ів�і
пенсіонерів�із�Днем�працівни�ів
сільсь�о�о��осподарства!

Бажаємо�щастя,�дов�оліття,
Настрою��арно�о�на�ціле�століття,
Щоб�життя�б�ло�щасливим�і

ба�атим,
І�щоб��ожен�день�прожитий

Вам� здавався
святом.

Хай�очі�сміються,
д�ша�хай�радіє,
І�сонячна�пісня�в

ній�щедро
дзвенить,

Хай�світяться�в
серці�і�віра,�й

надія,
Любов’ю�хай�повниться��ожная�мить!

Адміністрація.

Вітаємо�тр�дівни�ів�СВК�імені
Чапаєва,�ветеранів�виробництва,
пайови�ів�з�Днем�працівни�ів
сільсь�о�о��осподарства.

Хай�доро�а�стелиться�шов�ово!
Хай�життя�цвіте,�мов�ябл�невий

цвіт,
Хай��озаць���вдач��і

здоров’я
Вам�дар�є�доля�на

ба�ато�літ.
Зі�святом,�доро�і

наші!�Добра,�щастя�і
бла�опол�ччя�Вам

�ожної�днини,�тр�дової
звитя�и,�щедрих

врожаїв!
Правління,�проф�ом.

Щиро�вітаємо�тр�дівни�ів�А�рофірми
„ЮЛеНа”,�пенсіонерів,�пайови�ів�зі
святом�-�Днем�працівни�ів�сільсь�о�о

�осподарства.
Добр��слав��нашо�о��осподарства
творите�Ви�-�механізатори,

спеціалісти.�Це�ваша�самовіддана
праця�виводить�йо�о�в�число��ращих��

районі.
Доземний�Вам���лін�за�ненормовані

робочі�дні,�с�млінн��працю.
Ми�пишаємося�Вами�і
бажаємо�міцно�о
здоров’я,�сімейно�о
щастя,�достат��,
нових�тр�дових
здоб�т�ів.
Дире�ція�та
проф�ом.

Усіх�працівни�ів��осподарства,
пенсіонерів,�пайови�ів�сердечно

вітаємо�з�Днем�працівни�ів�сільсь�о�о
�осподарства.

Ще�б�де�ба�ато�днів���вас�робочих,
І�б�де�хліб�щоденно�на�столі,
І�до�и�сонце�сходить�і�заходить

Живіть,�творіть�добро�на�матінці-
землі.

Здоров’я�вам,
щастя,�всіля�их

�араздів.
Правління�та
проф�ом�ТОВ

„Старобо�данівсь�е”.

Від��сієї�д�ші�вітаємо�тр�дівни�ів
СТОВ�„Прапор”,�пенсіонерів�і
пайови�ів�із�святом�-�Днем

працівни�ів�сільсь�о�о��осподарства.
Нехай�пісні�всі�милозв�чні

Для�вас�л�нають�знов��й�знов,
Хай�б�д�ть�в�серці�нерозл�чні

Надія,�віра�і�любов.
Хай�вам�сміється�доля

ж�равлина,
Поля�розло�і
�олосом
цвіт�ть

Червоні�я�оди
�алини,

Дар�ють�хай
щаслив��п�ть.

Дире�ція
та�проф�ом.

День�працівни�ів�сільсь�о�о
�осподарства�-�свято�теперішніх�і
�олишніх�механізаторів,�рільни�ів,
тваринни�ів.�Щиро�вітаю�з�ним�всіх
тр�дівни�ів�і�пайови�ів�фермерсь�о�о

�осподарства�„Троянда”!
Прийміть�побажання�здоров’я,�щастя

і�добра.
Хай�ле��о�працюється,��арно

живеться,
Все�вміється,�множиться,�завжди

вдається.
Здоров’я�міцно�о,�щастя�без��раю,
Усьо�о�най�ращо�о�щиро

бажаю!
Спасибі�вам�за
с�млінн��працю,
шановні�сільсь�і

тр�дарі!
Керівни��Ми�ола

Широч�ін.

Шановних�тр�дівни�ів�ПП�імені
Б�рцева,�пайови�ів,�ветеранів

вітаємо�з�Днем�працівни�ів�сільсь�о�о
�осподарства!

Хай�барвистим�цвітом�шлях�завжди
рясніє,

Сповняться�най�ращі�заповітні�мрії,
Я��вода�джерельна,�б�дьте�ви

здорові,
Хай�сміються�очі,
не�хм�рніють

брови,
Хай�жив�ть��
серці�поч�ття

висо�і,
Хай�життя�дар�є
сто�щасливих

ро�ів!
Дире�тор

Володимир�Анатолійович�Удовічен�о.

Поздравляем�с�профессиональным
праздни�ом�-�Днем�работни�ов
сельс�о�о�хозяйства�всех

работающих,�пайщи�ов�ООО�«Лан».
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,
счастья,�хороших��рожаев,
бла�опол�чия�в�ваших�семьях.
Мы�желаем�счастья�-�море,
Чтобы�вы�не�знали��оря,
Чтобы�люди��важали,

Чтобы�в��ости�при�лашали,
Чтоб�вове��вы�не�болели,

Чтобы�дол�о�не
старели,

Чтобы�в�жизни
вашей� личной
Было� все� все�да

отлично!
Администрация
ООО� «Лан».
с.�Тимошев�а.

Щиро�вітаємо�тр�дівни�ів�ТОВ�СПП
«Лана»,�ветеранів,�пайови�ів�з�Днем
працівни�ів�сільсь�о�о��осподарства!

Хай�ле��о�працюється,��арно
живеться,

Все�вміється,�множиться,�завжди
вдається.

Здоров’я�міцно�о,�щастя�без��раю,
Всьо�о�най�ращо�о�ми�вам�бажаєм!
Хай�серце�старості

не�знає,
Хай�щедро�б�де�на

столі,
Хай�ваш��д�ш�
зі�рівають

Вели�і�радощі�й
малі!

Адміністрація.

Шановні�тр�дівни�и�ВСК�«Нива»,
ветерани,�пайови�и!

Прийміть�найщиріші�вітання�з�Днем
працівни�ів�сільсь�о�о��осподарства!
Зичимо�міцно�о�здоров’я,�щастя,

дов�оліття,�сімейно�о�достат��.�Хай
не�знають��томи�ваші�працьовиті
р��и,�рясними�б�д�ть�врожаї.
Бажаємо�сонця�і�цвіт��ба�ато,
Хай�щастя�і
радість

приходять�до
хати,
А�серце

лишається�юним�і
щирим,

Щоб�жити�в
любові,�достат��

і�мирі!
Правління�і
проф�ом.

Доро�і�тр�дівни�и�ТОВ�«Молодіжне»,
шановні�ветерани,�пайови�и!�Вітаємо
вас�з�професійним�святом�-�Днем

працівни�ів�сільсь�о�о��осподарства!
Прийміть�найщиріші�побажання

здоров’я,�щастя,�сімейно�о�затиш��,
�сіля�их�життєвих��араздів.�Нехай
завжди�для�вас�б�де�світлим�небо,
мир�і�спо�ій,�добро�й�зла�ода.�Хай
�вітн�ть�дні�ваші�яс�равим��ожим

цвітом!
І�б�де�в�них�сердечність�і�тепло,
Щоб���житті�б�ло�чом��радіти,
А�см�т���щоб�ні�оли�не�б�ло!
Тр�дової�звитя�и�бажаємо,

Бажаємо,�щоб�тепла�б�ла�хата,
Щоб�др�зів���ній�б�ло�ба�ато
І�щоб�завжди�до
отчо�о�поро��

Вертались�діти�зі
своїх�дорі�,

Он��и�щебетали
дов�о-дов�о,

А�см�то��в�серце�не
залі�!

Правління�і�проф�ом.

Шановні�працівни�и�а�ропромислово�о
�омпле�с�,�ветерани��ал�зі!

Щиро�вітаємо�Вас�з�професійним
святом�-�Днем�працівни�а�сільсь�о�о
�осподарства,�святом�працьовитих
людей,�люблячих�землю,�село�та

Бать�івщин�!
Впевнені,�що�завдя�и�нашим�спільним
з�силлям�а�рарний�се�тор�У�раїни
стане�ще�міцнішим,�приб�т�овішим,
а�життя�на�селі�-��омфортним�і

привабливим.
Дя��ємо�Вам�за�самовіддан�
працю,�бажаємо
здоров’я,

бла�опол�ччя,
висо�их
врожаїв,
�спіхів��

неле��ій�праці
на�бла�о�У�раїни,
своєчасних�дощів�та

сонячної�по�оди!
З�пова�ою�до�вас,

�Михайлівсь�а�філія�«Страхової
�омпанії�«Оранта-Січ».

ЗВЕРНІТЬ	УВАГУ!
Василівсь	а
міжрайонна
 держа-

вна
фінансова
інспе	ція
на�адує,
що
на	азом
Міністерства
фінансів
У	ра-
їни
від
10.04.2013
№469,
я	ий
зареє-
стровано
 в
Міністерстві
 юстиції
У	раїни
 від
 29.04.2013
 за
№699/
23231,
затверджено
 
Порядо	
фун	-
ціонування
 телефону
 довіри
 у
Дер-
жавній
фінансовій
 інспе	ції
У	раї-
ни
та
її
територіальних
ор�анах
(далі
–
 Порядо	).
Звертаємо
ува�у,
що
основними

завданнями
фун	ціонування
 теле-
фону
довіри
є:
-
надання
 інформації
щодо
пов-

новажень
ор�анів
Держфінінспе	ції;
-
забезпечення
оперативно�о
ре-

а�ування
на
порушення
чинно�о
за-
	онодавства
при
витрачанні
бюдже-
тних
	оштів,
 ви	ористанні
 держав-
но�о
 чи
 	омунально�о
майна
 під-
приємствами,
 установами
 та
 ор�а-
нізаціями,
що
 належать
 до
 сфери
управління
Держфінінспе	ції;
-
 виявлення
фа	тів
 можливих

	орупційних
 та
 інших
неправомір-
них
 дій
 (бездіяльності),
 рішень
по-
садових
 осіб
 ор�анів
 Держфінінс-
пе	ції
 при
 здійсненні
 ними
 своїх
повноважень.
Я	що
вам
відомі
фа	ти
порушень

чинно�о
 за	онодавства
 при
 витра-
чанні
 бюджетних
	оштів,
 ви	орис-
танні
 державно�о
 чи
	омунально�о
майна,
 а
 та	ож
фа	ти
неправомір-
них
 дій
 (бездіяльності)
 посадових
осіб
підрозділів
при
здійсненні
ними
своїх
повноважень,
не
 залишайтесь
байдужими!
Повідомляйте
 за
номе-
ром
Василівсь	ої
міжрайонної
 дер-
жфінінспе	ції,
 тел.:
 06175
 (7-28-75)
у
 робочі
 дні
 з
 9.00
 до
 18.00
(у
 п’ятницю
 –
 з
 9.00
 до
 16.45).

Н.Л.САХАРОВА,
начальни�� Василівсь�ої
міжрайонної� державної
� фінансової� інспе�ції.

УТОЧНЕННЯ
У�номері�91�“МН”�від�11�лис-

топада�2015�ро�у�в�матеріалі�«Ре-
зультати�виборів�до�Михайлівсь�ої
районної�ради�25�жовтня�2015�ро�у»
по�о�ру�у�№6�від�А�рарної�партії
слід�читати�Шахова�Валентина�Ана-
толіївна.��Автор�інформації�прино-
сить�свої�вибачення.

ШАНОВНІ
�БАТЬКИ!

Лише
вдумайтеся:
 в
 середньому
щодня
в
нашій
	раїні
через
нещасні
випад	и
 �ине
 чотири
 дитини,
що-
тижня
 –
 одна
ш	ола
 втрачає
 цілий
	лас
 дітей,
щоро	у
 в
мирний
час
 –
	раїна
втрачає
півтори
 тисячі
юних
�ромадян!
Відомо,
що
людина
може
нес	ін-

ченно
 дивитися
на
 во�онь.
Але
 для
то�о,
щоб
во�онь
 завжди
 залишався
дру�ом
 і
ні	оли
не
 став
 вашим
во-
ро�ом,
 треба
пам’ятати
й
про
вели-
чезну
небезпе	у,
я	у
несе
в
собі
во-
�няна
стихія.
Особливу
ува�у
цьому
питанню
повинні
приділяти
бать	и
під
час
виховання
дітей.
Нещастя
стається
саме
тоді,
	оли

діти
 залишаються
напризволяще,
 а
небезпе	а
 чатує
на
	ожному
	році:
вдома
 –
 	оли
 працюють
 еле	тро-
побутові
 прилади
 та
 є
 вільний
 до-
ступ
 до
 сірни	ів
 та
 запальничо	,
вибухонебезпечних
предметів,
 хімі-
чних
речовин;
на
вулиці
 -
 в
 умовах
стрім	о�о
 пото	у
 транспорту;
 під
час
 відпочин	у:
 у
 лісі,
 �орах,
 біля
водоймищ.
Діти
 стають
 заручни	а-
ми
обставин,
 а
 їх
 ле�	оважне
 став-
лення
до
во�ню,
води,
незнання
еле-
ментарних
правил
 безпе	и
нерід	о
стають
першопричинами
сумних
 та
тра�ічних
наслід	ів.
Головне
 управління
 ДСНС

У	раїни
 у
 Запорізь	ій
 області
 дуже
занепо	оєне
 станом
 за�ибелі
 дітей.
Отже,
звертаємось
до
бать	ів:
не
до-
пус	айте
 тра�едії
 у
 вашій
 родині!
Розповідайте
своїм
дітям
про
небез-
пе	у
�ри
 з
во�нем,
навчайте
 їх
пра-
вилам
безпе	и
життєдіяльності.
Не
залишайте
дітей
без
на�ляду,
дбайте
про
власну
безпе	у
та
безпе	у
своїх
дітей.
Навчайте
 їх
навич	ам
	ульту-
ри
поведін	и,
демонструючи
на
вла-
сному
при	ладі
обережність
у
пово-
дженні
 з
 во�нем,
 водою,
 �азо-
 та
еле	троприладами,
різно�о
виду
не-
безпечними
речовинами
 та
предме-
тами.

Шановні� бать�и!
Пам’ятайте:
безпе	а
наших
дітей

залежить
тіль	и
від
нас
самих!
Сподіваємося,
що
спільними
зу-

силлями
ми
 зможемо
вирішити
ос-
новну
проблему
 людства,
 збереже-
мо
 найцінніший
 с	арб
 –
 дитяче
життя!

ПРИ�НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ�ТА�ПОДІЯХ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:�«101»!

Р.В.� РОМАНЕНКО,
начальни�� �Михайлівсь�о7о� РС
ГУ�ДСНС�У�раїни� 9� Запорізь�ій
області,� майор� сл9жби� цивільно7о

захист9.
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ПАМ’ЯТАЄМО

Доро��ю�наш��Е�атерин��Ивановн�
КОРОВКО�с�наст�пающим

юбилеем�(16
ноября)!
С�Днем
рожденья!

С
�лассной
датой!
Чтобы
на

др�зей
была
бо�ата,
Чтоб

печали�не
было� в
�лазах,

И�лишь�от радости
блестела�в�них�слеза.

Чтоб�здоровье�твое�не�хромало
И�форт�на�рядыш�ом�чтоб�шла,
Чтоб�веселье�в��ости�звало,
Все�чтоб�ладились�дела.

Желаем�вы�лядеть�на�миллион,
Зарплаты�пол�чать�ва�он,

Валюта�чтоб�водилась�в�пач�ах
И�на�Ба�амах�была�бы�дач�а.

В� д�ше�–�весны,� во� всем�–� �спех,
И�в�доме�чтоб�был�слышен�смех,
Чтоб�птица�счастья,�да�с�хвостом,
Несла�тепло,
хранила�дом!
Солнца�тебе,
радости,�добра,
Чтоб�ты�все�да
цвет�щею
была!

Творчества
тебе�и

вдохновенья.
Улыбнись,�Катюша,�с

Днем�рожденья!
С�любовью,�тетя�Наташа�и�семья

Балховитиных.

Доро�их�и�любимых�родителей,
дед�ш���и�баб�ш��

Анатолия�Ивановича�и�Татьян�
Ни�олаевн��КВИТКА

сердечно�поздравляем�с�Золотой
свадьбой�(14�ноября)!

Живете�вы,�не�ползая�–�летая,
Уж�вместе�не�один�десято��лет
Не�зря�зов�т�т��свадьб��золотая:

Она�–�над�миром�солнечный�рассвет!
Детей�своих�и�вн��ов�озаряя

Теплом�и�светом,�выпив�жизнь�до
дна,

Совсем�с�дьба�вам�не�н�жна�др��ая:
П�сть�повторится�трижды�вновь�–

одна!
Живите,�бед�не
зная,�не�болея,
Себя�и�всех
любите��орячо
До�ве�ово�о
свадьбы
юбилея…

А�там:�еще-еще-
еще-еще!
С�любовью�и
0важением,�дочь,�зять,�вн0�и,

правн0ч�а.

16
 ноября
 –
 пол�ода
 светлой
памяти
мое�о
 доро�о�о
 сыноч	а,

папы
и
дяди
Але�сандра

Але�сандровича
ДЕНИСЕНКО
(03.08.1972��.�–
16.05.2015� �.)
Не
найти
в
мире
слов
Описать
наше
�оре,

Не
найти
в
мире
 силы,
Чтоб
тебя
подняла.
Не
вместить

наших
слез
даже
в
море,
Ка	
жесто	а
судьба,
что
тебя

отняла.
Знаем
мы,
что
нельзя
ниче�о

изменить,
И
в
душе
пустоту
не
заполнить.
Остается
 одно
 –
 беззаветно

любить,
Тихо
пла	ать
и
вечно
помнить.

Вечная
тебе
память.
Помним,
 любим,
 с	орбим.

Мама,�сыно�,�племянница.

14
ноября
 –
 4
 �ода
 светлой
памяти
наше�о
доро�о�о
сына,
брата,
дяди
и

племянни	а
Валерия

Ни�олаевича
СУХОРУКОВА
(16.07.1963��.
–�14.11.2011��.)
Мы
помним
�олос
и
улыб	у,
И
ру	и
те,
и
ту
 поход	у.

Ты
 –
 больше
жизни,
 больше
неба,
Ты
доро�
нам,
	а	
белый
мир.
И
не
сыс	ать
нам
челове	а,
Который
был
бы
та	
любим.
Ушел
из
жизни
очень
рано
И
не
найти
душе
по	ой,
А
сердцу
больно
и
обидно

От
расставания
с
тобой.

Мама,�братья,�невест�и,
племянни�и�и�тетя�Надя.

15
ноября
 2015
 �ода
 –
 пол�ода
 со
дня

смерти
нашей
доро�ой,
любимой
мамоч	и,
бабуш	и
Любови

Гри�орьевны
ДУДКИ

(4.02.1937��.�–
15.05.2015� �.)
Ты
дале	о
от
нас,
но
ближе
	
Бо�у,
И
память
о

тебе
для
нас
светла.
Ты
радости,
любви
дарила
мно�о
И
все
тепло
души
нам
отдала.
Помним,
 любим,
 с	орбим.
Вечная
память
тебе,
родная.

С�орбящие�родные.

Класний
	ерівни	,
 випус	ни	и
2014
ро	у
випус	у
КЗ

«Михайлівсь	а
 ЗОШ
 І
 –
 ІІІ
ступенів
№3»
та
їх
бать	и

висловлюють
 �либо	е
 співчуття
Артуру
Черноо	ому
 та
Дар’ї

Гордієн	о
з
приводу
смерті
бать	а
Костянтина� Костянтиновича

ІВЧЕНКА.

Класний
	ерівни	,
 учні
 7-�о
	ласу
КЗ
 «Михайлівсь	а
 ЗОШ
 І
 –
 ІІІ
ступенів
№3»
та
їх
бать	и
висловлюють
шире
 співчуття
одно	ласниці
Карині
Редь	о
 з
приводу
 смерті
 бать	а

Костянтина� Костянтиновича
ІВЧЕНКА.

Класний
	ерівни	,
 учні
 11-�о
	ласу
 «Михайлівсь	ої
 ЗОШ
І
 –
 ІІІ

ступенів
№3»
та
їх
бать	и
висловлюють
щире
 співчуття
Дмитру
 Ісаєву,
Владиславу

Климен	у,
Оле	сію
Я	овен	у

з
приводу
смерті
бать	а
Костянтина� Костянтиновича

ІВЧЕНКА.

Коле	тив
КЗ
«Михайлівсь	а
ЗОШ
І
 –
 ІІІ
 ступенів
№3»

висловлює
 �либо	е

співчуття
Наталії
Костянтинівні
Ра	ші
 (Івчен	о)
 з
приводу
 смерті

бать	а
Костянтина� Костянтиновича

ІВЧЕНКА.

Класний
	ерівни	,
 випус	ни	и
 9-
А
	ласу
2015
ро	у
КЗ

«Михайлівсь	а
 ЗОШ
 І
 –
 ІІІ
ступенів
№3»
та
їх
бать	и
висловлюють
щире
 співчуття
Людмилі
 Івчен	о
 з
приводу
передчасної
смерті
бать	а

Костянтина� Костянтиновича
ІВЧЕНКА.

Класний
	ерівни	,
майстер,
 учні
�рупи
34е
ДНЗ
«Михайлівсь	е
ВПУ»
висловлюють
 �либо	е
співчуття
 одно�рупни	у
Владу
Клімен	у
 з
приводу
передчасної

смерті
бать�а.

Коле	тив
ДНЗ
«Гніздеч	о»
висловлює
 �либо	е
 співчуття
завідуючій
Надії
Ми	олаївні

Чурсіній
 з
приводу
 тяж	ої
 втрати
–
 смерті
 мами
Зої� Василівни
�ШКОДИ.

СРОЧНЫЙ�ремонт�телевизо-
ров�и�спутни�овых�антенн.�Обр.�по
тел.:� (067)7144953;� 9-35-66.

ПРОДАМ��азифі�овану�3-�і-
мнатну��вартиру�в�центрі�Михайлі-
в�и.�Є��араж.�Продам�меблі�б/в:
�омод,�журнальний�стіл,�шафу,�сті-
н�у� «Вернісаж».� Зв.� за� тел.:
(096)3464047.

ТОВАРИ�В�КРЕДИТ.

Маазин� «Меблі»� (2-й

поверх� «АТБ»)� пропон�є

поб�тов�� техні��� в

асортименті,� мобільні

телефони,�меблі�(м’я�і�та

�орп�сні).� Тел.� для

довідо�:� (067)8766901

(маазин);� (050)3522680

(�редитний� спеціаліст� від

«Платин�м� бан��»).�Ми

че�аємо�на�вас!

ПЕРЕТЯЖКА�МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ:

ремонт,�видоизменение�под�за аз.
Замена�пр�жин,�механизмов.
Большой�выбор�обивочных
т аней�и� ожезаменителей.

Гарантия.�(Заберем,�привезем
бесплатно).�ПЕРЕТЯЖКА

АВТОСИДЕНИЙ.�Тел.:�дом.
9-33-43;�моб.:�(097)4644347.

Шла обло ,��азобетон,� ирпич.
Тр�бы.�Щебень�(фра ции�-
5*10,�10*20,�20*40).�Цемент,
песо ,�отсев,�мертель.�Шифер.
Гипсо артон,�смеси,�профиля,
�р�нтов и.�Известь,�мел,��ипс.
п�т�Михайлов а,��л.�Мая овс о-

�о,�11.�Тел.:�(098)3760026
(Василий).

КВАЛІФІКОВАНИЙ
репетитор�пропон�є

�ро�и�ан�лійсь�ої�мови.
Зв.�за�тел.:
(096)2273507.

ООО� «СПП�ЛАНА»
на�постоянн�ю�работ��в�с.
Плодородное,�Михайловс-

�ий� р-н,� Запорожс�ая
обл.,�треб�ются:

-�Подсобный�работни�;
-�Рабочие�строительных

специальностей;
-� Тра�торист;
-� Крановщи�

(автомобильный� �ран).
Обращаться�по�телефон�:

06132�95121.

ПРОДАМ�поросят.�Зв.�за�тел.:
(067)6135450.

Підприємство
за*+пов+є� ВРХ,
свиней,�*оней,
овець.�Свині�від
60�*9.�Зв.�за

тел.:
(067)5851501;
(067)7550397.

�К�плю�мед�та�всі
бджолопрод��ти.

Тел.:�050-33-93-507;
097-43-28-133.

Ор�анизация�за �пает:
пшениц�,� ячмень,� �орох,
просо,� � �р�з�,�подсолне-
чни .� Минимальная

партия�–�30� тонн.
Обр.� по� тел.:� (097)4757779,

(066)9856444.

ЗАКУПАЕМ� КРС
СВИНЕЙ,

�КОНЕЙ,�ХРЯКОВ.�Обр.�по
тел.:�(098)9841335;

(097)4386257;
(063)7655860.

ПРОДАМ
 телят
 Голштинсь	ої
породи,
приріст
за
1
рі	
500
	�
 і
бі-
льше,
від�одівля
без
добаво	.
Доста-
в	а
 без	оштовна.
 Зв.
 за
 тел.:
(066)2395916;
 (097)3568039.

ЦИФРОВОЕ� и� сп=тни�овое� ТВ:
Т2,�VIASAT,�XTRA,�TV.

Установ�а,� � обсл=живание,� �аран-
тия.� �Обр.� по� тел.:� (097)5553195,

� 2-36-08� � (Владимир).

ВЫКАЧКА
сливных
ям.
Обр.
по
тел.:
 (067)6952676.

НАРОДНИЙ�ПРОГНОЗ�ПОГОДИ
14�листопада�вшановується�пам’ять�безсрібни�ів�і�чудотворців

Косми�і�Даміана�Асійсь�их.�14�листопада�вважається�почат�ом�зими
і�перших�морозів:�“Кузьма-Дем’ян�—��оваль,��ує�лід�на�землі�й�на
воді”.�Я�що�на�Кузьму�доро�и�розвезе��рязю�ою,�не�варто�че�ати
морозу�до�само�о��рудня.�А�я�що�випаде�сні�,�то�майбутня�весна
буде�з�вели�им�розливом.�Рано��у�Михайлівці�буде�похмурим,�та
хмари�займатимуть�своє�місце�під�сонцем�до�само�о�вечора.�Без�опа-
дів.

ШАНОВНІ�ДРУЗІ!
� � Ви� можете� привітати� рідних� та� знайо-
мих� з� визначними� датами� в� їх� � житті,� а
та�ож� розмістити� ре�лам"� чи� о#олошен-
ня.�Для� цьо#о� слід� зверн"тися� в� реда�цію
#азети�або�зателефон"вати�за�номером:�2-
15-50.

а


