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МАЙБУТНЄ СЕЛА –
МОЛОДА ЙОГО СИЛА
Проперштра торнбриад
олишньоо олоспіменіМічріна Анатолій Костянтинович
Удовічен о задє, я  про жив,
доросерцюлюдин.Ттпрацювавмеханізаторомбать о,асинв
дитинствібіавдоньоопосидіти
заштрвалом.Осьжедвадесятилітнемаєнасвітістароохлібороба,фронтови а.Атроєсинів
Костянтина Удовічен а, я их він
привчивіблаословивдонай ращої в світі професії, працюють в
сільсь оосподарсь ійалзі.Анатолій очолює нині ТОВ «Арофірма»ЮЛеНа»,я айрозташована
на території олишньої першої
тра торної.Ттйоо орені,звідси починалося змжніння в професії.У1985роціАнатолійКостянтинович прийшов сюди після
інститт інженером з е сплатаціїсільсь оосподарсь оїтехніи і одинадцять ро ів трдився
бриадиром.
-Адев’яностошостом,-задє,-забравпаїівийшовз олосп.Ситаціяс ладаласята а,що
роші в осподарстві перестали
платити,відта людиставалидедалі більш не ерованими, почалися радіж и.Аята оонетерплю–абопрацювати,абоні.Вийшов зі своєю землею і наділами
родичів,сьоодвадцятьп’ятьетарів. Починав  одноосібни ом.
Заплечимаблизнання,необхіднатехні а,постповозртвалися люди, я і в мене повірили, 
двітисячі першом ми зареєстрвали це сільосппідприємство.
Тепер«ЮЛеНа»маєвобробітумайжедвітисячіетарівземлі,
півсотнітрудівниіві321пайовиа.Спеціалізуютьсянавирощенні
зернових,технічних,бобовихультур.Упідприємствіодинзнайвищихзаробітів–селянистабільно
отримуютьвмісяцьпотритисячі
ривень.Цеможливозавдяивисоимурожаям,яівирощуютьхлібороби.Торіпшениця,наприлад,
вродилапо50центнерівзетара,
нинішньоолітазібралитрохименше,алепорадувавсоняшни–по
28центнерів.Аще–по25центнерівзетаравродиворох.Цюультурувосподарствівирощуютьдавноізвелиимзадоволенням.Поперше,хорошийпопереднидля
іншихультур,насичуєрунтазотом.По-друе,орохпривів«ЮЛеНу»вЄвропу–торі,наприлад,
заордонпродалитисячутонняіснихбобів.Сільиприсіпливих
еспертизнепроходивмихайлівсьийорох,айоорадоупуютьнавітьвІндіїтаІзраїлі–вищийлас!
Авирощуватихорошіврожаїстає
всеважче.
-Зап’ятнадцятьроівосподарювання,-онстатуєАнатолійКостянтинович,-мижодноороуне
отримуваливіддержавижодноїдотації,омпенсації.Натомістьселянинущебільшезаручуютьайи.
Чоовартелишепостійнепідвищенняціннаенероносії.Тільипризвичаїшсядооднієї,янасувається
нова,авонаведезасобоюзростання
вартостівсьоопощаблях.Щомісячніперерахунидоводятьдоабсурду.Цьоорічнийурожайхочай
порадував хліборобів «ЮЛеНи»,
вирощувализвелиимипроблемами,потерпаючичерезпоодніаталізми.Щобудезнаступним,болитьунихолова,бозапосушливої
осенідовелосяпосіяти107етарів

озимооячменюі707етарівпшениці.Ризиинеймовірні!Надіяна
Боа.
Удобрихтрадиціяхсільосппідприємствавчасноівповномуобсязірозраховуватисязпайовиами.
Тожцимиосіннімиднямиудомів-

винаселення.
Начасі-проблемаосвітлення
вулиць,аджевелиаільістьаварій,нещаснихвипадівтрапляється
саметемноїпоридоби,авосениі
взимузішолиувечеріповертаютьсядіти,поспішаютьзроботи
люди.Заразарарії«приміряють»
цюроботунасебе.
-Мирадідопомаатинашимтериторіямувсьому,-ажеАнатолій
Костянтинович,-алежмаємопри
цьомубутитаожзахищеними,міцностоятинаноах.Найперше,мати
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ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Шановні працівни и сільсь оо осподарства
Михайлівсь оо район!
З давніх-давен У раїна славилася добрими, талановитими та
працьовитими людьми. Наша держава бла і залишається
осеред ом міцних та сталених сільсь оосподарсь их традицій.
Завдя и “золотим р ам”, мдрості, досвідченості араріїв живе
наша  раїнсь а нива.
Щиро дя ємо хліборобам, механізаторам, тваринни ам,
оранізаторам аропромисловоо виробництва район за ваш
неле  працю, але дже важлив. Це - свято сіх, хто розмом і
р ами, серцем і дшею, на полях і фермах щодня долчається до
важливих арарних справ, всіх дбайливих осподарів, незалежно від
форм власності та осподарювання. О ремі слова вдячності
ерівни ам сільосппідприємств за небайджість до проблем
за ладів соціальної сфери, о ремих меш анців нашоо район, за
допомо У раїнсь ій армії, ветеранам війни та часни ам АТО.
Бажаємо спіхів  праці, міцноо здоров’я, радості і людсь оо
щастя вам і вашим родинам. Нехай щедро родять ниви, хай над ними
бде мирне небо, завжди світить сонце, а в ожном домі бдть
добро та злаода!
Головарайонноїради
Голова райдержадміністрації
С.В. Передерій.
О.В. Стлень.
Шановні працівни и сільсь оо осподарства, вітаю вас
з професійним святом! Дозвольте подя вати вам
за тяж  працю і «золоті р и». Бажаю вам
сприятливої пооди, блаодатноо
рнт, висо их рожаїв і ідноо
прибт . Нехай не болять ваші
натрджені р и, і не підводить
здоров’я. Сімейноо блаополччя та
фінансової стабільності ожном з вас!
Зповаою,народнийдептатУ раїни
Серій Валентиров.

ах селян, отрі повірили
«ЮЛеНі»,таожприємнідні–їм
завезлипо3200тоннизбіжжя,300
ілорамівнасіння.Хтохочезмолотиборошночизбитиолію,підприємствойденазустріч.Пайовиамвионуютьнапільовихзасадахнизупослу–орануородів,ультивацію,збирання.Атаож
виплачуютьзаостроїпотребироші
позиою.
-Трапляється,людиотовіпозбутисяпаїв,бодопіаєбезрошів’я, - оворить Удовічено. – Я
розумію,щоцеостаннійсімейний
сарб,томупереоную,щоцьоо
робитинетреба.Мипозичаємолюдиніроші,щобвийшлазісрути,
алеземлінепозбавлялася.
АнатолійКостянтиновичпереонаний,щодоземельноопитаннядержавамаєпідходитимасимальнозважено,щобнепоставитисело
передновимвитомзубожіння.А
оберіатийоовідусіхнедобросовіснихоборудомаютьоб’єднанів
одинміцнийулаарарії.Тільи
ті,хтознаєцінупраціназемлі,хто
разомзнеюпройшовіпродовжує
долатирутівіражі,здатнізахиститисело.Проте,щотільиаропідприємстваздатнітриматинаплаву
соціальнусферувнаселенихпунтах,ерівниарофірмизнаєізвласноодосвіду.Завдяитому,що
«ЮЛеНа»розвивається,вдалося
чималіоштивластивтауболючусферу,яремонтдорі,відновившипонаддвітисячіметріввадратнихшляхівуріднійМихайлівці.
Затетеперлюдибезпечнопересуваються вулицями Маяовсьоо,
Суворова,Мічуріна.Уоловнихсоціальнихпроетахооперуютьсяіз
олеами,підприємствамиЮрія
ГолубатаВітораДуди,яітаож
працюютьурайцентрі.Табуло,наприлад,зремонтомцентральноо
водоонуповулиціКутузова.БаштаРожновсьоовіджиласвоє,взимувзаалімолавийтизладу.Довелосяпридбатиза250тисячустанову,задопомооюяоїводаз
потрібнимтисомподаєтьсявдомі-

упевненість,щонаснеошуаютьз
цінаминазбіжжя,непотерпати,що
зновудоведетьсяупуватипальне,
засобизахистурослин,добриваза
шаленіроші.Усецевибиваєзолії.
Міжтим,людизвили,щомивселищідопомааємовирішуватижиттєвоважливіпроблеми.Сажімо,з
ожноохорошооврожаютисячна
п’ятнадцять-тридцятьзабезпечуємо
дотаціювартостіводидлянаселення,шоламсприяємотощо.Будемо
церобитийдалі,алезапоруоюблаополучнооіснуванняяосподарства,таітериторій,єстабільністьу
державі,наяумидужесподіваємось,поладаючинадію,зорема,
напліднуроботууоранахвлади
представниіварарноосетору.
Успішнийрозвито«ЮЛеНи»
АнатолійУдовіченопов’язуєзмолодоюсилоюсільосппідприємства.
Адженаожнійвиробничійділянці
–молодіобличчя,тутпрацюють
випуснииДНЗ«Михайлівсье
вищепрофесійнеучилище»,дедиреторомбрат,ВіторУдовічено.
Училище–узнявисооваліфіованих адрів для села. Баато
юних вихованців проходять в
«ЮЛеНі»виробничупратиу,тут
приживаються.Тимпаче,щоосподарстволелієїх,допомааєстати
нанои.ІзПришиба,наприлад,
упродовжроіввосьмищодняїздить
нароботуОлесандрЗаревій.Яби
невлаштовувалиумовироботи,заробіто,давнознайшовбиСашо
собііншемісце.ТасамоміцновлилисяволетивВадимКасьянено,ЮрійЛитвин,ЄвенМиал.
АнатолійКостянтиновичрозповів,
щоосподарствоніомузмолодіне
відмовляєубезпроцентнихпозиах
напридбанняпобутовоїтехніи,
азовихотлів,автівотощо.Асвоїмизаробітамитрудівнииідно
утримуютьсім’ї,і,звичайно,свою
перспетиву,майбутнєсвоїхдітей
пов’язуютьізселом.
Ганна КЛІКОВКА.

Шановні працівни и сільсь оо осподарства, олеи!
Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем працівни ів
сільсь оо осподарства, що вінчє напржений, сповнений
лопотами хліборобсь ий рі . Саме він пере онливо доводить
спроможність і вміння трдівни ів села ідно виходити зі
с ладних, почасти непередбачваних ситацій. Ваші працьовиті
р и, природна мдрість, невсипща працездатність, баатий
досвід живлять сьоодні  раїнсь  нив, стверджючи істин:
я що є рожай, то  народі - мир і спо ій.Ми свідомі тоо, що для
повноо відродження села треба ще баато зробити. Передсім
втілити омпле сн прорам державної підтрим и
сільоспвиробни а, створити счасн і дієздатн інфрастр тр
аропромисловоо омпле с, забезпечити належні
мови для ідноо життя селян.
Нехай не переводиться селянсь ий рід на  раїнсь ій землі, а праця
відданих їй трдарів бде належно поцінованою. Вели а подя а вам
за любов до землі, терпіння і витрим . Щастя, злаоди в ожн
домів . Нехай нива щедро олоситься, здоров’я міцніє, а трдові
спіхи примножються.
Дире тор ТОВ «Арофірма ім. Мічріна», заслжений працівни
сільсь ооосподарстваУ раїни,дептатобласноїрадиВі торДд а.
Шановні працівни и сільсь оо осподарства, олеи!
Пізня осінь – традиційна пора завершення сільсь оосподарсь их
робіт, а ще на цей час припадає професійне свято араріїв.
Тож щиро вітаю людей цієї професії – хліборобів, винорадарів,
овочівни ів, тваринни ів, механізаторів, переробни ів
сільосппрод ції, правлінців алзі зі святом. Бажаю всім спіхів
 праці, енерії, здоров’я міцноо, нехай ожном з вас щедро
віддячє професійна нива. Тепла і затиш  вашим родинам, щедроо
свят овоо застілля.
ГоловаправлінняСВКім.Чапаєва,дептатрайонноїради
ВолодимирБесараб.
Шановні трдівни и села! Сердечно вітаю вас з професійним
святом – Днем працівни ів сільсь оо
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 сьоо серця бажаю
вам щедроо врожаю і в полі, і на життєвій
ниві, родинноо тепла та затиш  в домів ах,
мир та злаоди в серцях. Нехай здоров’я міцніє,
ні оли не знають втоми ваші натрджені р и,
а спіхи та перемои олосяться, я  зерно на полі.
З поваою, оловний лі ар  Запорізь ої обласної лінічної лі арні
Іор Васильович Шиш а.

УВАГА!ПРЯМАЛІНІЯ!
Увівторо,17листопада2015роу,воблдержадміністраціївідбудеться
пряма«аряча»телефонналінія,підчасяоїназапитанняромадянвідповідатимезаступниолоовиобласноїдержавноїадміністраціїЕдуардАнатолійовичГунін.
Звертатисяз10:00до11:00зателефоном:0-61-224-66-22.
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16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА ЗВ’ЯЗКУ
Нині  житті держави та ожної людини роль еле тронних засобів
зв’яз  стрім о зростає. Зв’яз івці завжди знаходяться на
передових позиціях розбдови вітчизняноо інформаційноо
простор, в аванарді соціально-політичноо і е ономічноо життя
раїни.
Бажаємо вам міцноо здоров’я, добра й злаоди  сім’ях, здійснення
задмів та мрій, дачі, спіхів та блаополччя. Хай всі ваші сміливі
плани бдть реалізовані. Продовжйте ращі традиції, працюйте
натхненно і самовіддано.
Головарайонноїради
Голова райдержадміністрації
С.В. Передерій.
О.В. Стлень.

НА ПУТИ К ВОДЕ –
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ
ПРЕГРАДЫ
Вопросводоснабжениядляжителей Михайловсоо района –
одинизсамыхатуальных.Ороли
Запорожсоожелезоруднооомбинатаитрудностяхврешенииэтоовопросаипойдетречьдальше.
Запорожсий железорудный
омбинат–этоодноизрупных
орнодобывающих предприятий
Ураиныподобычежелезныхруд

подземнымспособом,сдостаточно
высоимуровнемтехнолоииразработиисложившимсятрудовым
оллетивоморняов.
РазработаЮжно-БелозерсооместорожденияведётсяпоединственнойвнедрённойвУраине
природоохраннойтехнолоиидобычирудчёрныхметаллов.Сцелью
сохранениязапасовподземныхвод
иислючениянеблаоприятных
процессовприоседанииповерхностишахтноополябылорешенопойтинадополнительныезатратыи
производитьотработузапасовжелезныхрудсзаладойтвердеющимисмесямивыработанноопространства.
Тааясистемаотработипозволяет:
·разрабатыватьместорождениес
естественнымибольшимиидростатичесиминапорами;
·непроизводитьосушениеводоносныхпластовверхнеоидродинамичесооомплеса,чтодало
возможностьсохранитьэтиоризонтыдляводоснабжениярайона;
·предотвратитьоседаниеповерхностишахтноополя.
Всеводоносныеоризонтыпо
всей площади месторождений и
примыающихтерриторийизучены
свысоойстепеньюдостоверности.
За45летработыомбинатанеменеехорошоизученоивлияниеорныхработприразработеЮжноБелозерсоо месторождения на
еолоичесую и водную среду.
Учитываяпринятуюсистемуразработи,ислюченыдеформацииорноомассива,чтосохраняетсплошностьреиональнооводоупора,
разделяющеодваидродинамичесихэтажа.Блаодаряэтомунаплощадивсехшахтныхполейипримыающихтерриторияхсохраняется

сложившийсяестественныйрежим
подземныхводвсехводоносныхоризонтовверхнеоидродинамичесооэтажа.
Наоснованииприведеннойхаратеристииианализарежима
подземных вод орные разработиЗЖРКнеоазываютвоздействиянаидроеолоичесиесловияводоносныхоризонтов.

В 1 вартале 2004 ода ЗАО
«ЗЖРК»подалозаявлениенавыдачу лицензии на эсплуатацию
Переверзевсооместорождения.
Всентябре2004одапервыйзаместительлавыЗапорожсойоблосадминистрацииГ.В.Самардав
письмепредседателюправления
ЗАО«ЗЖРК»высазалобеспооенностьпоповодувозможнооухудшенияводоснабженияреионапри
вводеПереверзевсооместорожденияивысазалпросьбудополнить
материалыинформациейопронозномвлияниисовместнойотработидвухместорожденийнапитьевое
водоснабжение.
4отября2004одавоблосадминистрациюбылапредоставлена
справаБелозерсойеолооразведочнойэспедиции,оторая,начинаяс60-ходов,постояннопроизводилаработыпоизучениювзаимосвязейводоносныхоризонтовиих
влияниянаобводненностьрудной
толщииусловияводоснабжения
юо-западнойчастиЗапорожсой
области.Вэтомдоументеуазано,
чтоосвоениеПереверзевсооместорождениянеоажетвлиянияна
идроеолоичесуюобстановув
юо-западнойчастиЗапорожсой
области,аосновнуюрольвсниженииуровнейвбучасихотложенияхбудутиратьводозаборыородовМелитополя,Томаа,Ореховаидруих,атажемноочисленныесважинывотдельныхнаселенныхпунтах,таасуммарныйводоотборэтихпотребителей
составляет70-80%отобщеоотбора
водыизбучасоооризонта.
Запериод1962–1990.для
водоснабжения ородов, населенных пнтов, промышленных и
сельсохозяйственных объетов
оличествоводозаборныхсважин

величилосьпочтивтрое,авместе с ними и величина общео водоотбораизбчасоооризонта.
(Для справи: если в 1962 . для
целейводоснабженияиспользовалось 190 сважин с водоотбором
40тыс.м3/ст.,тов1990.ооло 640 сважин с отбором 115,3
тыс.м3/ст.)
Заэтотжепериоднавсехсравнительнорупныхрупповыхводоотборах(ородаМелитополь,Орехов,Васильева,Тома,Молочанс,птМихайловаиВеселое)
увеличилсяотборводыизоризонтапочтивдвое.Этоповлелозасобойснижениеуровнейсобразованиемместныхдепрессионныхвороно.
Геолооразведочнымиработами
установлено,чтонаплощадиПереверзевсооместорожденияповсеместно,воснованииосадочноо
омплеса,залеаетплотнаятолща
слабопроницаемыхизвестово-мерелистыхпород,среднеймощностью36м,отораяотделяетводоносныебучасиепесиотруднористалличесоомассива.ПринятыйвосходящийпорядоотработиПереверзевсооместорождения
свышерассмотреннымиприроднымифаторами,полностьюислючаетвлияниеорныхработнарежим
водоносныхоризонтов,широо
используемыхдляводоснабжения.
27 отября 2004
одавписьмеЗапорожсойоблосадминистрацииГосударственномууправлению
эолоиииприродных
ресурсоввЗапорожсойобластиацентируетсявниманиенато,
что Переверзевсое
месторождениебудет
незначительновлиять
набучасийводоносныйоризонт,арадиальным решением
вопросаводоснабженияреионаявляется
оончаниестроительстваводозабораизКаховсооводохранилищамощностью200
тыс.м3всути,заазчиомоторооявляетсяУКСоблосадминистрации. Однао
строительствообъета
былозаонсервированоприеоотовности
болеечем90%.
29 деабря 2004
одаЗапорожсийобластнойсовет
соласовалразрешениенаразработуПереверзевсооместорождения
приусловии,чтовпервоочередном
порядебудетрешенвопрособеспеченияачественнойпитьевойводойселприлеающеореионавсоответствиистребованиямистандартов.
Втечение2010одабылразработанпроет«Реонструциясистемыводоснабженияс.Тимошова»
иполученоразрешениенаначало
строительныхработ.Проетреонструцииразделеннапятьочередей
–дляпоэтапноостроительстваи
вводаихвэсплуатацию.
ГенподрядчиомпервойивторойочередейбылоООО«СК«Промстройсервис».Протяженностьпервойочереди–11710м.Стоимость
работ–5952306рн.Срооончаниястроительства1очереди–
12.10.2011ода.
Протяженностьвторойочереди
– 15813,4 м, стоимость – 9479
248рн.Срооончаниястроительства–26.12.2012ода.
Тоестьзапериод2011-2012..
былопроложено27м523мтрубопроводов,начтоЗапорожсим
железоруднымомбинатомпотрачено15млн.432тыс.рн.
Виюле2014одаЗапорожсим
железоруднымомбинатомбыли
поданыдоументывГАСКУраинынаполучениеразрешенияна
строительствотретьейочереди(енподрядчи – ООО «ТеплоазСервис»).Однаобылполученотаз из-за требований обновить
техусловияивнестиорретировивпроет.Доиюня2015одаорретировапроетаиеоэспертизабыливыполнены.
Вавусте2015одабылиподаныдоументывГАСКнаполуче-

ПОРОШЕНКО - НОВООБРАНИМ
МЕРАМ:“ВИПОВИННІСТАТИ
АПОСТОЛАМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ”
Президент Ураїни Петро
Порошенозаявив,щоновообрані
мериповинністати“апостолами
децентралізації”.
Процевінзаявив
під час зустрічі з
оловами міст, п о в і д о м л я є
Цензор.НЕТ
з
посиланнямна“112
Ураїна”.
“Виповиннізнати
вашіможливості.Ви
повинні
ними
сористатися і ви
повинні знати, що і
дверіуряду,ідверіАП
длявасвідриті.Тутви
можете і знайдете і
захист,ідопомоу.Ви
повинні стати апостолами
децентралізації, аполоетами

передбаченими нею змін моделі
відносин людина-суспільстводержава.Прибратизайвіланиі

матиефетивнупозицію“,-заявив
Порошено.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ У СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Напередоднівідзначеннядня
працівниасоціальноїсфери30жовтня2015роувМихайлівсьому
районнийцентрзайнятостіпроведеносемінар-нараду«Забезпечення
соціальноїсправедливостіусферізайнятостінаселення».Узаходівзяли
участьоловаМихайлівсьоїрайон-

сферитазазначив,насільиважливотанеобхідновионуватицюроботусамевтаийнелеийдляраїничас.
Теміспівпрацізоранамивлади
тароботодавцями(яфаторуудосоналеннямеханізмуреулювання
зайнятостінаселення)вумовахсу-

ноїдержавноїадміністраціїОлесандрСтулень,оловаМихайлівсьоїрайонноїрадиСерійПередерій,оловафермерсьооосподарства«Таврія-Сіф»ОлеКаліман,
диреторицентрівзайнятостіобласті,роботодавцітасоціальніпартнериМихайлівсьоорайону.
ПривітавприсутніхОлесандр
Стулень,поздоровивізпрофесійним
святомвсіхпрацівниівсоціальної

часних вилиів на рину праці
присвятиласвійвиступдиретор
ЗапорізьоообласнооцентрузайнятостіІринаДудні.
Учасниинарадиобоворили
питаннясоціальноозахистуромадян,наданняїмповнооомплесу
різноманітнихпослу,сприяннязайнятостівнутрішньопереміщених
осіб.
Вл. Інф.

ниеразрешениянастроительство
третьей,четвертойипятойочередей,
но снова получен отаз (от
10.09.2015.)–из-заотсутствия
правоустанавливающеодоумента
Тимошовсоосельсоветаназемлю
идоументанаправособственностиобъета(старооводопровода).
Пятооотября2015одабыли
снованаправленывГАСКдвазаявлениянаполучениедвухразрешенийпочетвертойипятойочереди–испустянеделюполученотаз.Наэтотразпричина–вотсутствиидоументовназемлю,атажевнеобходимостипривестивсоответствиеТЭПвтехничесойдоументациииэспертизе.
Посостояниюна6ноября2015
одазалюченыдоовораподрядапо
данномуобъету:навыполнение
работтретьейипятойочереди–с
ООО«Теплоаз-Сервис»(стоимостьработ–8712тыс.рн.),четвертойочереди–сООО«ЭНТЭЛИ»(стоимостьработ–11820тыс.
рн.).
Общаясуммафинансирования
поэтимдвумдооворамсоставляет
20млн.532тыс.рн.Аеслиприбавитьстоимостьработпервойивто-

ройочередей,расходыЗЖРКнареонструциюсистемыводоснабженияс.Тимошовасоставят35млн.
963тыс.554рн.,авместеспроетно-изысательсимиработами–
36млн.313тыс.рн.
Внастоящеевремяподрядчии
ужезаупилизначительнуючасть
материаловиждуттольоразрешенияотГАСК.В2016одупланируетсяпродолжитьработыпореонструциисистемыводоснабжения
селаТимошова,атажевыполнить
проетно-изысательсиеработыпо
птМихайлова.
Але сандр БАДОВ,
дире торпостроительств
и ре онстр ции
Запорожс оожелезордноо
омбината.
От редации:
Жители Михайловс оо района с нетерпением ждт решения
проблемы водоснабжения. И
предприятие, а  видим, отово
 он ретным шаам. А что же
осдарство? Без ео действенноо частия вопрос «Быть или
небытьводе?»по аостаетсябез
ответа...
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Â³òàºìî!
Відсієїдшівітаємотрдівниів
фермерсьооосподарства«ТавріяСіф»,пенсіонерів,пайовиівзі
святом-Днемпрацівниівсільсьоо
осподарства.
Вирощватихліб-блаороднасправа.
Виробитеїїнасовість,доладаючи
чималозсиль.Щиробажаємовам
тавашимродинамдостат,міцноо
здоров’я,щастятарадості,
подальшихтрдовихзвершень.
Бажаємосонцяна
ожнійстежині,
Іприорщіповні
здоров’яйраси,
Ісвітлоїдолізавжди молодої Івнинішнійдень,ів
майбтнічаси.
Низьийлінвам
завашпрацю!
Адміністрація.
ВітаємотрдівниівСВКімені
Чапаєва,ветераніввиробництва,
пайовиівзДнемпрацівниів
сільсьооосподарства.
Хайдороастелитьсяшовово!
Хайжиттяцвіте,мовяблневий
цвіт,
Хайозацьвдачі
здоров’я
Вамдарєдоляна
баатоліт.
Зісвятом,дороі
наші!Добра,щастяі
блаополччяВам
ожноїднини,трдової
звитяи,щедрих
врожаїв!
Правління,профом.
ЩировітаємотрдівниівАрофірми
„ЮЛеНа”,пенсіонерів,пайовиівзі
святом-Днемпрацівниівсільсьоо
осподарства.
Добрславнашооосподарства
творитеВи-механізатори,
спеціалісти.Цевашасамовіддана
працявиводитьйоовчислоращих
районі.
ДоземнийВамлінзаненормовані
робочідні,смліннпрацю.
МипишаємосяВамиі
бажаємоміцноо
здоров’я,сімейноо
щастя,достат,
новихтрдових
здобтів.
Диреціята
профом.
Усіхпрацівниівосподарства,
пенсіонерів,пайовиівсердечно
вітаємозДнемпрацівниівсільсьоо
осподарства.
Щебдебаатодніввасробочих,
Ібдехлібщоденнонастолі,
Ідоисонцесходитьізаходить
Живіть,творітьдобронаматінціземлі.
Здоров’явам,
щастя,всіляих
араздів.
Правліннята
профомТОВ
„Старободанівсье”.

ЩировітаємозДнемпрацівниів
сільсьооосподарствапрацівниів
ТОВ«Арофірмаім.Мічріна»,
пайовиів,олишніхїїтрдівниів,
всіхтрдівниівсільсьоо
осподарства.
Хайнавашдолю
полещедро
родить,
Щебаатороів
щастяпорч
ходить,
Бдьтеназдоров’яі
намирбааті,
Хайтеплоірадістьне
минаютьхати!
Диреціятапрофом.
Відсієїдшівітаємотрдівниів
СТОВ„Прапор”,пенсіонеріві
пайовиівізсвятом-Днем
працівниівсільсьооосподарства.
Нехайпіснівсімилозвчні
Дляваслнаютьзновйзнов,
Хайбдтьвсерцінерозлчні
Надія,віраілюбов.
Хайвамсмієтьсядоля
жравлина,
Полярозлоі
олосом
цвітть
Червоніяоди
алини,
Дарютьхай
щасливпть.
Диреція
тапрофом.
Деньпрацівниівсільсьоо
осподарства-святотеперішніхі
олишніхмеханізаторів,рільниів,
тваринниів.Щировітаюзнимвсіх
трдівниівіпайовиівфермерсьоо
осподарства„Троянда”!
Приймітьпобажанняздоров’я,щастя
ідобра.
Хайлеопрацюється,арно
живеться,
Всевміється,множиться,завжди
вдається.
Здоров’яміцноо,щастябезраю,
Усьоонайращоощиро
бажаю!
Спасибівамза
смліннпрацю,
шановнісільсьі
трдарі!
КерівниМиола
Широчін.
ШановнихтрдівниівППімені
Брцева,пайовиів,ветеранів
вітаємозДнемпрацівниівсільсьоо
осподарства!
Хайбарвистимцвітомшляхзавжди
рясніє,
Сповнятьсянайращізаповітнімрії,
Яводаджерельна,бдьтеви
здорові,
Хайсміютьсяочі,
нехмрніють
брови,
Хайживть
серціпочття
висоі,
Хайжиттядарє
стощасливих
роів!
Диретор
ВолодимирАнатолійовичУдовічено.

АТ«Михайлівсьийрайаропостач»
таДСГП«Ароцентр»щировітають
сіхсвоїхпрацівниів,пайовиіві
пенсіонерівізДнемпрацівниів
сільсьооосподарства!
Бажаємощастя,доволіття,
Настроюарноонацілестоліття,
Щобжиттяблощасливимі
баатим,
Іщобоженденьпрожитий
Вам здавався
святом.
Хайочісміються,
дшахайрадіє,
Ісонячнапісняв
нійщедро
дзвенить,
Хайсвітятьсяв
серціівіра,й
надія,
Любов’юхайповнитьсяожнаямить!
Адміністрація.
Поздравляемспрофессиональным
праздниом-Днемработниов
сельсоохозяйствавсех
работающих,пайщиовООО«Лан».
Желаемвамрепооздоровья,
счастья,хорошихрожаев,
блаополчияввашихсемьях.
Мыжелаемсчастья-море,
Чтобывынезналиоря,
Чтобылюдиважали,
Чтобывостиприлашали,
Чтобвовевынеболели,
Чтобыдолоне
старели,
Чтобывжизни
вашей личной
Было все вседа
отлично!
Администрация
ООО «Лан».
с.Тимошева.
ЩировітаємотрдівниівТОВСПП
«Лана»,ветеранів,пайовиівзДнем
працівниівсільсьооосподарства!
Хайлеопрацюється,арно
живеться,
Всевміється,множиться,завжди
вдається.
Здоров’яміцноо,щастябезраю,
Всьоонайращоомивамбажаєм!
Хайсерцестарості
незнає,
Хайщедробдена
столі,
Хайвашдш
зірівають
Велиірадощій
малі!
Адміністрація.
ШановнітрдівнииВСК«Нива»,
ветерани,пайовии!
ПриймітьнайщирішівітаннязДнем
працівниівсільсьооосподарства!
Зичимоміцнооздоров’я,щастя,
доволіття,сімейноодостат.Хай
незнаютьтомивашіпрацьовиті
ри,ряснимибдтьврожаї.
Бажаємосонцяіцвітбаато,
Хайщастяі
радість
приходятьдо
хати,
Асерце
лишаєтьсяюнимі
щирим,
Щобжитив
любові,достат
імирі!
Правлінняі
профом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Василівсь а міжрайонна державна фінансова інспе ція наадує, що
на азом Міністерства фінансів У раїни від 10.04.2013 №469, я ий зареєстровано в Міністерстві юстиції
У раїни від 29.04.2013 за №699/
23231, затверджено Порядо фун ціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспе ції У раїни та її територіальних оранах (далі
– Порядо ).
Звертаємо увау, що основними
завданнями фун ціонування телефону довіри є:
- надання інформації щодо повноважень оранів Держфінінспе ції;
- забезпечення оперативноо реаування на порушення чинноо заонодавства при витрачанні бюджетних оштів, ви ористанні державноо чи омунальноо майна підприємствами, установами та оранізаціями, що належать до сфери
управління Держфінінспе ції;
- виявлення фа тів можливих
Шановніпрацівнииаропромисловоо
омплес,ветераниалзі!
ЩировітаємоВасзпрофесійним
святом-Днемпрацівниасільсьоо
осподарства,святомпрацьовитих
людей,люблячихземлю,селота
Батьівщин!
Впевнені,щозавдяинашимспільним
зсиллямарарнийсеторУраїни
станещеміцнішим,прибтовішим,
ажиттянаселі-омфортнимі
привабливим.
ДяємоВамзасамовіддан
працю,бажаємо
здоров’я,
блаополччя,
висоих
врожаїв,
спіхів
нелеійпраці
наблаоУраїни,
своєчаснихдощівта
сонячноїпооди!
Зповаоюдовас,
Михайлівсьафілія«Страхової
омпанії«Оранта-Січ».
ДороітрдівнииТОВ«Молодіжне»,
шановніветерани,пайовии!Вітаємо
васзпрофесійнимсвятом-Днем
працівниівсільсьооосподарства!
Приймітьнайщирішіпобажання
здоров’я,щастя,сімейноозатиш,
сіляихжиттєвихараздів.Нехай
завждидлявасбдесвітлимнебо,
миріспоій,добройзлаода.Хай
вітнтьднівашіясравиможим
цвітом!
Ібдевнихсердечністьітепло,
Щобжиттіблочомрадіти,
Асмтщобніолинебло!
Трдовоїзвитяибажаємо,
Бажаємо,щобтеплаблахата,
Щобдрзівнійблобаато
Іщобзавждидо
отчоопоро
Верталисьдітизі
своїхдорі,
Онищебетали
дово-дово,
Асмтовсерцене
залі!
Правлінняіпрофом.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
² - ïåðøà êàòåãîð³ÿ (çàãàëüíîäîñòóïíà)
²² - äðóãà êàòåãîð³ÿ (ïåðåãëÿä
09:30 10:50 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
íåïîâíîë³òí³ì ãëÿäà÷àì
12:20 “10 õâèëèí ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì”
ðåêîìåíäóºòüñÿ ðàçîì ç
12:30 “Ì³íÿþ æ³íêó - 4”
áàòüêàìè àáî ç â³äîìà
áàòüê³â)
13:55 “×îòèðè âåñ³ëëÿ 4”
²²² - òðåòÿ êàòåãîð³ÿ (ðåêîìåíäóºòüñÿ 15:10 “Êë³í³êà 1”
ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ)
15:50 “Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 6”
17:15 “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ”
20:30 “×èñòînews”
21:00 “Ñëóãà íàðîäó”
06:45 07:10,07:45,08:10,09:10“Ñí³äàíîêç1+1”
07:00 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30, 23:15, 22:00 “Ãðîø³”
23:30 “Ì³íêóëüò”
03:05 ÒÑÍ
00:00 03:35 “Ãàðÿ÷³ ãîëîâè”
07:35 “Ìàøà ³ âåäì³äü”

1+1

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”

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 10:45, 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”
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”

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”
05:35 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ”
20:00 02:35 “Ïîäðîáèö³”
06:35 Ìóëüòô³ëüì
21:00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
07:00 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 14:00,
çìîæó”
16:00, 17:40 Íîâèíè
23:00 03:25 Ò/ñ “Øëþá çà
07:15 07:35, 08:05, 08:35 “Ðàíîê ç
çàïîâ³òîì” ²²
²ÍÒÅÐîì”
01:50 Ä/ñ “Óêðà¿íà: çàáóòà
09:20 Õ/ô “Øàëåíî çàêîõàíèé”
³ñòîð³ÿ”
01:40 “Ãàðÿ÷³ ãîëîâè 2”
05:00 “Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé”
05:05 “Òåëåìàãàçèí”

²ÍÒÅÐ

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
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,

“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

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
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

орупційних та інших неправомірних дій (бездіяльності), рішень посадових осіб оранів Держфінінспе ції при здійсненні ними своїх
повноважень.
Я що вам відомі фа ти порушень
чинноо за онодавства при витрачанні бюджетних оштів, ви ористанні державноо чи омунальноо
майна, а та ож фа ти неправомірних дій (бездіяльності) посадових
осіб підрозділів при здійсненні ними
своїх повноважень, не залишайтесь
байдужими! Повідомляйте за номером Василівсь ої міжрайонної держфінінспе 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 Василівсьої
міжрайонної державної
 фінансової інспеції.

ШАНОВНІ
 БАТЬКИ!
Лише вдумайтеся: в середньому
щодня в нашій раїні через нещасні
випад и ине чотири дитини, щотижня – одна ш ола втрачає цілий
лас дітей, щоро у в мирний час –
раїна втрачає півтори тисячі юних
ромадян!
Відомо, що людина може нес інченно дивитися на воонь. Але для
тоо, щоб воонь завжди залишався
друом і ні оли не став вашим вороом, треба пам’ятати й про величезну небезпе у, я у несе в собі воняна стихія. Особливу увау 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 тропобутові прилади та є вільний доступ до сірни ів та запальничо ,
вибухонебезпечних предметів, хімічних речовин; на вулиці - в умовах
стрім оо пото у транспорту; під
час відпочин у: у лісі, орах, біля
водоймищ. Діти стають заручни ами обставин, а їх ле оважне ставлення до воню, води, незнання елементарних правил безпе и нерід о
стають першопричинами сумних та
траічних наслід ів.
Головне управління ДСНС
У раїни у Запорізь ій області дуже
занепо оєне станом заибелі дітей.
Отже, звертаємось до бать ів: не допус айте траедії у вашій родині!
Розповідайте своїм дітям про небезпе у ри з вонем, навчайте їх правилам безпе и життєдіяльності. Не
залишайте дітей без наляду, дбайте
про власну безпе у та безпе у своїх
дітей. Навчайте їх навич ам ультури поведін и, демонструючи на власному при ладі обережність у поводженні з вонем, водою, азо- та
еле троприладами, різноо виду небезпечними речовинами та предметами.
Шановні батьи!
Пам’ятайте: безпе а наших дітей
залежить тіль и від нас самих!
Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити основну проблему людства, збережемо найцінніший с арб – дитяче
життя!
ПРИНАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХТАПОДІЯХ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:«101»!
Р.В. РОМАНЕНКО,
начальни  Михайлівсьо7о РС
ГУ ДСНС Ураїни 9 Запорізьій
області, майор сл9жби цивільно7о
захист9.

УТОЧНЕННЯ
Уномері91“МН”від11листопада2015роувматеріалі«РезультативиборівдоМихайлівсьої
районноїради25жовтня2015роу»
пооруу№6відАрарноїпартії
слідчитатиШаховаВалентинаАнатоліївна.Авторінформаціїприноситьсвоївибачення.

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
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

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

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

4

14 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó

Â³òàºìî!
ДороюнашЕатеринИвановн
КОРОВКОснастпающим
юбилеем(16
ноября)!
СДнем
рожденья!
С
лассной
датой!
Чтобы
на
дрзей
была
боата,
Чтоб
печалине
было в
лазах,
Илишьот радости
блестелавнихслеза.
Чтобздоровьетвоенехромало
Ифортнарядышомчтобшла,
Чтобвесельевостизвало,
Все чтоб ладились дела.
Желаем вылядеть на миллион,
Зарплатыполчатьваон,
Валютачтобводиласьвпачах
ИнаБаамахбылабыдача.
В дше – весны, во всем – спех,
Ивдомечтоббылслышенсмех,
Чтобптицасчастья,дасхвостом,
Неслатепло,
храниладом!
Солнцатебе,
радости,добра,
Чтобтывседа
цветщею
была!
Творчества
тебеи
вдохновенья.
Улыбнись,Катюша,с
Днемрожденья!
Слюбовью,тетяНаташаисемья
Балховитиных.

НАРОДНИЙ ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Дороихилюбимыхродителей,
дедшибабш
АнатолияИвановичаиТатьян
НиолаевнКВИТКА
сердечнопоздравляемсЗолотой
свадьбой(14ноября)!
Живетевы,неползая–летая,
Ужвместенеодиндесятолет
Незрязовттсвадьбзолотая:
Она – над миром солнечный рассвет!
Детейсвоихивновозаряя
Тепломисветом,выпивжизньдо
дна,
Совсемсдьбавамненжнадрая:
Пстьповторитсятриждывновь–
одна!
Живите,бедне
зная,неболея,
Себяивсех
любитеорячо
Довеовоо
свадьбы
юбилея…
Атам:еще-ещееще-еще!
Слюбовьюи
0важением,дочь,зять,вн0и,
правн0ча.

Шла обло ,азобетон, ирпич.
Трбы.Щебень(фра ции5*10,10*20,20*40).Цемент,
песо ,отсев,мертель.Шифер.
Гипсо артон,смеси,профиля,
рнтов и.Известь,мел,ипс.
птМихайлов а,л.Мая овс оо,11.Тел.:(098)3760026
(Василий).

ПРОДАМ телят Голштинсь ої
породи, приріст за 1 рі 500  і більше, відодівля без добаво . Достав а без оштовна. Зв. за тел.:
(066)2395916; (097)3568039.
ЦИФРОВОЕ и сп=тниовое ТВ:
Т2,VIASAT,XTRA,TV.
Установа,  обсл=живание, арантия.  Обр. по тел.: (097)5553195,
 2-36-08  (Владимир).

Підприємство
за*+пов+є ВРХ,
свиней,*оней,
овець.Свинівід
60*9.Зв.за
тел.:
(067)5851501;
(067)7550397.
Оранизацияза пает:
пшениц, ячмень, орох,
просо,  рз,подсолнечни . Минимальная
партия – 30 тонн.
Обр. по тел.: (097)4757779,
(066)9856444.

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

а
ШАНОВНІДРУЗІ!
  Ви можете привітати рідних та знайомих з визначними датами в їх  житті, а
таож розмістити релам" чи о#олошення. Для цьо#о слід зверн"тися в редацію
#азети або зателефон"вати за номером: 215-50.

СРОЧНЫЙремонттелевизоровиспутниовыхантенн.Обр.по
тел.: (067)7144953; 9-35-66.
ПРОДАМазифіовану3-імнатнувартирувцентріМихайліви.Єараж.Продаммебліб/в:
омод,журнальнийстіл,шафу,стіну «Вернісаж». Зв. за тел.:
(096)3464047.

ПЕРЕТЯЖКАМЯГКОЙ
МЕБЕЛИ:
ремонт,видоизменениеподза аз.
Замена пржин, механизмов.
Большойвыборобивочных
т анейи ожезаменителей.
Гарантия.(Заберем,привезем
бесплатно).ПЕРЕТЯЖКА
АВТОСИДЕНИЙ.Тел.:дом.
9-33-43;моб.:(097)4644347.

ЗАКУПАЕМ КРС
СВИНЕЙ,
КОНЕЙ,ХРЯКОВ.Обр.по
тел.:(098)9841335;
(097)4386257;
(063)7655860.

Кплюмедтавсі
бджолопродти.
Тел.:050-33-93-507;
097-43-28-133.

Îãîëîøåííÿ

ТОВАРИ В КРЕДИТ.
Ма азин «Меблі» (2-й
поверх «АТБ») пропонє
побтов техні в
асортименті, мобільні
телефони,меблі(м’яіта
орпсні). Тел. для
довідо: (067)8766901
(ма азин); (050)3522680
(редитний спеціаліст від
«Платинм бан»). Ми
чеаємонавас!

14листопадавшановуєтьсяпам’ятьбезсрібниівічудотворців
КосмиіДаміанаАсійсьих.14листопадавважаєтьсяпочатомзими
іпершихморозів:“Кузьма-Дем’ян—оваль,уєлідназемлійна
воді”.ЯщонаКузьмудороирозвезерязюою,неварточеати
морозудосамоорудня.Аящовипадесні,томайбутнявесна
будезвелиимрозливом.РаноуМихайлівцібудепохмурим,та
хмаризайматимутьсвоємісцепідсонцемдосамоовечора.Безопадів.

ПРОДАМпоросят.Зв.зател.:
(067)6135450.

ООО «СПП ЛАНА»
напостояннюработвс.
Плодородное, Михайловсий р-н, Запорожсая
обл., требются:
- Подсобный работни;
-Рабочиестроительных
специальностей;
- Траторист;
- Крановщи
(автомобильный ран).
Обращатьсяпотелефон:
0613295121.

КВАЛІФІКОВАНИЙ
репетиторпропонє
роианлійсьоїмови.
Зв.зател.:
(096)2273507.

16 ноября – полода светлой
памяти моео дорооо сыноч а,
папы и дяди
Алесандра
Алесандровича
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 ничео
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.

ПАМ’ЯТАЄМО
14 ноября – 4 ода светлой памяти
нашео
дорооо
сына, брата,
дяди и
племянни а
Валерия
Ниолаевича
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,невести,
племяннииитетяНадя.

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 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.

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.

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.

15 ноября 2015 ода – полода со
дня смерти
нашей
дороой,
любимой
мамоч и,
бабуш и
Любови
Гриорьевны
ДУДКИ
(4.02.1937.–
15.05.2015 .)
Ты дале о от
нас, но ближе
Боу,
И память о
тебе для нас светла.
Ты радости, любви дарила мноо
И все тепло души нам отдала.
Помним, любим, с орбим.
Вечная память тебе, родная.
Сорбящиеродные.
Класний ерівни , випус ни и 9А 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 однорупни у Владу
Клімен у з приводу передчасної
смерті батьа.
Коле тив ДНЗ «Гніздеч о»
висловлює либо е співчуття
завідуючій Надії Ми олаївні
Чурсіній з приводу тяж ої втрати
– смерті мами
Зої Василівни
ШКОДИ.

ÓÂÀÃÀ! ÃÐÎÌÀÄßÍÈ, ßÊ² ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈËÈ “ÌÈÕÀÉË²ÂÑÜÊ² ÍÎÂÈÍÈ” ÍÀ ÂÅÑÜ Ð²Ê, ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍ² ÑÒÐÀÕÎÂÎÞ ÊÎÌÏÀÍ²ªÞ “ÎÐÀÍÒÀ-Ñ²×” Â²Ä ÍÅÙÀÑÍÈÕ ÂÈÏÀÄÊ²Â.

ÐÅÄÀÊÒÎÐ Þð³é ÄÜÎÌ²Í.
Çàñíîâíèê - Ìèõàéë³âñüêà ðàéîííà ðàäà,
òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿.
Âèäàâåöü - òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿.
Ãàçåòà âèõîäèòü ó ñåðåäó òà ñóáîòó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÇÇ ¹ 11 â³ä 27 ãðóäíÿ 1993 ðîêó, âèäàíå Óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ ïðåñè òà
³íôîðìàö³¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯ ² ÂÈÄÀÂÖß: 72002, ñìò Ìèõàéë³âêà, Çàïîð³çüêà îáëàñòü, âóë. Ëåí³íà, 36.
ÀÄÐÅÑÀ ÄÐÓÊÀÐÍ²: 71700, Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Òîêìàê, âóë. Ðàäÿíñüêà, 319.
Ãàçåòà âèãîòîâëåíà ³ç çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè. Äðóê îôñåòíèé.
Çà òî÷í³ñòü òà ïðàâäèâ³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð ³ ðåêëàìîäàâåöü.
Ðåäàêö³ÿ ìîæå íå ïîä³ëÿòè äóìîê òà ïîçèö³é àâòîðà.
Àíîí³ìí³ ëèñòè «Ìèõàéë³âñüê³ íîâèíè» íå äðóêóþòü.
²íäåêñè 94591, 61511.

Òèðàæ 2930.

Çàìîâëåííÿ ¹

Òåëåôîíè: ðåäàêòîðà - 2-13-68; â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ - 2-15-55;
êîðåñïîíäåíò³â - 2-15-56, 2-14-28; áóõãàëòåð³¿ - 2-15-50.

E-mail:

mn11@ukr.net

