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1. Відповідно до наказу 
Держводагентства України від 
29.05.2020 №7-Н та наказу РОВР 
у Миколаївській області від 
1.06.2020 року № 16/1 – П за зна-
чний особистий внесок у роз-
виток водогосподарсько-мелі-
оративного комплексу України, 
сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та з нагоди Дня 
працівників водного господар-
ства НАГОРОДЖУЮТЬСЯ:

1.1. Почесною грамотою 
Державного агентства водних 
ресурсів України:

ФУРМАН Валентина Вікто-
рівна начальник відділу з управ-
ління інфраструктурою Микола-
ївського міжрайонного управління 
водного господарства.

 1.2. Грамотою Державно-
го агентства водних ресурсів 
України:

КУНІНА Світлана Вікторівна 
головний юрисконсульт Регіональ-
ного офісу водних ресурсів у Ми-
колаївській області

1.3. Оголошена Подяка Дер-
жавного агентства водних ре-
сурсів України:

ДАНІЛЕВСЬКІЙ Альоні Вік-
торівні провідному бухгалтеру 
Регіонального офісу водних ре-
сурсів у Миколаївській області;

ДАНІЛЕВСЬКОМУ Андрію Ми-
хайловичу провідному інженеру 
відділу ТЕБ Регіонального офісу 
водних ресурсів у Миколаївській 
області;

ОРИШАКІ Наталії Володими-
рівні начальнику відділу з управ-
ління інфраструктурою Новобузь-
кого міжрайонного управління 
водного господарства;

ТАРАХНЕНКУ Володимиру 
Миколайовичу слюсарю-ремонт-
нику Новобузького міжрайонного 
управління водного господарства; 

СУТКОВІЙ Олені Вікторівні; 
головному економісту Вознесен-
ського міжрайонного управління 
водного господарства;

АЛЄКСЄЄВУ Олегу Олексан-
дровичу начальнику насосних 
станцій Вознесенського міжра-
йонного управління водного гос-
подарства;

ЛИСЕЦЬКОМУ Геннадію Сер-
гійовичу начальнику Кам’янської 
експлуатаційної дільниці Микола-
ївського міжрайонного управління 
водного господарства;

ГРОМОВОМУ Миколі Іванови-
чу машиністу ГНС «Калинівська» 
Кам’янської експлуатаційної діль-
ниці Миколаївського міжрайон-
ного управління водного госпо-
дарства.

3. За сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток 
водогосподарсько-меліоратив-
ного комплексу Миколаївської 
області та з нагоди Дня праців-
ників водного господарства

2.1. Почесною грамотою Ре-
гіонального офісу водних ре-
сурсів у Миколаївській області 
нагороджуються:

ГОЛОВАТА Надія Володими-
рівна провідний бухгалтер Регіо-

нального офісу водних ресурсів у 
Миколаївській області;

ІВАНОВА Вероніка Василів-
на провідний хімік Регіонального 
офісу водних ресурсів у Микола-
ївській області;

ГОРБАНЕЦЬОлексій Вален-
тинович машиніст насосної стан-
ції Новобузького міжрайонного 
управління водного господарства;

ДАНЮК Сергій Васильович 
водій Регіонального офісу Мико-
лаївській області;

Л Е С К О В Е Ц Ь  Р у с л а н 
Дем’янович слюсар-ремонтник 
Регіонального офісу водних ре-
сурсів у Миколаївській області;

ДАР’ЄВА Алла Олександрівна 
провідний юрисконсульт Возне-
сенського міжрайонного управлін-
ня водного господарства;

ЛОГІНОВА Світлана Павлів-
на завідувач лабораторією Ново-
бузького міжрайонного управління 
водного господарства;

КРИВОШЕЄВА Лариса Васи-
лівна начальник відділу водоко-
ристування Миколаївського між-
районного управління

ТУРКОВСЬКА  Наталія Во-
лодимирівна провідний інженер 
відділу водних     відносин та ба-
сейнової взаємодії  Регіонального 
офісу водних ресурсів у Микола-
ївській області;

СИТНІКОВА Інна Юріївна про-
відний економіст Регіонального 
офісу    водних  ресурсів у Мико-
лаївській області;

АГЕЄНКО Федір Володими-
рович провідний гідрогеолог Ін-
гулецького загону Регіонального 
офісу водних ресурсів у Микола-
ївській області;

ШТАНЧЕНКО  Олександр 
Олександрович машиніст НСП 
«Кандибінська» Миколаївського 
міжрайонного управління  водного 
господарства;

ПОПОВ Євген Васильович 
слюсар-ремонтник Миколаїв-

ського міжрайонного управління 
водного господарства; 

ШИШКО Наталля Ігорівна 
заступник начальника відділу 
експлуатації водогосподарських 
систем та водокористування Воз-
несенського міжрайонного управ-

л іння водного  господарства

2.3. Оголошується Подяка 
Регіонального офісу водних ре-
сурсів у Миколаївській області:

ШВАЮКУ Семену Миколайо-
вичу слюсарю-ремонтнику Мико-
лаївського міжрайонного управ-
ління водного господарства;

МАТЮШКУ Олександру Ва-
сильовичу трактористу-машиніс-
ту Новобузького міжрайонного 
управління водного господарства;

ПРУС Катерині Василівні 
сторожу Миколаївського міжра-
йонного управління водного гос-
подарства;

КАТАНЕНКУ Віталію Андрійо-
вичу головному механіку  Возне-
сенського міжрайонного управлін-
ня водного господарства

МАЙСТРЕНКО Оксані Михай-
лівні завідувачу сектору у Ми-
колаївській області Державного 
агентства водних ресурсів України

Д. РУМИК,
заступник начальника РОВР 

у Миколаївській області.

Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем працівників вод-
ного господарства!

Ваша робота неймовірно важлива як для кожної людини, так і для 
держави загалом, адже вода є дорогоцінним ресурсом, який маємо ви-
користовувати дбайливо та розумно! 

В цей день професійного свята бажаю вам міцного здоров`я, неви-
черпної енергії, наснаги та доброї життєвої долі. Нехай людська шана 
буде вам подякою за плідну працю в галузі водного господарства. Зичу 
вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів! 

Хай збудуться всі ваші задумані мрії, а кожен день буде щедрим на 
досягнення та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, бла-
городні справи, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові 
обрії майбутніх перспектив!

З повагою Олександр ХЛАНЬ, 
Голова правління Громадської організації «Товариства меліо-

раторів і водогосподарників у Миколаївській області» 

Шановні працівники Шановні працівники 
водогосподарської галузі!водогосподарської галузі!

З Днем працівників водного господарства!З Днем працівників водного господарства!



Газета Товариства Меліораторів і водогосподарників Миколаївської області
ÂÎÄÎÃÎÑÏÎÄÀÐÍÈÊ

Ìèêîëà¿âùèíè
2 25 червня  2020 року № 2 (51)

Щорічно 22 травня відзна-
чається День Південного Бугу. 
Це свято було започатковано у 
2009 році Басейновою радою 
річки Південний Буг в рамках 
впровадження басейнового 
принципу управління водними 
ресурсами, який уже діє у краї-
нах Європейського Союзу. 

Південний Буг – дивовижно 
мальовнича річка, особливо 
в середній і нижній течіях, де 
вона продирається крізь крис-
талічні  породи Українського 
щита, формуючи фантастично 
мальовничі скелі, пороги і пере-
кати. Перша згадка про Півден-
ний Буг зустрічається в працях 
давньогрецького історика Ге-
родота, який описав річку у V 
ст. до н.е. Протягом віків назва 
річки змінювалась: давні греки 
називали її Гіпаніс або Іпаніс, 
турки – Ак-Су, що в перекладі 
означало «біла вода», слов’яни 
нарекли річку - Богом.

Річка Південний Буг бере 
свій початок на Волино-По-
дільській височині поблизу с. 
Холодець Хмельницької облас-
ті та впадає у Дніпро-Бузький 
лиман Чорного моря. Басейн 
Південного Бугу розташований 
у межах лісостепової та степо-

вої зон на території семи облас-
тей України: Хмельницької, Ві-
нницької, Київської, Черкаської, 
Кіровоградської, Одеської та 
Миколаївської. Площа басейну 
становить 63700 кв. км, довжи-
на – 806 км.

Близько 40 км Південного 
Бугу зберігається в межах на-
ціонального природного парку 
«Бузький Гард», це складає 
близько 1/20 від загальної до-
вжини річки. З метою виховання 
у місцевого населення та турис-
тів співробітниками  парку про-
тягом всього року проводяться 
різноманітні природоохорон-
ні заходи, акції та тематичні 
уроки. Для покращення еколо-
гічного стану Південного Бугу 
та його притоків проводиться 
моніторинг якості поверхневих 
вод, реєстрація видового різно-
маніття флори та фауни, регу-
люється режим використання 
водних біоресурсів.

Кожна збережена краплина 
води – це шанс на життя. Збе-
режемо Південний Буг для май-
бутніх поколінь!

Анна КОНСТАНТИНОВА, 
Інженер І категорії відділу 

водних відносин 
та басейнової взаємодії.

Україна залишається одним з 
найбільших експортерів сільсько-
господарської продукції у світі. 
Однак в той же час, наша країна 
залишається однією з тих, хто 
не реалізує весь свій потенціал і 
на повну не використовує даний 
природою справжній скарб – ро-
дючі землі. Природна родючість 
українських ґрунтів у поєднанні з 
сучасними технологіями вирощу-
вання може дати дуже високі вро-
жаї. Проте,  ні сучасні технології, 
ні новітні сорти гібридів не забез-
печують ефективне рослинництво, 
коли бракує головного джерела 
життя на Землі – води. Лише за 
останні роки країна переживала 
шалену літню спеку та багатоден-
ні періоди за відсутності опадів. Як 
приклад, в багатьох південних ре-
гіонах України кожні 6-8 років з 10 
оцінюються як сухі та посушливі. 
Тому зараз так важлива налаго-
джена робота управлінь водного 
господарства щодо своєчасного 
забезпечення зрошуваною водою  
водокористувачів. 

Зважаючи на безсніжну зиму 

та рекордно малу кількість опадів 
навесні – в цьому році раніше ніж 
зазвичай виникла необхідність 
в поливі сільськогосподарських 
культур. Так, станом на 25 травня, 
в області було полито 20,8 тис га 
зрошуваних земель, що на 7,3 тис 
га більше, ніж за відповідний пері-
од минулого року. Виконано 34,3 
тис. гектарополивів.  На кліматичні 
негаразди яскраво вказують обсяги  
поданої на полив води – 4,8 млн 
м3, що майже вдвічі більше ніж на 
аналогічний період 2019 року.

 Вцілому, в Миколаївській об-
ласті  укладено 131 договір з юри-
дичними та фізичними особами 
на надання послуг, які пов’язані із 
подачею води для зрошення на за-
гальну площу – 27,4 тис. га. 

Ми впевнені, що незважаючи 
на певні економічні і погодні склад-
нощі, поливний сезон 2020 року 
буде вдалим та врожайним для 
аграріїв області!

Євген КІРВАС,
провідний спеціаліст відділу 
водокористування та моніто-

рингу вод

День Південного БугуДень Південного Бугу

ТзДВ ім. Швченко. ДМ Otech

Триває поливний сезон 2020 року!

ТОВ Поляночка МРС. Овочі - крапельне зрошення

Всі знають, і це ні для кого не се-
крет, що вода є основою життя. Від 
неї залежить не просто нормальне 
життя, а й саме існування людства. 

Адже невипадково з давніх часів 
люди селилися по берегах річок 
і озер, намагалися будувати свої 
житла якомога ближче до води…

Вода – наша мати. Вона тамує 
спрагу, дає прохолоду, дарує життя. 
Як відомо, у виникненні всього жи-
вого на Землі, формуванні клімату 
на нашій планеті провідна роль на-
лежить саме їй, воді…

Без її чудодійної сили в’януть 
квіти, помирають від спраги звірі, 
гинуть врожаї. Людина не може 
прожити без води, бо в ній – осно-
вна частина всіх живих організмів…

Вода – друга по важливості, піс-
ля кисню, речовина. Вона живить 
кожну клітинку нашого тіла, дарує 
оновлення і молодість, небувалу 
енергію і красу…

В усі часи люди визначали 
важливість води і водних ресурсів.          
Тож хочу вам розповісти цікаву і 
давню історію.

Цього року, на початку березня, 
я та хлопчики з 1 класу вирішили 
піти до Попільнянського ставка - 
помилуватися дружніми сходами 
озимини, поспостерігати, як про-
кидаються після зимової сплячки 
дерева і кущі по лісосмугах. Зупи-

нилися біля заростей чіпкої дере-
зи. Почали пішки підніматися вгору 
невеликим ярком і почули, що десь 
дзюркотить водичка. Підійшли до 
джерельця, а там сидить сивочо-
лий чоловік. Ми привітались, попи-
ли смачної цілющої водиці. Дядько 
Анатолій запитав нас, чи не знаємо 
ми історії цього джерела – так зва-
ної «Марфиної копанки». Ми здиво-
вано знизали плечима і попросили 
його розповісти. «За переказами 
односельчан, було це 1932 року. 
Важкою видалась для селян весна: 
і поле не парувало, і жайворонки 
якось притишено співали, і вода 
в криницях геть висохла. Навіть 
повноводний ставок, обсаджений 
вербами, перетворився на велику 
калюжу. Не було води навіть по-
пити, а не те, щоб приготувати їжу, 
випрати одяг чи напоїти худобу. Од-
ним словом, голодний рік - ні поїсти, 
ні попити… 

І ось одного дня в оточенні сіль-
ських дітлахів до цих верб прийшла 
бабуся Марфа (в селі її звали Мар-
фа Гирчиха). В руках вона тримала 
вербові прутики. Жінка повільно 
рухалась в бік яру, виставивши по-
перед себе лозини, уважно слідку-
вала за рухом вербових листочків. 
І раптом на певній території бабу-
ся зупинилась, обійшла ту місцину 
кілька разів і з радістю повідомила, 
що тут, неглибоко, повинна бути 

вода. Довго трудилась старенька з 
маленькими помічниками, аж поки 
не докопалась до чистої водиці 
-  джерела. Розчистили його, об-
клали камінням і утворилася не-
глибока криничка з прісною водою. 
А наступного дня сюди потягнулись 
люди – пили прохолодну живлющу 
воду, смакували і дякували бабі 
Марфі. Та й часи то були важкі – 
голодні. Можливо, селяни й вижили 
завдяки тому, що мали змогу спожи-
вати цілющу воду, вірили, що життя 
зміниться на краще…

Давно вже немає бабусі Марфи, 
покоїться її душа на Андріївському 
кладовищі. Згадка про неї живе в 
переказах від дітей до внуків і прав-
нуків, а копанку постійно доглядав 
її племінник, Андрій Мефодійович 
Чернеженко - ветеран Другої світо-
вої війни, який чистив, підкопував, 
слідкував, щоб не замулилась…» 

І от з хлопцями ми вирішили 
очистити джерело і зібрати сміття 
біля нього. 

А ви знаєте, яка смачна дже-
рельна вода? Такої ми ще не про-
бували!       

Тож я вважаю, що варто розумі-
ти, що така проста і звична речови-
на як вода – насправді скарб, якому 
ми завдячуємо існуванням, тому її 
треба берегти.

Вода – це святиня для кожної 
людини. Ми повинні з повагою 
ставитися до того, що дарує нам 
природа, насамперед, не смітити, 
берегти навколишнє середовище, 
більше садити дерев та кущів, 
розчищати джерела, бо від нас, 
особливо - молодого покоління, 
залежить майбутнє нашої планети!  

Твір на тему: «Вода – джерело життя»
Виконав: учень 9 класу Малахівської філії 
Березанського ЗЗСО I – III ст. Лозебний Максим
Вчитель:    Герман І.І.
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1 березня  2020  стартував щорічний конкурс дитячого малюнка «Вода – джерело життя» 
цьогорічною темою конкурсу є «Вода та зміни клімату». Метою цього конкурсу є розвинення 
у дітей бережливого ставлення до навколишнього середовища та водних багатств природи 
рідного краю, сприяння розвитку творчих інтересів учнівської молоді засобами образотвор-
чого мистецтва, формування вишуканого багатства естетичних вражень, патріотичних по-
чуттів у підростаючого покоління, вивчення органічної привабливості її природи, виховання 
у підростаючого покоління екологічної культури, шани до рідного краю, привернення уваги 
широких кіл  громадськості до екологічного стану рідного краю, вивчення річок області  і 
басейну річки Південний Буг.

З кожним роком все більше діток виявляють бажання прийняти участь у конкурсі, тому все 
важчим стає завдання для журі визначати переможців, обрати з-поміж такої кількості талано-
витих дітей, тих, які заслуговують на визнання та отримання диплома переможця конкурсу.

Щороку діти дивують членів журі, всі малюнки не залишають байдужими жодного. На 
конкурс надійшло дуже багато талановитих робіт та всі малюнки відповідали зазначеній 
тематиці. Тому обрати переможців було надзвичайно важко.

Варто зазначити, що у творчому змаганні брали участь малюнки, виконані в різній тех-
ніці, фарбами, олівцями, крейдою, тушшю та в інших цікавих техніках. 

Всіх переможців районних етапів конкурсу буде нагороджено заохочуючими подарунками. 
На обласний етап конкурсу в онлайн режимі надійшло 32 малюнки, з яких було визна-

чено переможців.

За рішенням журі переможцями обласного етапу конкурсу по Миколаївській області стали:
В молодшій групі віком 5-9 років:
І місце – Пустовойтов Денис, 9 років,  Миколаївська ЗОШ, Вітовський р-н
ІІ місце – Мунч Софія, 7 років смт Підгородне, Первомайський р-он
ІІІ місце – Мазур Маргарита, 8 років, м. Миколаїв, Миколаївський р-он.
В середній групі віком 10-13 років:
І місце – Яковенко Анна, 13 років, с.Куцуруб, Очаківський р-он
ІІ місце – Козявко Анастасія, 11 років, м.Баштанка, Баштанський р-он
ІІІ місце – Таракошева Анастасія, 11 років, Миколаївська ЗОШ, 
Вітовський р-он.
В старшій групі віком 14-17 років:
І місце – Євдокімова Поліна, 16 років, м.Баштанка, Баштанський р-он
ІІ місце – Єлісєєва Ольга, 14 років, м.Нова Одеса, Миколаївський р-он
ІІІ місце – Турковська Катерина, 14 років, Миколаївська ЗОШ, м.Миколаїв
Переможці будуть урочисто нагороджені.
Хочеться подякувати всім діткам за те, що дали можливість повернутися у таке світле, 

радісне дитинство. А також велика дяка батькам за таку талановиту молодь.

Н.ТУРКОВСЬКА
Провідний інженер відділу водних відносин та басейнової взаімодії

Визначені переможці конкурсу дитячого малюнка Визначені переможці конкурсу дитячого малюнка 

«Вода – джерело життя» в 2020 році

Дмитренко Вікторія. Пустовойтов Денис. Карнаух Вікторія. Поляк Володимир.

Правда Ілона. Смола Темофій. Мазур Маргарита. Мунч Софія.

Козявко Анастасія. Таракошева Анастасія. Яковенко Анна.

Євдокімова Поліна. Єлісєєва Ольга. Турковська Катерина.
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Колектив  Регіонального офісу водних ресурсів у Колектив  Регіонального офісу водних ресурсів у 
Миколаївській області, підвідомчі управління водного Миколаївській області, підвідомчі управління водного 

господарства,  редакція газети «Водогосподарник   господарства,  редакція газети «Водогосподарник   
Миколаївщини» щиро вітають ЮВІЛЯРІВ!Миколаївщини» щиро вітають ЮВІЛЯРІВ!

Бажаємо всім ювілярам міцного здоров'я, родинного затишку, 
невичерпної енергії, наполегливості, натхнення у праці,  

подальших творчих досягнень  та довгого і щасливого життя!

Карпюк Світлану Миколаїв-
ну 02.04.1970 провідного хіміка 
РОВР у Миколаївській області. 
Кваліфікованого, відповідального, 
добросовісного працівника

Савенка Олександра Воло-
димировича 02.05.1960 провід-
ного інженера РОВР у Микола-
ївській області. Відповідального, 
добросовісного працівника

Якушевську Лідію Олексан-
дрівну 30.04.1960 диспетчера 
по розподілу води Снігурівського 
МУВГ. Добропорядного, відпові-
дального працівника.

Татарова Ігоря Олександро-
вича 12.05.1970 машиніста на-
сосних установок Снігурівського 
МУВГ. Дисциплінованого, грамот-
ного працівника.

Гавел Антона Казимировича 
13.05.1960 оглядача Снігурівсько-
го МУВГ. Працьовитого, відпові-
дального працівника.

Козенка Павла Миколайови-
ча 15.05.1960 сторожа Снігурів-
ського МУВГ. Старанного, ввічли-
вого  працівника.

Гарягу Сергія Олександро-
вича 28.05.1960 оглядача Снігу-
рівського МУВГ. Працьовитого, 
відповідального працівника.

Петіке Галину Іванівну 
28.04.1965 слюсаря-ремонтника 
Вітовського УВГ. Працьовиту, від-
повідальну працівницю.

Кристаленка Павла Павло-
вича 25.05.1960  слюсаря-ремонт-
ника Вітовського УВГ. Працьови-
того, відповідального працівника.

Василенка Олександра Бо-
рисовича 16.06.1970 машиніста 
НУ Вітовського УВГ. Дисципліно-
ваного, грамотного працівника.

Колосову Галину Кирилівну
18.06.1950 сторожа Вітовського 
УВГ. Дисципліновану, грамотну 
працівницю.

П’янкова Сергія Івановича
26.06.1955 водія Миколаївського 
МУВГ. Добросовісного, сумлінного 
працівника.

Андрейчиву Ірину Вікторів-
ну 23.04.1970 медичну сестру Ми-
колаївського МУВГ. Добросовісно-
го сумлінного працівника.

Немченка Віктора Володи-
мировича 02.05.1955 машиніста 
Миколаївського МУВГ. Працьови-
того, відповідального працівника.

Котенка Івана Івановича 
10.06.1960 сторожа Миколаїв-
ського МУВГ. Працьовитого, від-
повідального працівника.

Хлюстова Василя Федоро-
вича 07.04.1960 сторожа Возне-
сенського МУВГ. Відповідального 
працівника.

Яткевича Володимира Мар-
ковича. 27.05.1955 тракториста 
Вознесенського МУВГ. Добросо-
вісного, сумлінного працівника.

Знаєте, так часто буває, що 
знаєш людину, щодня спілкуєшся 
з нею, проходять в турботах дні, 
сплітаючи тугі коси років. І ось 
наступає день, коли вітаєш лю-
дину із 60-річчям. А що сказати, 
що ми знаємо одне про одного…  
Так сталося і в нашому колективі, 
тому ми завітали «на чай» до ма-
шиніста головної насосної станції 
«Нечаянська» Шевченко  Сергія 
Леонідовича. Зустрів нас господар 
гостинно, познайомив із дружиною 
Лідією та 14 річною донькою Діа-
ною. За накритим щедро столом, 
зав’язалась  душевна розмова. 
Народився і виріс господар тут, на 
рідній Березанській землі, у сім’ї 
інтелігентів: тато працював голо-
вним бухгалтером радгоспу «імені 
Петрівського», а мама - сільським 
бібліотекарем. Змалечку поряд 
були дід та бабуся, про яких сиво-
чолий чоловік згадує з особливим 
трепетом та вдячністю. Далі на-
вчання в Кимівській 8- річній та Не-
чаянській середній школах, після 
чого вступив до Миколаївського бу-
дівельного технікуму. Потім служба 
в армії, потрапив аж у Закарпаття, 
а забрав із собою згадку про гос-
тинний край та щедрих на добро 
людей. Після повернення став пра-
цювати майстром на будівництві 
в радгоспі «імені Петровського», 
одружився. Народилась донька 
Яна, яка порадувала Сергія Леоні-
довича онуком. Зараз живе окремо 
зі своєю сім’єю. В радгоспі примі-
тили здібного юнака, і при нагоді, 
запропонували йому навчатися в 
школі міліції, по закінченні якої, 
молодий офіцер шість років пра-
цював у Березанському районному 
відділі внутрішніх справ. Але життя 
вносить свої корективи у наші пла-
ни. Довелося Сергію Леонідовичу 
бути ще й фермером. А у 2007 
році прийшов він на головну насо-
сну станцію «Нечаянська. Згадує 
той перший колектив з теплотою, 
як відразу влився в колектив мо-
лодих та завзятих машиністів. Не 
оминув добрим словом і началь-
ника Кам’янської експлуатаційної 
дільниці Кундика М.П. Робота ма-
шиніста вимагає уваги, навичок 
та професійних знань. На Півдні 
України кожна крапля води влітку 
на вагу золота і зрошення сіль-
ськогосподарських культур, чи не 

єдина можливість отримати вро-
жай. Тому, взимку агрегати необ-
хідно підготувати до роботи, щоб 
в сезон безпечно та безперебійно 
подавати воду на поля орендарів. 

Згадав Сергій Леонідович, як 
цієї зими його напарник Семченко 
С.П. вгледів на льоду двох лебе-
дів, які стояли на льоду біля бере-
га, осторонь від зграї, що плавала 
на водосховищі. Машиністи взя-
ли дерев’яну палицю та підійшли 
ближче. Побачене вразило чоло-
віків – один з лебедів примерз до 
льоду, його ніжки заплутались у 
шматку браконьєрської сітки, він 
був дуже змучений і знесилений. 
Інший був поруч, намагався за-
хистити свою  половинку, голо-
сно шиплячи та б’ючи крилами. 
Машиністи забрали птаха до по-
бутового приміщення, відігріли та 
нагодували, а на березі Нечаян-
ського водосховища, біля насосної 
станції чекав свою кохану лебідь. 
Наступного дня і його нагодува-
ли зерном, бо нікуди не відлітав, 
стурбовано дивився на людей. 
Через три дні лебедиці стало зна-
чно краще, вона вже розмахувала 
своїми широкими крилами і відгу-
кувалась на призиви коханого. На 
їхню радісну зустріч не можна було 
дивитись без сліз. Лебеді знялись 
у небо , покружляли над насосною 
станцією  - дякували за спасіння…
Ми неспішно крокуємо за господа-
рем, який з гордістю оглядає свій 
дім, де є навіть міні «спорт зал»; до 
речі, Леонідович веде здоровий об-
раз життя, підтягнутий, спокійний. 
Не втримуюсь, запитую, про улю-
блене заняття. На мить завагався 
господар, посміхнувся і повів у сад, 
де кивали вітами  сто ,доглянутих 
дбайливою рукою дерев. Я вигук-
нула: «Леонідович, та ви ж щас-
лива людина!», і дуже серйозно 
він відповів: «Ми самі створюємо 
своє щастя. А моє – це моя коха-
на сім’я, робота та оцей фруктовий 
сад» Шановний Сергій Леонідович, 
весь наш трудовий колектив щиро 
вітає Вас із ювілеєм. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
здійснення мрій та мирного неба 
на довгі роки. 

З повагою, колектив 
Кам’янської експлуатаційної 

дільниці Миколаївського МУВГ.

Садок його життя…

Вітаємо з ювілеєм Яткевича 
Володимира Марковича!

27 травня 2020 року відзначив 

свій 65-річний ювілей тракторист 
Вознесенського міжрайонного 
управління водного господарства.

 Народився в селі Старий Лю-
бар, Любарського районну Жито-
мирської області.

Після закінчення у 1976 році 
СПТУ розпочав свою трудову ді-
яльність трактористом. 20 січня 
2003 року прийшов  працювати у 
Вознесенське управління зрошу-
вальних систем. Відповідальний, 
уважний, справедливий, ввіч-
ливий, завжди готовий прийти 
на допомогу колегам по роботі, 
друзям. Користується повагою та 
авторитетом серед працівників, 
наставник для молоді. Порядний 
сім’янин, дбайливий та турботли-

вий чоловік, батько, дідусь.
За багатор ічну  сумлінну 

працю, вагомі успіхи в роботі  
В.М.Яткевич був нагороджений 
грамотою та почесною грамотою 
облводгоспа.

Колектив Вознесенського між-
районного управління водного гос-
подарства щиро вітає Володими-
ра  Марковича з ювілеєм і бажає 
міцного здоров’я, достатку, благо-
получчя, миру, довгих років життя, 
оптимізму, родинного затишку і 
любові рідних, близьких та друзів, 

З днем народження вітаємо
Та дуже щиро Вам  бажаємо
Здоров’я, щастя і везіння
Натхнення, миру і терпіння!

У рамках заходів екологічно-
просвітницького спрямування та з 
метою розвинення в учнів береж-
ливого ставлення до навколишньо-
го середовища,  водних багатств 
природи рідного краю, вивчення 
ними річок області, протягом бе-
резня-травня 2020 року прово-
дився конкурс дитячого малюнку 
«Вода – джерело життя». 

З кожним роком все більше ді-
ток виявляють бажання прийняти 
участь у конкурсі, але у  цьому році 
у зв’язку з поширенням на терито-
рії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 та 
введенням карантину багато дітей 
не змогли взяти участь у конкурсі.

У творчому змаганні брали 
участь малюнки, виконані в різній 
техніці: фарбами, олівцями, крейдою, 
тушшю та в інших цікавих техніках.

В районному етапі взяли участь 
27 учасників віком від 9 до 16 років 

з 5-ти районів області. На обласний 
етап конкурсу від Миколаївського 
МУВГ надано 9 малюнків, з яких 2 
зайняли призові місця. 

Переможці конкурсу, учні Куцу-
рубської загальноосвітньої школи  

мистецтв,  нагороджені диплома-
ми та цінними подарунками, інші 
учасники – подяками та заохочу-
вальними призами! Вітаємо усіх 
переможців та учасників конкуру та  
бажаємо подальших успіхів! 

Нагороджені переможці конкурс малюнку 
«Вода – джерело життя-2020»!


