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Вільнянське управління зрошувальних систем створено 1
листопада 1968 року наказом Міністерства Меліорації та
водного господарства УРСР від 1 серпня 1968 року за № 426. 

З 1 січня 2005 року згідно наказу Держводгоспу України
від 10.12.2004 р. № 315 Вільнянське управління зрошуваль%
них систем перейменоване у Вільнянське міжрайонне уп%
равління водного господарства.

16 березня 2009 року проведена реорганізація уп%
равління згідно наказу Держводгоспу України від 26.11.2008
року № 256 шляхом виділення зі складу Запорізького облас%
ного виробничого управління меліорації і водного господар%
ства з наданням правового статусу юридичної особи.

Станом на 01.01.2016 року площа зрошуваних земель ста%
новить 20,5тис.га, у тому числі на державній системі 20,0 тис.га.

До складу міжгосподарської зрошувальної мережі вхо%
дить 21 державна насосна станція, на яких встановлено 96
основних насосних агрегатів, 73,1 км магістральних каналів
та трубопроводів. 

Основне завдання, яке покладено на Вільнянське
міжрайонне управління водного господарства % використан%
ня, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів
на території Вільнянського, Новомиколаївського та Гу%
ляйпільського районів, вирішення питань щодо експлуатації
державних меліоративних систем, забезпечення населення і
галузей економіки закріплених районів водними ресурсами.

В зоні діяльності управління знаходиться 13 малих річок
загальною довжиною 423,3 км, на яких зарегульовано 2 во%
досховища та 457 ставків. Усі водні об'єкти відносяться до
водоймищ загальнодержавного значення.

Управління здійснює моніторинг водних об'єктів по
Вільнянському, Новомиколаївському та Гуляйпільському
районах. 

У місцевих районних газетах друкуються статті до "Дня
води", "Дня довкілля". 

Працівники управління приймають участь у проведенні
акцій "Зробимо Україну чистою!" та "Чистий берег". Прово%
дилася Всесвітня соціально%екологічна акція "Дерева Миру"
шляхом висадження дерев на об'єктах управління, з метою
об'єднання народів та озеленення країни.  Спеціалістами уп%
равління ведеться робота щодо поліпшення екологічного
стану природних джерел. 

З  2013 року постійно оновлюється сайт, в якому
висвітлюється вся інформація стосовно діяльності управління.

Проводяться поточні та капітальні ремонти за рахунок
коштів загального та спеціального фондів. Поряд з ремонтни%
ми роботами виконуються доглядові роботи % обкошування
трав'яної рослинності та видалення чагарнику на бермах і схи%
лах магістральних каналів та гідротехнічних споруд.

В управлінні багато благоустроєних насосних станцій.
Так на НС%3 Вільнянської зрошувальної системи облашто%
ваний фонтан. 

Неодноразово проводилися семінари  на НС%3
Вільнянської ЗС зі зберігання та примноження набутих дося%
гнень  для розвитку водогосподарського комплексу. 

На НС%1  Вільнянської зрошувальної системи виконано
ремонт огорожі насосної станції. 

Для задоволення санітарно%побутових умов працівників
на ЕД%2 Жовтневої зрошувальної системи збудована за
власні кошти та діє сауна. 

Управління приділяє значну увагу економії енергоре%
сурсів. Проводяться заходи по енергозбереженню.  Диспет%
черською службою та відділом енергетики дотримується
контроль за виконанням питомих норм витрат електроенергії
у поливний період. Виконання заходів з енергозбереження
дозволяє економити кошти управління.

В управління запроваджено багатотарифний облік електро%
енергії на НС%1 та НС%3 Вільнянської зрошувальної системи.

Важливу роль у роботі управління відіграє водооблік. На
3%х головних насосних станціях встановлені ультразвукові
прилади водообліку марок "УЗР%В".

В управлінні проводиться робота по забезпеченню при%
ладового водообліку. Водокористувачам вода подається з 31
точки водовиділу, з них 28 точок обладнані приладами обліку.

В  трьох точках водовиділу 1%Х%2, 1%Х%1  і Р%1 встановлені
та працюють ультразвукові прилади обліку води УВР%011, що
дозволило об'єднати 66 водокористувачів (13 % сільгосптова%
ровиробників  та 53 % садово%городніх товариства). При уста%
новці ультразвукові витратоміри УВР%011 обладнані  модем%
ним зв'язком  для передачі інформації на диспетчерський
пункт про витрати води, як миттєву, погодинну, добову і за
визначений період. 

ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     УУУУ ПППП РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ІІІІ НННН НННН ЯЯЯЯ

Вільнянське міжрайонне управління водного господарства

ВВВВ ІІІІ ТТТТ АААА ЄЄЄЄ ММММ ОООО     ЗЗЗЗ ІІІІ     СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ОООО ММММ

Шановні працівники водогосподарської галузі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди спільного для всіх водогосподарників професійного
свята % Дня працівників водного господарства!

Щороку ми відзначаємо цей день, який є доказом того, що робота працівників водогоспо%
дарсько%меліоративного комплексу є необхідною та вагомою, а наші досягнення не залишають%
ся поза увагою українського народу.

На вашій невтомній праці базується національна безпека держави, а водогосподарсько%
меліоративний комплекс є одним із найпотужніших у світі. Стабільна робота водогосподарської га%
лузі формує передумови сталому розвитку економіки нашої держави.

Непрості економічні та складні минулорічні природні умови, які змусили відчути кожного гро%
мадянина значимість водних ресурсів, і для працівників водогосподарського комплексу також
стали неабияким випробуванням. Однак, ви з гідністю справились з управлінням водними ресур%
сами в умовах минулорічної малої водності.

Сьогодні Урядом України впроваджуються цілеспрямовані заходи на модернізацію та оп%
тимізацію усіх галузей нашої економіки. І галузь водного господарства не залишається осторонь
сучасного процесу реформування, ефективно впроваджуючи нові принципи господарювання. Це
стосується і питань відновлення зрошення у південних областях нашої держави, яке надзвичайно
актуальне та привертає до себе увагу не лише провідних українських спеціалістів, а й представ%
ників міжнародної спільноти. Тому перед водогосподарниками стоїть надзвичайно важливе і
відповідальне завдання впроваджувати і поширювати найкращі практики відновлення та розвит%
ку зрошення на теренах нашої держави.

Переконана, що ваш високий професіоналізм та сумлінна праця, помножені на досвід і знан%
ня, а також моральна відповідальність перед суспільством сприятимуть раціональному природо%
користуванню та сталому розвитку України.

Дякую всім вам за вашу повсякденну роботу і бажаю і надалі берегти кращі традиції водогос%
подарської галузі, віддано і сумлінно служити обраній справі.

Зичу вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів у відповідальній справі щодо збере%
ження та оздоровлення навколишнього природного середовища!

З повагою 
Виконувач обов'язків Голови Держводагентства

Ірина Овчаренко
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03 червня 2016 року виконувач обов'язків Голови Держ�
водагентства Ірина Овчаренко взяла участь у нараді під голо�
вуванням Міністра екології та природних ресурсів Остапа Се�
мерака, яка відбулася у приміщенні Запорізької обласної дер�
жавної адміністрації. У заході також взяли участь керівники
водогосподарських організації, а саме: Дніпропетровського,
Донецького, Запорізького, Кіровоградського, Херсонського
обласних управлінь водних ресурсів, Південно�Бузького ба�
сейного управління водних ресурсів та завідувач сектору те�
риторіального органу Держводагенства у Запорізькій області.

Згідно з порядком денним, під час наради, зокрема, обго�
ворювалися питання щодо діяльності водогосподарсько�
меліоративного комплексу.

Виконувачем обов'язків Голови Держводагентства Іриною
Овчаренко було закцентовано увагу присутніх на основних пи�
таннях, які пов'язані з меліорацією земель, управлінням, вико�
ристанням та відтворенням водних ресурсів. Зокрема, наго�
лошено на малозабезпеченості України водними ресурсами,
погіршенні гідрологічної ситуації у зв'язку з маловоддям. Та�
кож було висвітлено інформацію щодо пріоритетів діяльності
водогосподарської галузі, а саме: впровадження інтегровано�
го управління водними ресурсами за басейновим принципом;
дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та
держави в частині одержання документів дозвільного характе�
ру (щодо спеціального водокористування); запровадження
механізму державно�приватного партнерства для стимулю�
вання охорони вод, забезпечення раціонального використан�
ня водних ресурсів та меліорованих земель. Крім того, під час
наради розглядалися питання щодо стану та перспектив пово�
дження з відходами; стану та перспектив охорони атмосфер�
ного повітря; природоохоронного нагляду та інші.

Участь у нараді від Запорізького облводресурсів приймав
начальник облводресурсів Шляховчук В.А.

16�17 червня 2016 року у м. Чернігів, з метою вирішен�
ня питань, пов'язаних із забезпеченням ефективного та
раціонального використання бюджетних коштів у процесі ре�
алізації водогосподарськими організаціями бюджетних про�
грам, фахівцями Держводагентства проведено семінар на
тему: "Планування, облік та аналіз використання бюджетних
коштів і державного майна галузі в умовах реформування
державного сектору економіки". Доповіді керівників струк�
турних підрозділів апарату Держводагентства стосувалися
актуальних питань фінансово�економічної роботи в системі
управління водогосподарськими організаціями, зокрема, бу�
ло закцентовано увагу на таких аспектах: нове в нормативній
базі щодо виконання державного бюджету, зростання ролі

місцевих бюджетів та інвестицій у фінансуванні заходів з ут�
римання та розвитку водогосподарсько�меліоративного
комплексу; робота щодо вдосконалення оплати праці в умо�
вах проведення соціальних реформ; нове у нормативно�пра�
вовій базі з бухгалтерського обліку. 

Крім цього, учасниками під час проведення семінару було
обговорено ряд інших питань, зокрема, щодо: компе�
тентнішого підходу у професійній підготовці фахівців з обліку
та оподаткування; удосконалення аналітичної роботи фінан�
сово�економічних служб щодо прийняття управлінських
рішень; казначейського обслуговування бюджетних ор�
ганізацій; вимоги до реєстрації державних зобов'язань; каль�
кулювання вартості платних послуг, що надаються на замов�
лення юридичних та фізичних осіб, зокрема послуг з подачі
води на зрошення; обліку надходжень від надання платних по�
слуг та інших власних надходжень, а також їх спрямування на
покриття нестачі коштів загального фонду державного бюд�
жету; імплементації європейського законодавства у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту суб'єктів державного секто�
ру економіки; основних проблемних питань, які виникають у
процесі перевірок органами Державної фінансової інспекції;
удосконалення структури водогосподарських організацій як
складової заходів з підвищення ефективності діяльності водо�
господарського комплексу. Організатором заходу � Держав�
ним агентством водних ресурсів України було залучено до
участі представників Міністерства фінансів України,
керівників та спеціалістів фінансово�економічних служб водо�
господарських організацій, фахівців Чернігівської облдер�
жадміністрації, Державної казначейської служби у
Чернігівській області, науковців Державного інституту уп�
равління та економіки водних ресурсів та Національного
університету водного господарства та природокористування.

Від Запорізького облводресурсів на семінарі були при�
сутні головний бухгалтер Гуденко Н.О. та начальник відділу
економіки Кабанова Н.А.

19 травня 2016 року на базі Управління каналів Північно�
Рогачикської зрошувальної системи було проведено нараду
IV ступені оперативного контролю за 1 квартал 2016 року.

На засіданні були присутні представники Запорізького
облводресурсів, головні інженери, головні енергетики та
провідні інженери з охорони праці від підвідомчих організацій.

Засідання відкрив заступник начальника облводресурсів
Лебідь Олександр Миколайович.

Про стан охорони праці, пожежної та електробезпеки в
Управлінні каналів ПРЗС, про проблемні питання та шляхи їх
вирішення розповів начальник управління Щербина Андрій
Вікторович.

На нараді також розглядалися питання:
� стан охорони праці, пожежної безпеки в підвідомчих ор�

ганізаціях Запорізького облводресурсів за І квартал 2016 ро�
ку, та основні завдання профілактичної роботи щодо за�
побігання нещасних випадків на виробництві на IІ квартал
2016 року;

� заходи проведені у підвідомчих організаціях у зв'язку з
офіційно встановленим Днем охорони праці в Україні;

� результати роботи робочої групи щодо визначення кате�
горій вибухопожежної та пожежної небезпеки для будівель,
приміщень виробничого та складського призначення;

� інформація щодо виконання заходів за результатами пе�
ревірок стану охорони праці, пожежної та електробезпеки в
підвідомчих організаціях;

� безпека виконання робіт в охоронних зонах електроуста�
новок.

На практичній частині наради було продемонстровано
безпечне проведення робіт з використанням ручного елек�
троінструменту.

Підвідомчі організації облводресурсів 23 квітня 2016 ро�
ку провели суботник, присвячений щорічній акції "День
довкілля".

Кількість учасників склала 534 особи. Була прибрана те�
риторія площею 44 га, ліквідовано 2 несанкціонованих
сміттєзвалища, висаджено 35 дерев, упорядковано 0,5 га га�
зонів та квітників, також було проведено вапняне фарбуван�
ня дерев та бордюрів.

Крім того був проведений семінар разом з працівниками
Кам'янсько�Дніпровської районної центральної бібліотеки
для учнів 9�х класів Кам'янсько�Дніпровської районної
гімназії "Скіфія", присвячений "Дню довкілля".

Сьогодні надзвичайно важливо зберегти меліоративний
комплекс.  Управління усіма зусиллями зберігає поки що не
задіяну у поливі Жовтневу зрошувальну систему та робить
усе можливе, щоб на повну працювала і подавала людям во�
ду Вільнянська зрошувальна система.

Вільнянська зрошувальна система була введена в дію ще у
1967 році, але справно працює і зараз. Забір води здійснюється
по головній насосній станції № 1 у с. Вільногрушівське, яка по�
дає воду по системі, та насосною станцією № 3 у с. Вільно�
кур'янівське. Всього у перекачуванні води задіяні п'ять насосних
станцій, які розташовані на території Михайлівської, Люцер�
нянської, Дружелюбівської сільських рад.

У 2015р. для покриття нестачі бюджетного фінансування
по виплаті заробітної плати управлінням виконувалися ряд
заходів:

— дотримання вимог постанови КМУ від 09.12.2015р.
№ 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення змін до дея�
ких нормативно�правових актів";

— здійснювався контроль по підсумованому обліку робо�
чого часу за час відпрацьований понад норми робочого часу
робітниками, які працюють по змінному графіку роботи;

— були обучені інші робітники (трактористи, слюсарі ре�
монтники, електромонтери, водії)  на  машиністів ІІ р., для
підміни їх на час відпусток, лікарняних та інших причин;

— перерозподіл доплати за роботу у нічний час робітни�
кам працюючих і  не працюючих насосних станції.

Вільнянське МУВГ постійно співпрацює з Меліто�
польською технічною школою. Щорічно проходять нав�
чання, підготовку, перепідготовку та підвищення

кваліфікації 130 працівників управління. Для дистанційно�
го навчання (по скайпу) активно використовується муль�
тимедійний проектор.

Щорічно підвищують свою кваліфікацію в ДІУЕВР міста
Києва інженерно�технічні працівники управління. 

Без відриву від виробництва у вищих учбових закладах Ук�
раїни навчаються інженерно�технічні працівники управління.

З метою ефективного використання праці та забезпечен�
ня належного професійного рівня працівників управління про�
ведено атестацію 28 інженерно�технічних працівників.

Над обслуговуванням міжгосподарської мережі, споруд,
механізмів та обладнання працює колектив у складі 157 про�
фесійних працівників, який очолює начальник Фальченко Во�
лодимир Венедиктович. 

Управління пишається своїми працівниками. Особливої
подяки заслуговують: машиністи насосних установок Ке�
рецман М.М., Коломієць В.І., Петренко П.Т., Бєлкін В.В.,
Соколовський В.І., Цоцорін Ю.М., Хижняк А.Б., начальник
станції насосної ЕД�1 Синицький Г.В., електромонтер з ре�
монту та обслуговування електроустаткування Дудка А.І.,
слюсар з ремонту автомобілів Петрик С.М., тракторист �
машиніст Гарбуз С.В., водій автотранспортного засобу
Кармазь В.І., головний механік Морщ Г.І., начальник ЕД�1
Міняйло В.Є. та інші.

Вірність своїй професії зберігають ветерани вироб�
ництва, які і досі працюють: Міняйло В.Є., Морщ Г.І., Бе�
лік Г.І., Попова Л.С., Чала Н.М., Самек В.М., Євсіна Л.А.,
Омельчак Н.О., Тарадюк В.І.

Керівництво управління постійно удосконалює структуру
управління,  підвищує професійний рівень працівників,
здійснює продуману кадрову політику, направляючи молодих
спеціалістів на навчання  у профільні навчальні заклади.
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6 травня 2016 року представники Запорізького облвод�
ресурсів прийняли участь у мітингу, присвяченому 71�й
річниці перемоги над нацистами у Другій світовій війні, який
відбувся біля пам'ятника танковому екіпажу М. Яценка на
майдані Університетському, м. Запоріжжя.

На мітинг зібрались представники міської влади, трудових
колективів, молодь, студенти, школярі, а також ветерани
Другої світової війни, учасники бойових дій в зоні АТО.

Зі святом присутніх привітав голова районної
адміністрації по Олександрівському району � Мостовий Ва�
лерій Олександрович, а також представники районної та
міської влади, учасники АТО, які висловили подяку ветера�
нам за їх подвиги та мужність, побажали їм міцного здоров'я,
стійкості та сили духу.

Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих у Другій
світовій війні хвилиною мовчання, а по закінченню заходу по�
клали квіти до пам'ятника танковому екіпажу М. Яценка.

Для колективу облводресурсів вже стало доброю тра�
дицією напередодні Дня Перемоги відвідувати пам'ятні міста
та музеї Запоріжжя. 6 травня цього року працівники
відвідали Запорізький міський дитячий ботанічний сад  �
профільний позашкільний навчально�виховний заклад,
який розташовано за адресою вул. Чарівна, 11 , м. Запоріжжя.

Наприкінці 50�х років поміж запорізьких освітян народила�
ся ідея створити природний куточок з багатим зібранням
різноманітної флори, який поєднував би навчально�дослідну,
природоохоронну роботу та екологічну пропаганду серед на�
селення великого промислового міста.

23 травня 2016 року начальник Запорізького облводре�
сурсів Шляховчук В.А. взяв участь у робочій нараді з керівни�
ками структурних підрозділів облдержадміністрації та тери�
торіальних органів виконавчої влади щодо сприяння в прове�
денні заходів операції "Урожай�2016" під керівництвом за�
ступника голови облдержадміністрації Бориса Борисова.

Як підкреслив Борис Борисов, голови райдер�
жадміністрацій та територіальні органи мають організувати
якісну роботу своїх робочих груп на місцях та сприяти прове�
денню всіх заходів операції.

У рамках проведення операції "Урожай�2016" протягом
травня � вересня буде сформовано базу даних шляхом збору
інформації про наявні землі, землекористувачів, проведено

моніторинг посівних площ. Під час збору врожаю (липень �
жовтень) триватиме моніторинг жнив, урожайності культур,
використання найманої праці, надання послуг. З липня 2016
по червень 2017 буде проведено аналіз реалізації продукції, її
ціни та обсягів, статистичної звітності, декларування доходів.
На основі всього цього протягом грудня 2016 � червня 2017 р.

23 травня 2016 року начальник відділу техногенно�еко�
логічної безпеки Рибалко І.Г. взяла участь у черговому
засіданні координаційної ради з питань формування
національної екологічної мережі, що відбулася під головуван�
ням заступника директора Департаменту екології та природ�
них ресурсів облдержадміністрації Дмитра Чайки, було розг�
лянуто проект регіональної схеми формування екологічної
мережі Запорізької області.

Документ розроблено спеціалістами Мелітопольського
державного педагогічного університету ім. Богдана Хмель�
ницького на замовлення Департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.

На розгляд членів координаційної ради були представлені
картографічні та текстові матеріали, які характеризують
складові структурні елементи екомережі. Визначено міжна�
родні, регіональні та місцеві екологічні коридори, екологічні
ядра, виконано опис територій високого біорізноманіття, а
також територій природно�заповідного фонду в межах За�
порізької області.

За результатами засідання було схвалено та затверджено
регіональну схему формування екологічної мережі За�
порізької області та рекомендовано Департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації розпочати підго�
товку проекту рішення обласної ради щодо її затвердження.

24 травня 2016 року начальник відділу ТЕБ Рибалко І. Г.
взяла участь у нараді з керівниками структурних підрозділів
облдержадміністрації та територіальних органів виконавчої
влади щодо дотримання вимог природоохоронного законо�
давства на території Запорізької області та міста Запоріжжя
під керівництвом заступника директора Департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитра Чайки.

На нараді були обговорені наступні питання: дотримання
вимог законодавства при проведенні робіт на території
ЦПКтаВ "Дубовий Гай", заходи щодо покращення екологічного
стану м. Запоріжжя, дотримання вимог природоохоронного
законодавства при користуванні водними об'єктами області.

24 травня 2016 року представники Запорізького
облводресурсів взяли участь у форматі "круглого столу"
засідання робочої групи з розробки інструментів по запо�
чаткуванню проектів сільського туризму, що відбулася під
головуванням першого заступника голови облдер�
жадміністрації Дмитра Давтяна.

На засіданні робочої групи були обговорені наступні пи�
тання: умови виділення земельної ділянки Антонівською
сільською радою Вільнянського району, в тому числі учасни�
кам антитерористичної операції та ВПЛ, для створення са�
диб зеленого туризму; механізм та проблемні питання з
оформлення документів, пов'язаних з погодженням та отри�
манням проектів землеустрою; механізм отримання дозволу
на будівництво та реконструкцію.

25 травня 2016 року начальник Запорізького облводре�
сурсів Шляховчук В.А. та начальник відділу техногенно�еко�
логічної безпеки Рибалко І.Г. взяли участь у робочій нараді з
питання реалізації інвестиційного проекту ТОВ СП
"НІБУЛОН" у с. Біленьке Запорізького району під головуван�
ням заступника голови облдержадміністрації (стажування)
Володимира Тоцького.

Фахівці обговорили питання добудови та введення в екс�
плуатацію очисних споруд побутових стоків та реалізації про�
екту з будівництва перевантажувального терміналу.

Як відзначив заступник генерального директора з
будівництва ТОВ СП "НІБУЛОН" Сергій Бесєдін, на цей час
виконано будівництво підпірної стінки та здійснено розчист�
ку судового ходу. За його словами, всі роботи виконувалися
з дотриманням вимог чинного законодавства. Реалізація
проекту в повному обсязі передбачає завершення будівниц�
тва та введення в експлуатацію очисних споруд, що дозво�
лить покращити екологічний стан р. Дніпро. До того ж,
внаслідок реалізації проекту будуть створені нові робочі
місця для жителів села.

Також визначено низку проблемних питань щодо відве�
дення земельної ділянки для будівництва терміналу та
закінчення будівництва самого комплексу, а також погоджен�
ня проектної документації. Для вирішення цих питань не�
обхідна консолідація спільних зусиль ТОВ СП "НІБУЛОН", За�
порізької райдержадміністрації, Біленьківської сільської ра�
ди, управління містобудування та архітектури та управління
капітального будівництва облдержадміністрації, філії
ДП "Укрдержбудекспертиза" у Запорізькій області, Головно�
го управління Держгеокадастру в Запорізькій області.

2 червня у приміщенні Запорізького облводресурсів,
відбулося урочисте засідання з нагоди святкування Дня
працівників водного господарства України.

У засіданні взяли участь начальник Запорізького облвод�
ресурсів Шляховчук В.А., працівники апарату, начальники та
співробітники підвідомчих організацій. 

Почесними гостями на святі були заступник начальника
управління � начальник відділу водозабезпечення та гідро�
технічних споруд управління експлуатації водогосподарських
систем, енергозбереження та механізації Держводагентства
України Яковенко Ю.П., заступник директора Департаменту
розвитку Запорізької облдержадміністрації Ясинецький О.В.,
директор інституту Запоріждіпроводгосп Коломієць О.А. та
голова міськкому профспілки працівників агропромислового
комплексу Балтян Л.О.

Зі звітом про виконану роботу, про плани на майбутнє та з
поздоровленнями виступив начальник Запорізького облвод�
ресурсів Володимир Шляховчук. 

Працівників водного господарства привітав заступник на�
чальника управління � начальник відділу водозабезпечення
та гідротехнічних споруд управління експлуатації водогоспо�
дарських систем, енергозбереження та механізації Держво�
дагентства України Яковенко Ю.П.

Всіх працівників водного господарства поздоровила
Балтян Л. О.

Кращі працівники галузі отримали грамоти та подяки
Кабінету Міністрів України, Держводагентства України, За�
порізької обласної державної адміністрації, Запорізької об�
ласної ради та Запорізького облводресурсів.

У першу неділю червня відмічається День працівника
водного господарства України. Цього року це 5 червня.

До цієї дати профспілковий комітет Запорізького облвод�
ресурсів підготував свято для робітників управління на базі
відпочинку "Вікторія", м. Запоріжжя, яке пройшло 3 червня
2016 року.

В програмі свята були поздоровлення, спортивні змаган�
ня з перетягування канату, волейболу, бадмінтону, настільно�
го тенісу, водні процедури, рибна ловля і традиційна уха.
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Мости Преображенського
� два мости, що з'єднують че�
рез о.Хортицю правий і лівий
берег міста Запоріжжя. Побу�
довані в 1949�1952 р.р. і на�
звані на честь автора проекту
інженера�мостобудівника
Бориса Миколайовича Пре�
ображенського. Чотирьох�
арочний двоярусний міст,
довжина 560 м., висота �
54 м., ширина проїзної части�
ни � 8 м., вантажопідйомність �
100 тон.  Нижній ярус мостів
призначений для пішоходів і
автомобільного транспорту,
а верхній � для залізничної
магістралі. Пам'ятник куль�
турної спадщини України,
пам'ятник містобудування
місцевого значення. 

Будівництво було розпоча�
то навесні 1949 р. і завершено
в 1952 р., офіційне відкриття
відбулося 31 грудня 1952 ро�
ку. Роботою по зведенню мос�
ту керував досвідчений
військовий будівельник  Арте�
менко Н.А., завдяки йому в
Німеччині за рахунок репа�
рацій були виготовлені два ка�
бель�крана прольотом 800 м.
Перевезені до Запоріжжя, во�
ни успішно використовували�
ся на будівництві мостів, знач�
но полегшивши і прискорив�
ши будівельні роботи.

Спочатку Преобра�
женський в цілях економії
планував використовувати
опори зруйнованих під час
війни мостів Стрілецького.
Але коли водолази очистили
дно від підірваних кон�
струкцій  (близько 12000
тон), то з'ясувалося, що німці

підірвали опори на семимет�
ровій глибині. Від опори
мостів Стрілецького залиши�
лися тільки берегові вежі з
бійницями. Нові мости, на
відміну від довоєнних, перед�
бачалося будувати із залізо�
бетону. Це пояснюється
відсутністю в післявоєнній
країні достатньої кількості
високоміцних сталей. При
будівництві багато доводи�
лось робити вперше, напри�
клад, пошарове бетонування,
блочне армування бетону і
блокові опалубки. Відновлен�
ня мосту через Дніпро в За�
поріжжі було виконано в 1951 р.
з використанням фунда�
ментів зруйнованих опор. 

Офіційне відкриття відбу�
лося 31 грудня 1952 року. Мо�
сти офіційно є пам'яткою
культурної спадщини України,
їх конструкція доповнює і
прикрашає річковий пейзаж.
Міст Преображенського (ра�
зом з кам'яними бабами) зоб�
ражений на монеті
"Національний заповідник"
Хортиця "" із серії "12 чудес
України", яка викарбувана на
Островах Кука. Мосту Преоб�
раженського присвячена
марка України номіналом 45 ко�
пійок, випущена 25�го серпня
2004 року в блоці з Дар�
ницьким мостом у Києві,
Інгульськими і Варварівським
мостами у Миколаєві. 

Дуже легкою і витонченою
виглядає конструкція цього
мосту � арочні прольоти, що
нависають над водами
Дніпра, здається летять не�
мов чайки.
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з 50�річчям 
від дня народження

по Вільнянському МУВГ

Бродську Любов Олександрівну � 

машиніста насосних установок

Куща Володимира Миколайовича  � 

машиніста насосних установок

Неугоднікову Нелію Анатоліївну  � 

машиніста насосних установок

Синицького Геннадія Вікторовича   � 

начальника станції насосної

експлуатаційної дільниці

по Запорізькій ГГМЕ

Авраменка Олександра Володимировича � 

тракториста�машиніста

сільгоспвиробництва

по Запорізькому МУВГ

Торопино Галину Анатоліївну  � 

начальника станції насосної 

експлуатаційної дільниці

по Мелітопольському МУВГ

Пікалова Віктора Миколайовича  � 

машиніста насосних установок

по Придніпровському МУВГ

Фатеєва Володимира Вікторовича � 

машиніста насосних установок

по Якимівському МУВГ

Самарського Віктора Миколайовича � 

машиніста автокрана

Гончарова Олександра Анатолійовича � 

машиніста насосних установок

з 55�річчям 
від дня народження

по Запорізькій ГГМЕ

Кравченко Юлію Василівну  � 

провідного юрисконсульта

Хоменко Валентину Анатоліївну  � 

провідного гідрогеолога

по Кам'янському МУВГ

Базовкіна Юрія Григоровича  � 

водія автотранспортних засобів

Бутенка Володимира Григоровича   � 

оглядача гідротехнічних об'єктів

Солопова Віктора Володимировича  � 

токаря РММ

по Мелітопольському МУВГ

Балаш Любов Володимирівну  � 

прибиральницю службових приміщень 

Пузанову Ірину Геннадіївну   � 

сторожа 

по Якимівському МУВГ

Туркачова Анатолія Володимировича � 

машиніста насосних установок

Ярутіна Олександра Григорійовича  � 

машиніста насосних установок

Тимко Ольгу Борисівну  � 

оператора електрозв'язку

з 60�річчям 
від дня народження

по Веселівському МУВГ

Кіш Тамару Миколаївну  � 

диспетчера I категорії

по Кам'янському МУВГ

Лихо Миколу Королевича  � 

начальника станції насосної 

експлуатаційної дільниці

Симончука Михайла Йосиповича   � 

машиніста насосних установок

Шейко Леоніда Тимофійовича  � 

інженера�енергетика

Шевченка Миколу Івановича  � сторожа

по Придніпровському МУВГ

Алексеєва Олександра Васильовича  � 

машиніста насосних установок

Момота Олександра Вікторовича  �  сторожа

Неупокой Миколу Івановича  � 

водія автотранспортних засобів

Бондаренка Олександра Миколайовича  � 

машиніста насосних установок

по Управлінню каналів ПРЗС

Тищенка Григорія Михайловича � 

водія автотранспортних засобів

по Якимівському МУВГ

Сахнову Тетяну Миколаївну � 

машиніста насосних установок

Павленко Любов Миколаївну � сторожа

Шостіна Анатолія Вільгельмовича � 

начальника станції насосної 

експлуатаційної дільниці

з 65�річчям 
від дня народження

по Вільнянському МУВГ 

Рукіну Валентину Василівну � 

машиніста насосних установок

по Запорізькому МУВГ 

Бельозерова Володимира Івановича  � 

машиніста насосних установок

Бажаємо міцного здоров'я,

сімейного благополуччя,

радості, злагоди і добробуту,

успіхів у подальшій праці.

Держводагентство України

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

Якимівське міжрайонне управління водного господарства

Якщо Вам потрібно:

� виконати електровимірювальні на налагоджувальні роботи на устаткуванні потужністю до 35 кВт
(включно);
� провести енергоаудит та отримати необхідні рекомендації по засобам енергозбереження;
� провести ремонт сталевих трубопроводів засобом цементно�піщано�полімерної ізоляції
діаметром от 500 до 1200 мм;
� якщо ви бажаєте відпочити на березі Азовського моря на базі відпочинку "Меліоратор", яка
знаходиться в смт. Кирилівка на границі з заказником о. Бірючий. Завдяки цьому ми маємо
самий чистий пляж на узбережжі Азовського моря. Звертайтесь. 

Контактні телефони:                                                             (8"06131) 9"19"72, 9"80"82, 9"19"73.

Держводагентство України
Запорізьке обласне управління 

водних ресурсів
Придніпровське міжрайонне 

управління водного господарства

Якщо потребує ремонту обладнання Ва�
ших електроустановок – звертайтесь до
Придніпровського міжрайонного управління
водного господарства.

Контактні телефони: 
(06175) 7"63"41, 6"03"71, ф. 7"63"42

ЦЦЦЦ ІІІІ КККК АААА ВВВВ ОООО     ЗЗЗЗ НННН АААА ТТТТ ИИИИ

Мости
Преображенського


