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ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Привітання міського голови з Великоднем

Відбулось засідання 13 сесії міської ради

Шановні оріхівці!
Духовне поріднення під час Пасхальних
Від імені міської ради, виконавчого коміте- свят гуртує й додає мудрості, сили і наснаги
ту та від себе особисто сердечно вітаю Вас з аби ми відчули себе великою єдиною родиДнем Світлого Христового Воскресіння!
ною і докладали спільних зусиль для розвитку нашої громади.
Кожен християнин сприймає Воскресіння
Христове з відкритою душею і чистим серцем, почуттям радісної благодаті та віри у
краще майбутнє.
Тож у ці радісні дні Великодня дозвольте
побажати Вам душевної чистоти і гармонії,
миру та спокою у кожній родині.
Нехай диво Воскресіння Христового надихає Вас на добрі та праведні справи, а світлий
Великдень наповнить ваші душі радісними
почуттями та новими сподіваннями, оселі –
благополуччям і затишком, сім’ї – коханням,
щастям, злагодою.
Христос Воскрес!
З повагою, міський голова
С.М. Герасименко

Година доброго спілкування «Ми вас вітаємо»
Доброта – найбільша цінність нашого
життя. Так, це саме та якість, що коштує
так дешево, але цінується так дорого. Її не
можна купити ні за які гроші, вона по краплиночці виховується змалечку, її вбирає
дитина з молоком матері і протягом усього життя дарує її іншим людям. «Година
доброго спілкування» - саме таку форму
заходу обрали працівники Копанівського
сільського клубу щоб відсвяткувати ювілейні дні народження копанівців. Ідея вітати
ювілярів належить голові організації ветеранів села Копані Анатолію Петровичу
Тесленку. Він запропонував збиратися для
святкування щоквартально, запрошуючи
гостей починаючи з 60-ти літнього ювілею
і старше. Творчий колектив сільського клубу в особі Світлани Кравченко та Світлани
Бойко та провідний бібліотекар сільської
бібліотеки Наталія Назарчук охоче підтримали таку ідею, і спільна робота з підготовки свята для ювілярів закрутилася. А 30 березня у прикрашеній залі з подарунками та
тортом організатори уже чекали на гостей.
Радісних і водночас схвильованих ювілярів
вітала виконуюча обов’язки старости села
Копані Катерина Вікторівна Романенко. Для
гостей було приємно почути на свою адресу добрі слова, адже Анатолій Петрович Тесленко звернувся до кожного персонально,
згадуючи окремі моменти, цікаві історії із
трудового чи суспільного життя кожного з
ювілярів. У Сергія Мовчана на обличчі грала усмішка, коли слухав добрі слова про
його уміння токарювати так, як ніхто інший,
про те, що він завзятий до роботи та майстер на всі руки. Для Миколи Федоровича
Кравченка приємними були спогади про
роботу водія у колгоспі імені Ілліча. За кермом вантажної автівки він провів усе своє
трудове життя. Для Надії Проценко спогади були тривожними, бо згадували рідних і
дорогих людей, яких зараз поруч з нею уже
не має.
Учасники художньої самодіяльності для
кожного ювіляра окремо і для усіх разом
дарували пісні, гумор і щирі, добрі слова
поздоровлення і побажання. Далі тепле
душевне спілкування продовжилося за
столом з гарячим чаєм та солодощами. Ана-

толій Петрович взяв на себе право головування за столом, адже він добре знає про
життя майже кожного копанівця, бо довгих
28 років очолював у Копанях сільську раду.
Різні теми обговорювалися за столом: від
політики до вибриків цьогорічної весни, від
проблем та перспектив розвитку рідного
села до рецептів здорового харчування.
Так переплітаючи різні теми жартівливим
слівцем Анатолія Петровича, та щирими
словами подяки гостей і промайнула година доброго спілкування. Дуже вдячна була
найстарша гостя, мати - героїня Мозгова
Марія Степанівна. Відзначивши 23 березня
80 - річний ювілей вдома у колі своїх дітей,
онуків та правнуків, які звідусіль з’їхалися
на родинне свято, вона не стримувала сліз
від щирих емоцій. Готували привітання ще
одній ювілярці І кварталу 2018 року, матері-героїні Дейнезі Олександрі Єгорівні,
та, на жаль, за місяць до цього свята, вона
померла. Але приємним є те, що таки велика родина Дейнегів встигла зібратися вдома
за святковим столом, вітаючи свою берегиню з 80-літнім ювілеєм. Одна із найстарших
ювілярок Колінько Валентина Борисівна
через стан здоров’я не змогла бути присутньою на святі, та було вирішено привітати і
підтримати її вдома.
На позитивних і добрих, душевних і
щирих, чутливих і проникливих емоціях
закінчилася година доброго спілкування.
В душі ювіляри понесли із собою добро, а
в руках - святкову листівку, грошовий презент та чашку на пам’ять. Проаналізувавши
захід, організатори прийшли до висновку:
В умовах складного сьогодення такі години доброго живого спілкування конче потрібні нам усім, адже, як говорить народна
мудрість, хто людям добра бажає, той і собі
має.
Наостанок хочу висловити щиру вдячність за надану матеріальну підтримку для
проведення свята для ювілярів, це голові
Оріхівської територіальної організації ветеранів І.М.Ревуцькому та директору ТОВ
«Агро Альянс» В.І.Дудці
Діловод с.Копані
Неля Звєрєва

29 березня 2018 року у приміщенні великої зали Оріхівської
районної ради під головуванням міського голови відбулось
засідання 13 сесії Оріхівською
міської ради сьомого скликання.
На засідання сесії були запрошені
керівники сільських територій,
депутати міської ради, керівники комунальних підприємств та
закладів, голови квартальних
комітетів. З 26 обраних до міської
ради депутатів на засіданні сесії
були присутні 20.
На початку засідання міський голова
Герасименко С.М. оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками в зоні
проведення антитерористичної операції
на сході країни.
Після процедурних питань обрання секретаріату та затвердження регламенту
роботи сесії депутати перейшли до розгляду питань черги денної. З 49 питань
порядку денного, на пленарному засіданні було заслухано 9. Питання з 1 по 39
було прийнято пакетним голосуванням.
Депутати заслухали та прийняли рішення про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики
виконавчим комітетом та Оріхівською
міською радою в 2017 році, звіт про
фінансово-господарський стан КП «Житлосервіс» за 2017 рік та перспективну
діяльність на 2018-2020 роки, про внесення змін до бюджету та інші.
Передостаннім, але не менш важливим
питанням черги денної були питання про
ініціювання створення спільного Центру
надання адміністративних послуг на базі
Центру надання адміністративних послуг Оріхівської районної державної адміністрації. Метою створення даного Центру є підвищення якості обслуговування

мешканців Оріхівської міської об’єднаної
громади, максимальне удосконалення,
спрощення та оптимізації надання адміністративних послуг. Оріхівська міська
рада планує прийняти участь у Програмі
«U-LEAD з Європою» в частині створення
Центрів надання адміністративних послуг
. Для учасників відбору до даної Програми, адміністративні центри яких є і районними центрами, перевага надається
створенню Центру надання адміністративних послуг, який буде обслуговувати
мешканців громади та, за потреби, мешканців усього району, в тому числі у форматі спільного з райдержадміністрацією
Центру надання адміністративних послуг.
Заслухавши інформацію міського голови, переглянувши орієнтовну схему та
приблизний дизайн майбутнього Центру,
депутати підтримали даний проект рішення.
Після закриття сесії міський голова нагадав депутатам про електронне декларування, яке потрібно подати до 1 квітня
поточного року та привітав присутніх з
прийдешнім святом Великодня.
Результати поіменного голосування
були оприлюднені в день голосування на
офіційному сайті міської ради в розділі
«Рішення міської ради».

Розпочато видачу соціальних карток
для пільгового проїзду
2 квітня 2018 року виконавчим комітетом Оріхівської міської ради розпочато
видачу соціальних карток. Прийом документів було розпочато в січні і станом
на 2 квітня до міськвиконкому надійшло
590 заяв на отримання Картки.
Як повідомлялось раніше, соціальна
картка Оріхівця має забезпечити контроль за розміром компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій населення громади на приміських
маршрутах автомобільного та залізничного транспорту.
Поки що, картка діє лише для залізничного транспорту, а обладнання для
зчитування карток встановлено на залізничних станціях Оріхів та Запоріжжя-2.
Встановлення сканерів в маршрутні

транспортні засоби приміського сполучення планується після підписання відповідних договорів з перевізником.
Нагадуємо, що для оформлення Картки Оріхівця мешканцям міста потрібно
особисто звернутись до виконавчого комітету Оріхівської міської ради
(м.Оріхів, вул.Шеченка, 11) кабінет №1.
Мешканцям сіл Оріхівської ОТГ потрібно звертатись до виконуючого обов’язки старости села.
При собі необхідно мати оригінали таких документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення, що підтверджує право
на пільгу.
Телефон для довідок: 4-41-99.

Конкурс з відбору експертів
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради відповідно до рішення тринадцятої сесії Оріхівської міської ради від
29.03.2018 № 17 та № 18 з 30.03.2018
по 30.04.2018 оголошує конкурс з відбору експертів які мають ліцензії (дозвіл) на виготовлення звіту з експертно
грошової оцінки на земельні ділянки
, які підлягають продажу у власність
шляхом викупу:
1.Земельна ділянка загальною площею 2466кв.м., на якій знаходяться
об’єкти нерухомості, за адресою: м.
Оріхів, вул. Елеваторна,буд.2-б;
2. Земельна ділянка загальною площею 25кв.м., на якій знаходиться квітковий магазин, за адресою: м. Оріхів,
вул. Запорізька,буд.36-в, прим.9.
Учасникам конкурсу потрібно подати

до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі, нотаріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників,
які залучатимуться до виконання оцінки, копію суб’єкта оціночної діяльності,
що надає право оцінки земельної ділянки.
Пропозиції учасника конкурсу щодо
умов оплати виконання робіт подаються у запечатаному конверті. Конкурс
відбудеться 03.05.2018 в приміщенні
Оріхівської міської ради за адресою: м.
Оріхів, вул. Шевченка,11.
Останній день прийому документів –
30.04.2018.
Телефон для довідок 4-30-85.
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Конкурс на заміщення вакантної посади
Оголошуєтсья конкурс на заміщення
вакантної посади державної служби
категорії «В» - провідного спеціаліста
відділу з питань праці та зайнятості та
провідного спеціаліста- бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності
Управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної
адміністрації Запорізької області.
З умовами конкурсу та переліком
документів, необхідних для участі у
конкурсі, можна ознайомитись на офіційному сайті Національного агентства
України з питань державної служби
за електронною адресою: http://nads.
gov.ua та на офіційному сайті Оріхівськой районної державної адміністрації

Запорізької області за електронною
адресою: http://orda.gov.ua
Документи від кандидатів приймаються до 17 квітня 2018 року до 17.00
год.
За додатковою інформацією звертатись до Управління соціального
захисту населення Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області за адресою: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Запорізька, 36-А
(І поверх) каб. 5 (сектор з питань кадрової роботи), тел. 050 67 47 679
або за адресою електронної пошти:
usznorh2317@ukr.net
За інформацією УСЗН Оріхівської РДА

Конкурс щодо відбору підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд
та прибудинкових територій
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує конкурс щодо відбору підприємств – виконавців послуг з
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Оріхів.
Підстава для проведення конкурсу: рішення 13 - ої сесії Оріхівської
міської ради сьомого скликання від
29.03.2018 року №1 «Про оголошення
конкурсу щодо відбору підприємств
– виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Оріхів».
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- наявність матеріально-технічної
бази;
- досвід роботи з надання вищезазначених послуг;
- наявність та кількість працівників
відповідної кваліфікації;
- наявність відповідних дозволів або
ліцензій на виконання вказаних робіт
чи послуг (у випадках, якщо їх наявність
передбачена чинним законодавством).
Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсну
документацію можна отримати після
направлення на адресу організатора
конкурсу заяви. Зразок заяви ви можете отримати особисто, за адресою:
Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, каб.6 або електронною по-

штою, попередньо зателефонувавши
за тел. (06141) 44747
Способи, місце та кінцевий строк
подання конкурсних пропозицій:
конкурсна пропозиція (в запечатаному та скріпленою печаткою учасника
конверті на якому зазначаються повне
найменування і місцезнаходження
організатора та учасника конкурсу,
перелік послуг, на надання яких подається пропозиція) разом із заявою
подається особисто або надсилається поштою до виконавчого комітету
Оріхівської міської ради Запорізька
область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, до
04.05.2018 року.
У разі надсилання конкурсної пропозиції поштою, в конверті з описом, повинна міститися окремо заява та окремо запечатаний і скріплений печаткою
учасника конверт з конкурсною пропозицією.
Контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Відділ комунального господарства і
благоустрою міста – Бут Світлана Миколаївна – 06141 43228.
Більш детальна інформація про конкурс розміщена на офіційному сайті
Оріхівської міської ради (ormr.gov.ua) в
розділі «Оголошення».

Про проведення тематичної прямої лінії
«Державна служба» у квітні 2018 року
Оріхівська районна державна адміністрація повідомляє про проведення тематичної прямої лінії «Державна служба» у квітні 2018 року:
Місяць Дата
Хто проводить: «пряму» лінію
Номер телефону
квітень 5, 12, 19, 26 Заступник начальника Управління (061)224-62-77
Бамбизова С.І.
Головний спеціаліст Управління
(061)239-07-58
Семенових О.М.
Головний спеціаліст Управління
(061)239-07-97
Касюн Л.Ю.

Увага: к абель зв’язк у!
Проведення будь-яких земляних
робіт, поблизу охоронної зони кабельної лінії електрозв’язку, повинно проводитись тільки після узгодження з
відповідальним підрозділом ПАТ «Укртелеком». За три доби до початку робіт
повідомити про день і час їх проведення за телефонами 43610, 44098.
Особи, винні у пошкоджені кабельних ліній електрозв’язку, несуть відповідальність згідно із законодавством
України.
Викрадання кабельних ліній зв’язку
та обладнання – карається штрафом,
або позбавленням волі до 3-х років.
Підприємства, установи, організації
та громадяни, яким надані
у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де

Засновник і видавець:
Оріхівська міська рада
email: mail@ormr.gov.ua
Офіційний сайт: ormr.gov.ua

прокладено кабельні лінії електрозв’язку, несуть відповідальність за проведення робіт на ділянках і зобов’язані
вжити належні заходи для збереження
цих ліній.
Пам’ятайте, що проведення неузгоджених робіт призводить до пошкодження кабельних ліній електрозв’язку!
Машиністи екскаваторів, водії бульдозерів!
ПАМ’ЯТАЙТЕ: ОБРИВ КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ МЕХАНІЗМОМ - НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ЖИТТЯ, АДЖЕ КАБЕЛЬ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ВИСОКОЮ НАПРУГОЮ
2000 V.
За інформацією Районного центру
телекомунікацій № 531 м.Оріхів ЗФ
ПАТ «Укртелеком»
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Вдячні за допомогу
У кожною людини бувають у житті тяжкі
часи. Так сталося з Ганною Беля. Молода, красива… Але підступна хвороба дає про себе
знати. Для лікування потрібні дорогі ліки.
Я, як голова квартального комітету звернулася до депутатів нашого округу Назарчука
Г.В. та Марича С.Г. з проханням допомогти
хворій матеріально. Допомога депутатами

була надана.
Григорій Володимирович, Станіслав Геннадійович, велике Вам спасибі. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, успіхів у праці, а ще нехай
Вас люди шанують та повагу дарують на довгі
роки!
З повагою, О.Г. Бадун

З турботою про дітей
Комунальний дошкільний навчальний заклад «Колобок» - маленька країна дитинства,
звідки бере початок могутня країна людського життя. За 29 років свого існування дитсадок випустив понад 2000 дітлахів, і сьогодні,
кожного дня відчиняють двері нашого великого й привітного дому, веселі, допитливі,
життєрадісні малюки. Турботою та піклуванням їх оточують 13 талановитих, творчих,
майстерних, люблячих працівників.
Очолює колектив Людмила Миколаївна
Готопіло. Об’єднавшись навколо мудрого і
талановитого керівника, вихователі та робітники склали дружній, сталий колектив. І мета
колективу одна – зробити все, аби садок став
для вихованців другою домівкою.
Є в дитячому садку і працівники , які почи-

нали працювати в цьому закладі з початку
його існування – це завгосп Задорожня В.П.,
вихователь Кам’янська Т.Т.. Не можемо не згадати добрим словом і кухаря Мішок О.О., яка
з самого рання готує смаколики для наших
дітлахів. Ці три поважні жінки відзначають
свій день народження у квітні . Вітаємо іменинників та даруємо найкращі слова побажання.
Хай доля Ваша піснею зліта, розквітне цвіт
калиною у лузі, Хай будуть щедрими літа на
щастя, на здоров’я і на друзів Людської шани
зичимо й тепла, достатку, злагоди в родині
Щоб вся біда у безвість відійшла, а радість залишилася віднині.
В.о. старости села Мирне
Циганкова С.М.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з днем народження головного
спеціаліста загального відділу Левченко Ольгу Петрівну, начальника відділу земельних
відносин Салєєва Олександра Сергійовича,
завідуючу КЗДО «Сонечко» Стеценко Олену
Віталіївну, голів квартальних комітетів Сидорова Юрія Михайловича, Щелкунову Світлану Омелянівну, Лісаченко Ірину Олексіївну,
Катрич Анну Миколаївну, Сергієнко Ганну
Миколаївну!
Бажаємо вам міцного здоров’я, особистого щастя, вагомих досягнень та здійснення
найзаповітніших мрій, злагоди та добробуту
у ваших оселях.
Z У квітні святкуватимуть ювілейні дати
Марченко Т.І., Клименко Г.Т., Богуславський
С.,також дні народження відзначатимуть - голова ветеранської організації Лобаченко В.Г.,
пенсіонери Готопіло Є.П., Юрова Л.М., Юров
В.А., Мендусь В.І., Козаченко М.С., Шашкін
В.В., Білан Н.В., Романова К.А., Глущенко Г.К.,
Майструк Т.Т. Головченко М.П., Дернова Р.В.,
Долиняна М.І. ,Мешок Р.В., Даневич Н.Н., учасники АТО Рулевський Р.Р.,Івасюк Б.І.
З найкращими побажаннями вітаємо квітневих іменинників Заброду І.М., Крупенко
В.Л.,Тимченко О.А., Рябуху О.В., Безушко О.І.,
Приходько Л.А., Романенко В.М., Гарцева
О.Ю., Мендусь Ю.В., Касай С.В., Касай Т.В., Кудінова Л.В.,Понєдєльнік В.В., Калоян В.О., Мішок Р.В., Сверзоленка В.В., та даруємо Вам і
всім жителям села, які святкуватимуть свій
день народження у квітні, найкращі побажання:
Хай щастить Вам завжди і всюди в розв’язанні життєвих задач, Хай завжди Вашим прикладом буде сила волі ,надії й удач. Куди б не
вів життєвий шлях, хай лиш до щастя доля повертає, І кожна мить, неначе птах, крилом любові й ласки огортає. Барвами радості й краси хай серце повниться до краю, Здійсняться
мрії, добрі сни ,й успіх попереду чекає.
З повагою, в.о. старости села Мирне
Циганкова С.М.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, ім.І.Франка, Фестивальна щиро
вітає з Днем народження: Кулініч Галину Григорівну, Мозгін Світлану Григорівну, Кутного
Степана Петровича, Лашка Павла Юхимовича, Головань Марію Федорівну, Владімірову
Раїсу Павлівну, Борзило Ірину Андріївну, Лагоду Дмитра Анатолійовича, Ткаченка Віктора
Григоровича, Левченка Василя Вікторовича,
Кудіну Оксану Олександрівну, Якук Віталія
Михайловича, Кудіну Олександру Олександрівну, Яцук Віталія Михайловича, Кудіну
Олександру Олександрівну, Лось Дмитра
Олександровича, Малофій Інну Георгіївну,
Белю Владислава Олексійовича. Міцного здоров’я Вам та щайливих довгих років!
З повагою, голова квартального
комітету О.Г. Бадун
Z Сердечно вітаємо з днем народження
подругу і сусідку Сергієнко Ганну Миколаївну!
Скільки років тебе не питаємо,
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Хай зозулями скажуть гаї. Ми тебе із роками вітаємо, Що засніжили скроні твої. Довголіття тобі ми бажаємо, І тепла на життєвім
шляху І здоров’я і щастя бажаємо І всього, що
найкраще в житті!
З повагою, твої подруги Раїса, Валентина, Маша, Тетяна, Зінаїда, Галина
Z Вітаємо з Великоднем! Світле Воскресіння створює нам особливий стан душі, наповнює серця добром, любов’ю до ближнього, сподівання на Божу прихильність. Нехай
свячена запашна паска на столі й барвисті
писанки будуть у кожній оселі. Христос Восркрес!
Голова квартального комітету вул.Травневої вітає з днем народження Макаренко
Людмилу, Волик Анастасію, Бондарчук Олександра, Байсера Лідію Степанівну, Замковського Олександра, Кобу Артема, Скубій Віктора, Галушко Лілію, Вольвач Ірину, Московку
Валентину, Трюхана Сергія, Чернова Юрія,
Коваленко Олену, Коваленко Юрія, Душило Анатолія, Топор Віту, Назаренко Нікіту,
з ювілеєм – Дузь Віктора! Нехай кожен день
дарує щастя, сонце всміхається завжди, нехай буде радість у вашій хаті сьогодні, завтра,
назавжди.
З повагою, голова квартального
комітету Л.П.Чиквашвілі
Z Голова квартального комітету вул.Героїв АТО вітає з днем народження Чубенко
Тетяну Іванівну, Дьоміну Зінаїду Іванівну, а також з ювілейним днем народження Щербину
Клавдію Нікіфорівну!
Бажаю Вам, щоб душа була молодою, доля
багатою, любов вірною, а дружба друзів вічною.
З повагою, голова квартального
комітету Т.С. Галчанська
Z Голова квартального комітету пров.
Василя Стуса від усього серця щиро вітає зі
світлим Христовим Воскресінням мешканців
провулку! Міцного Вам здоров’я, святкового
настрою, добра й достатку, Божого благословення в усіх добрих справах, помислах і починаннях.
Z Голова квартального комітету та всі
мешканці пров.Василя Стуса вітають з Днем
народження Бражанюк Яну Анатоліївну. Бажаємо міцного здоров’я, світлих життєвих обріїв, невичерпної енергії, наснаги, достатку,
благополуччя! Щоб кожен день був зігрітий
добром і теплом рідних та друзів.
Z Любу подругу, прекрасну господиню,
голову квартального комітету пров.Василя
Стуса, Сергієнко Анну Миколаївну, від щирого серця вітаємо з Днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, бадьорості
духу. Миру і злагоди Вашій родині! Нехай
тепло, добробут і затишок родинної оселі
надійно захищають від негараздів, а в майбутньому на Вас чекають довгі роки, наповнені
земними радощами і корисними справами!
З повагою сусіди, друзі
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