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Щороку 22 червня український народ
вшановує світлу пам’ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалась
в кожну українську домівку, кривавою
лінією пройшла через кожне серце, кожну долю.
З нагоди цієї трагічної дати у м.Оріхові 22 червня 2018
року
відбулись
пам’ятні заходи на
меморіалі
слави
«Пам’ятаємо. Шануємо. Гордимося», що
у парку ім.Шевченка.
Керівництво міської
та районної влади
спільно з ветеранами та громадськістю
вшанували героїчний подвиг наших захисників хвилиною
мовчання та покладанням квітів до меморіального комплексу.
Міський голова Герасименко Сергій
Михайлович зауважив, що наш священний обов’язок – навіки зберегти пам’ять

про тих, хто відстояв перемогу в цій жахливій війні, тих, хто став жертвою смертельних жорен нацизму. Адже життєписи
цих людей – уроки істинної мужності та
патріотизму для сучасників. І сьогодні, потерпаючи від кривавої військової
агресії на сході країни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру

та безпеки. Кращі сини і доньки українського народу знову, зі зброєю в руках,
захищають наші кордони, нашу свободу,
наш власний демократичний вибір.
Вічна пам’ять загиблим. Честь і слава
живим героям!

Шановні споживачі питної води!
У зв’язку з підвищенням температури повітря та використанням питної води не
за призначенням (полив), нестачею питної води для усунення цієї критичної ситуації з водопостачання підприємством
розроблений графік подачі води:
З 22.06.2018 року вода буде подаватися по двом напрямкам:
Напрямок 1 по парним числам місяця:
вул. Травнева та прилеглі території (
пров. В.Стуса, пров. Дачний , пров. Чайковського, пров. Луговий , пров. Матросова, пров. Ю.Смірнова - частково, вул.
Спортивна - частково, вул. Шевченко –
частково, З.Космодем’янської, пров. Комарова)
По непарним числам місяця:
вул. Г.Сагайдачного та прилеглі території
(пров. Г.Сагайдачного, вул. Молодіжна,
пров.Дружби, пров. Луговий.
Напрямок 2 по парним числам місяця
вул. Соборна, вул.Машинотракторна,
вул.І.Франко, вул.Фестивальна, вул.Привокзальна, ПЛМС .
По непарним числам місяця

вул.Металістів, вул.Героїв АТО, пров.Героїв АТО, вул.М.Грушевського, пров.Л.Українки , пров. Лермонтова, вул. П.Сергієнко, вул.І.Мазепи, пров.Перемоги.
Підвезення води буде здійснюватися
по непарним числам місяця по графіку:
вулиця Каштанова
17.00
пров. Залізничний
17.40
пров. Робочий
18.20
пров. О. Кошового
19.00
вулиця Шевченко
19.20
вулиця Ю.Смірнова
20.00
По парним числам місяця підвезення
буде здійснюватися за замовленням
мешканців міста (графік буде публікуватися на сайті Оріхівської міської ради).
Приносимо вибачення за незручності.
Вказаний графік є тимчасовим до відновлення стабільного водопостачання
в місті.
Адміністрація КП «Оріхіський
водоканал»

Гарна господиня свого краю
Вже багато років у місті Оріхові на
громадських засадах трудиться голова квартального комітету Петровська
Таїсія Михайлівна. Територія, за яку вона
відповідає немаленька: вул. Шевченка,
пров.Український, пров.Чайковського
та пров. Дачний. Тут завжди панує чистота і порядок, так само як і біля будинку Таїсії Михайлівни. Вона власним
прикладом показує як потрібно любити рідне місто. Вміє Таїсія Михайлівна
організувати мешканців для проведення робіт з благоустрою, озеленення та
утримання в належному стані вулиці та
провулків за які вона відповідає. Ось
і в цьому році, напередодні 9 травня,
за сприяння приватних підприємців
Захарова Едуарда Миколайовича та
Кандибки Олександра Васильовича, які
відгукнулись на прохання Таїсії Михайлівни, допомогти вивезти велику кількість сміття та гілок з дерев своїм автотранспортом, та навели порядок на всіх

цих вулицях і провулках. Також хочеться
відзначити людей, які також допомагали
у вивезенні і погрузці сміття це Месеряков Віталій та Герасименко Кирило. Допомагали голові квартального комітету
і працівники КП «Благоустрій» під керівництвом Короткової Олени Василівни.
Висловлюємо Петровській Таїсії Михайлівні щиру подяку від усіх мешканців вулиці та провулків, за які вона
відповідає, за її сумлінну працю та відданість власній справі, за допомогу у
вирішенні питань, пов’язаних з благоустроєм наших вулиць та провулків. Завдяки цій людині проживання
стає більш комфортне та зручне. Вона
завжди допоможе порадою та завжди
підкаже правильне рішення у різних
життєвих ситуаціях. Дякуємо їй та бажаємо здоров’я, довголіття і усіляких
благ!
Мешканці вулиці Шевченка, пров.
Українського, Чайковського, Дачного

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Добрий приклад для наслідування
Активна і успішна життєва позиція людини проявляється у сміливості ініціативи, готовності діяти і бути лідером чи
вмінні слідувати за лідером. Життя з такою
позиціє цілком залежить від наполегливої
роботи розумом та своїми руками. Адже
людина, яка не чекає «манни небесної», а
цю «манну» крупинка по крупинці збирає
сама щоденною працею обов’язково буде
успішною, прогресивною і потрібною іншим людям.
Моя розповідь буде саме про таку людину, яка хоч і не корінний копанівець, та уже
майже половину свого свідомого життя
вважає село Копані своїм рідним і робить
усе, аби воно кращало.
Народився Анатолій Петрович Тесленко
в Миколаївській області. Після проходження військової служби восени 1966 року
навчався в радгоспі-технікумі Запорізької обласної дослідної станції. Молодим
спеціалістом він потрапив до Оріхівського
району. Спочатку в село Мала Токмачка,
де працював агрономом, а згодом бригадиром комплексної бригади колгоспу
«Перемога». Далі, будучи уже студентом
заочного відділення Дніпропетровського
сільськогосподарського інституту, отримує призначення на посаду голови колгоспу у селі Жовта Круча. До Копанів сім’я
Тесленків переїхала у 1982 році. З того
часу і до осені 2010 року копанівці обирали його сільським головою. У роботі йому
знадобилися набуті знання в навчальних
закладах, досвід керувати підлеглими, отриманий на службі в армії, де він був командиром відділення, природне вміння
розуміти людей і спілкуватися з ними, а також жагуче бажання з воєнного дитинства
- жити краще.
Зробивши у роботі кількарічний пере-

рив, Анатолій Петрович повернувся до
активного суспільного життя.
Сьогодні
він в строю, бо відчуває, що потрібний
односельцям, впевнений у власних силах,
знаннях і уміннях. Маючи багаторічний
життєвий досвід, він добре усвідомив, що
людям потрібне конкретне діло, а не порожні слова. Два пункти із свого наміченого плану роботи з початку 2018 року
він уже виконав. Це проведення годин доброго спілкування для ювілярів року, яке
вдалося за підтримки працівників сільського клубу та членів художньої самодіяльності. Це виготовлення меморіальної плити «Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933
роки», яке на сьогодні реалізовується за
допомогою матеріальної підтримки сільгоспвиробників.
Далі у Анатолія Петровича ще багато
пунктів плану роботи, які він обговорює з
депутатами міської та районної рад, аби
вдалося виконати краще та на користь людям. Як очільник організації ветеранів села
Копані, він не забуває про пенсіонерів,
знає їхні проблеми і намагається по можливості допомогти.
Від імені жителів села Копані щиро вдячна Анатолію Петровичу Тесленку за те,
що доводить усім прості істини: якщо ти
хочеш, і можеш щось зробити для покращення життя у селі – то роби конкретними
справами чи змістовними пропозиціями, а
не наріканнями на бездіяльність. Вдячна
за небайдужість до розвитку села та за
роботу, яка уже зроблена і ту, яка, без сумніву, буде виконана гуртом, бо Анатолій
Петрович дав добрий приклад для наслідування усім сільчанам.
Депутат міської ради
Світлана Кравченко

Розпочинаються роботи з перевірки тяги
димовентиляційних каналів

КП «Житлосервіс» Оріхівської міської
ради повідомляє, що згідно «Правил безпеки систем газопостачання України» з липня
2018 року розпочинаються роботи з перевірки тяги димовентиляційних каналів,
згідно графіку:
Графік проведення тяги ДВК:
Липень 2018 р. – Лесі Українки, 45, 53, 57,
51, 43, 39, 49, 47а, 47, 55;
Серпень 2018 р. – Запорізька, 26, 72, Гетьмана Сагайдачного, 128,128а, Академіка
Вернандського, 111, 115, Покровська, 62, 64;
Вересень 2018 р. – Покровська, 66, 67, 68,
69, Йогана Янцена, 37, 39, 41, 43;
Жовтень 2018 р. – Гоголя 10, 12, 14, 16, 17,
20, Богдана Хмельницького, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, Соборна, 1, 2;
Листопад 2018 р. – Соборна, 3, 56, 58, 60,
62, Машинотрактрна, 1,3, Чумацька,50, Шевченко, 7, 17, 25, Героїв Крут, 31,33, Покровсь-

ка, 84.
Перевірка тяги димовентиляційних каналів проводиться згідно наказу № 285 від
15.05.2015р. “Про затвердження Правил
безпеки газопостачання України”.
Прохання до всіх мешканців не чинити
опір, надавати вільний доступ до вент. каналів.
Акт перевірки вент. каналів видається
один на весь житловий будинок після перевірки всіх квартир, в разі відсутності акту
припиняється газопостачання всього будинку.
Оплату за перевірку вентиляційних каналів надавати перевіряючим. Перевірка
тяги димовентиляційних каналів проводитиметься ФОП Кравцовим І.В., вартість робіт
складає 47,00 грн.
За інформацією КП «Житлосервіс»

Конкурс з відбору експерта
Згідно рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Оріхівської міської ради
від 31.05.2018 № 24 оголошується конкурс
з відбору експерта – суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення оцінки майна комунальної власності, що підлягає передачі в оренду на
конкурсних засадах, а саме:
- нежитлове приміщення службової
кімнати №13, загальною площею 10,4
кв.м., за адресою: м.Оріхів вул. Гоголя,
7.
Термін виконання робіт по оцінці об’єкта
– 10 календарних днів.
Учасникам конкурсу потрібно надати
до виконавчого комітету Оріхівської міської ради такі документи: заяву на участь у
конкурсі, копію свідоцтва про державну

реєстрацію, завірену копію статуту учасника конкурсу, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які
залучатимуться до виконання оцінки, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна.
Пропозиції учасника конкурсу щодо
умов оплати робіт подаються у запечатаному конверті з написом «Конкурсна пропозиція».
Конкурс відбудеться 06.07.2018 в приміщенні Оріхівської міської ради за адресою:
м. Оріхів, вул. Шевченка,11.
Останній день прийому документів
04.07.2018.
Телефон для довідок 4-30-85.
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Конкурс з відбору експерта (вул.Овчаренка, 12-А, 131,1м2)
Згідно рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Оріхівської міської ради від
31.05.2018 № 53 оголошується конкурс з відбору експерта – суб’єкта оціночної діяльності,
який буде залучений до проведення оцінки
майна комунальної власності, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, а саме:
- нежитлова будівля, загальною площею
131,1 кв.м., за адресою: м.Оріхів вул. Овчаренка, 12 літера А.
Термін виконання робіт по оцінці об’єкта –
10 календарних днів.
Учасникам конкурсу потрібно надати до виконавчого комітету Оріхівської міської ради
такі документи: заяву на участь у конкурсі,
копію свідоцтва про державну реєстрацію,

завірену копію статуту учасника конкурсу, копії документів, що підтверджують кваліфікацію
працівників, які залучатимуться до виконання
оцінки, копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна.
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов
оплати робіт подаються у запечатаному конверті з написом «Конкурсна пропозиція».
Конкурс відбудеться 06.07.2018 в приміщенні Оріхівської міської ради за адресою: м.
Оріхів, вул. Шевченка,11.
Останній
день
прийому
документів
04.07.2018.
Телефон для довідок 4-30-85.

Конкурс на право оренди об’єктів комунальної
власності (7,8 м2, вул. Гоголя, 7)
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради, згідно рішення 15-ої сесії Оріхівської міської
ради від 31.05.2018 № 21, оголошує конкурс на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Оріхів, а саме: нежитлового приміщення службової кімнати №14, загальною площею 7,8 кв.м, за адресою: м.Оріхів, вул. Гоголя, 7.
Ринкова вартість об’єкту згідно звіту про незалежну оцінку становить 52000,00 грн. (п’ятдесят
дві тисячі гривень 00 копійок).
Річні ставки орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Оріхів визначаються згідно цільового призначення використання орендарем нерухомого майна:
Показники використання орендарем
нерухомого майна за цільовим
призначенням
Розміщення торгових об’єктів для здійснення
торгівлі непродовольчими товарами
Розміщення складських приміщень
Надання комунальних та побутових послуг
населенню (крім послуг автосервісу та
перукарень)

Орендна ставка
(%)

Початкова місячна
орендна ставка (грн)

35

1516,66

30

1300,00

20

866,66

За умовами конкурсу учасник повинен забезпечити:
- стартовий розмір орендної плати;
- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки
об’єкта оренди.
Учасники конкурсу повинні надати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості; довідка від учасника про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію свідоцтва
про державну реєстрацію; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- інформацію про засоби зв’язку.
Документи учасників подаються до виконавчого комітету Оріхівської міської ради у конвертах
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. Конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати (не нижчого за стартовий) необхідно надати в окремому запечатаному конверті з
написом «Конкурсна пропозиція».
Конкурс відбудеться 11.07.2018 о 14-00 год. в адмінбудинку Оріхівської міської ради, за адресою: м. Оріхів. вул. Шевченка,11. Кінцевий строк прийняття заяв та інших документів на участь у
конкурсі – 04.07.2018. Телефон для довідок: 4-30-85.

Співчуваємо

Оголошення

Голова квартального комітету вул.Героїв
АТО та сусіди провулку Героїв АТО глибоко
сумують та співчувають Рогову Олександру
Івановичу та всій його родині з приводу
смерті батька, дідуся Рогова Івана Миколайовича. Земля йому пухом, небо раєм.
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С

v Продам 2-х кімнатну квартиру в центрі
міста Оріхова по вул.Йогана Янцена, 37 розташовану на 2-му поверсі 5-ти поверх. будинку.
Балкон розширений та утеплений. Є автономне
опалення. Т. 066-753-13-45, 066-785-32-57.

Жителі вулиці Машинотракторної сумують з приводу передчасної смерті молодої
мами 4-х дітей Беля Ганни Василівни та висловлюють щире співчуття дітям: Юлії, Владиславу, Каті, Олександру та чоловіку Максиму всім рідним та близьким. Вічна пам’ять
Ганні, хай земля їй буде пухом а небо раєм.
Жителі вул.Машинотракторної, голова
квартального комітету Бадун О.Г

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

v Міняю 2-х кімнатну квартиру 50 м.кв 3/9 з
ремонтом на житловий газифікований будинок
в центрі міста або продам. т. 099-007-28-09.
v Оріхівське відділення Пологівської ОДПІ
ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє, що з
01.07.2018 року нові рахунки по сплаті податків
до державного та місцевого бюджету. Звертатись до каб.№ 4, 1 поверх будівлі.
v Продам 1-но кімнатну квартиру 36 м.кв 3/5
в центрі міста т.099-751-96-58.

Висловлені авторами думки можуть не
співпадати з позицією редакції.
За достовірність фактів відповідає автор публікації.
Відповідальність за зміст реклами
несе рекламодавець.
Реєстраційне свідоцтво серія ЗЗ №391.
Передплатний індекс 21681.

Прийміть вітання!
Z Голова квартального комітету вул. Героїв АТО вітає з ювілейним
Днем народження Проценко Анну
Матвіївну!
Бажаємо Вам, здоров’я, щастя, добра, від рідних – щирих привітань і
здійснення усіх бажань
Голова квартального комітету
Т.С. Галчанська
Z Квартальний комітет вул.Героїв
АТО вітає іменинників червня місяця: Яковенко Анну Миколаївну, Ярмоленко Людмилу Федосіївну, Вітер
Валерія Миколайовича, Яковенко
Едуарда та з ювілейним Днем народження: Клименко Яну Ігорівну, Будько
Миколу Федоровича, Заяц Миколу
Васильовича!
Бажаю Вам, довго ще прожити, здоров’я доброго на сотню літ, щоб ви
устигли онуків одружити й благословити правнуків на світ!
З Днем народження Вас!
Голова квартального комітету
Т.С. Галчанська
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради та голова міської організації інвалідів війни та збройних сил
вітають з Днем народження: Калиту
Івана Калиновича, Тімонік Галину Петрівну!
Бажаємо іменинникам міцного здоров’я на багато років життя, успіхів,
родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх
ваших задумів. Тож нехай кожний ваш
день наповнюється найважливішими
словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло у Вашу оселю!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає іменинників
червня: Пономаренка Віктора Григоровича, Яковенко Анну Миколаївну,
Кучеренко Олександра Івановича,
Доновську Наталю Миколаївну, Свириденка Володимира Миколайовича, Савескул Аллу Дмитрівну, Сотнікову Тетяну Вікторівну, Лепетченка
Станіслава Миколайовича!
Прийміть найщиріші вітання та
сердечні поздоровлення з нагоди
Дня народження! Бажаємо Вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сил і мужності, добра і радості,
благополуччя і довголіття, успіхів на
вашій професійній ниві.
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження голів квартальних комітетів:Щербину Олександра Вікторовича, Луб’янова Івана Григоровича, Болдимш
Івана Дмитровича, Москаль Василя
Филимоновича, Гуденко Світлану Миколаївну, Кієгечеву Тетяну Минівну!
Прийміть наші найтепліші поздоровлення з нагоди Дня народження.
Бажаємо Вам міцного богатирського
здоров’я, молодечого запалу, міцності духу і наснаги для здійснення
всього задуманого на довгі-довгі
роки. Щиро бажаємо щастя, сімейного благополуччя, успіхів, миру та
злагоди. Нехай Вас у всіх починаннях
супроводжує вдача, розуміння і підтримка з боку рідних, колег і однодумців, а непроста робота приносить
тільки задоволення і творчі перемоги. Наснаги та усіляких гараздів і довгогих щасливих літ!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради та колектив КП
«Оріхівський водоканал» вітає з Днем
народження працівників Оріхівського водоканалу: Пономаренка Віктора
Григоровича, Симоненка Олександра

Телефонуйте: редактор – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Газета виходить у другу і четверту
п’ятницю місяця українською та
російською мовами.

Івановича, Самойлик Сергія Михайловича, Галушкіна Володимира Івановича! Бажаємо іменинникам міцного здоров’я на багато років життя,
успіхів, родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх ваших задумів. Тож нехай
кожний ваш день наповнюється найважливішими словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло у Вашу
оселю!
Z Квартальний комітет вулиць
Машинотракторної, ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає іменинників: Босенко Лесю Геннадіївну,
Касян Катерину Олегівну, Каплю
Валерію Сергіївну, Донченко Таісію
Павлівну, Пряжка Сергія Володимировича, Гайдаш Андрія Сергійовича, Соловйову Любов Єгорівну,
Савєльєву Ларису Вікторівну, Смєюху
Ольгу Олександрівну, Цівань Максима Олександровича, Сергієнко Юлію
Володимирівну!
Бажаємо щастя в хату, до ста літ
здоров’я багато, хай радість лине
кожну мить, добра, любові, хай Вам
щастить!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г.
Z
Ветеранська організація
Оріхівської швейної фабрики поздоровляє ветеранів та працівників
підприємства зі святом працівників
легкої промисловості!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
сімейного затишку та благополуччя, нехай здійсняться ваші мрії та
сподівання на краще! Нехай до ваших
осель завітають: добробут та злагода,
взаємоповага та взаємопорозуміння.
Зі святом вас!
Голова ветеранської організації Оріхівської швейної фабрики
Василина Г.С.
Z Голова квартального комітету
вул.Травневої вітає з Днем народження іменинників: Гуріна Володимира
Анастасійовича, Домінську Людмилу,
Мозгін Валентину, Діденко Валентину, Кобу Олю, Макаренко Аню, Кушніренко Світлану, Німченко Олександра, Ленчук Сергія, Книш Сергія,
Назарова Сергія, Волик Наталю, Ковалевську Марину, Корнійчук Софію,
Цибульську Анжелу, Бутенко Тетяну
та з ювілейним Днем народження:
Трюхан Людмилу, Німченко Ірину, Ковалевського Максима, Пільц Валентину Павлівну та Пільц Володимира
Євгеновича!
Зичимо міцного здоров’я, щастя й
добробуту, нехай життєва чаша буде
переповнена щастям, любов’ю, дружбою та вічно молодою душею!
З повагою, голова квартального
комітету Чиквашвілі Л.П.
Z Палко вітаємо з Днем народження Зязєву Людмилу Іванівну, Левченко Тетяну Федорівну, Лупинос
Наталю Михайлівну, Субтелю Любов
Іванівну!
Прийміть найщиріші вітання з Днем
народження! Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої
наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного
щастя, злагоди та добробуту у Вашій
оселі! Нехай здійсняться усі заповітні
мрії, а будь-які повороти долі завжди
відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості,
добра і благополуччя!
З повагою, Лупинос Євгенія Михайлівна та жителі
села Новоандріївка
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