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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Святкування 27-ї річниці незалежності
України в Оріхівській громаді
24 серпня відбулись заходи
присвячені головному святу
нашої країни - 27-й річниці незалежності України.
27 років – незначний
проміжок часу, але за ці роки
країна пройшла довгий і важкий шлях.
Тож цей день об’єднав всіх
жителів та гостей громади, які
люблять і шанують нашу країну
на площі Покровській м. Оріхова.

З самого ранку відбулась святкова
сільськогосподарська
ярмарка, а ввечері культурно-розважальні заходи розпочала дитяча програма «Поле
дитячих розваг» де наймолодші учасники свята мали
можливість танцювати, брати участь у конкурсах, бігати,
стрибати, водити хороводи та
співати.
Святковий концерт за участю кращих виконавців грома-

ди подарував гарний настрій, позитивні емоції та приємні враження
мешканцям та гостям громади.
Ведуча свята привітала всіх З Днем
незалежності від імені міського голови Сергія Михайловича Герасименка.
Молодіжна дискотека завершила
вечірню концертну програму.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Незабутній літній відпочинок
Останнім часом температура влітку сягає рекордних відміток. Як же хочеться у літню спеку
поринути у зелений оазис, а ще краще – на морське узбережжя!
Двадцятьом дівчатам та хлопцям Оріхівської
ОТГ (в тому числі й мені) у період з 16 липня до
5 серпня пощастило відпочити на Азовському
морі в рамках програми оздоровлення обдарованих дітей на 2018 рік. Вказана програма
прийнята Оріхівською міською радою з метою
придбання путівок для літнього відпочинку відмінників навчання і талановитих дітей. Отже,
діти отримали путівки безкоштовно.
Добір кандидатів на оздоровлення було покладено на керівництво та колективи шкіл
Оріхівської ОТГ.
Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради та особисто його начальником Тетяною Костянтинівною
Прищенко докладено максимум зусиль для обрання найкращого місця відпочинку для дітей.
Ним став дитячий оздоровчий табір «Лазурна
райдуга».
Якщо чесно, спочатку довго вагалася. Були
сумніви щодо достатньої якості як території, так
і послуг з оздоровлення. Сумнівів додали й поодинокі не зовсім задовільні відгуки у соціальних мережах, датовані 2015 роком. Після довгих
вагань вирішила все ж таки не відмовлятися від
нагоди провести 3 тижні на морі.
Лише тепер я усвідомлюю, що через свої побоювання ледь не втратила чудову нагоду отримати фантастичні враження та пережити незабутні
позитивні емоції!
Дитячий заклад «Лазурна райдуга» має чудову
інфраструктуру і розташований на першій лінії
узбережжя Азовського моря у смт. Кирилівка.
На території наявний сучасний спортивний майданчик, кінотеатр та цілих 2 басейни. Вільний
час діти можуть відвідувати творчі студії з обра-

зотворчого
мистецтва,
вокалу, танців, а також
займатися
у спортивних гуртках.
Окремої
уваги заслуговує їдальня, яка чи
не єдина з
таборів на
Азовському
узбережжі пропонує 5-разове харчування по системі «шведський стіл». У цьому дитячому таборі
працює чудовий колектив вожатих, вихователів,
керівників гуртків та обслуговуючого персоналу,
які втілюють дитячі мрії у життя.
Щодня у дитячому закладі відбуваються розважальні заходи: спортивні змагання, творчі
конкурси, квести та дискотеки.
«Лазурна райдуга» для мене став третім табором і, побоюючись образити інші, я не буду говорити, що це найкращий табір. Хоча… Я не можу
стриматися й стверджую, що це дійсно – найкращий дитячий табір!
Щиро завдячую міському голові Сергію Михайловичу Герасименку, депутатам Оріхівської
міської ради, начальнику відділу освіти, молоді
та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Тетяні Костянтинівні Прищенко та всьому колективу цього відділу, а також рідній школі
за чудовий та незабутній літній відпочинок! Це
величезний стимул для подальшого досягнення
успіхів у навчанні та проявів своїх талантів.
Від усіх обдарованих дітей, які відпочивали у
«Лазурній райдузі», Оля Ілієнко, учениця 9-А класу
КУ «Оріхівський НВК №2 імені В.А. Лазаряна»
Оріхівської міської ради Запорізької області

Звернення депутатів Оріхівської міської ради до голови Запорізької обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо будівництва об’єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів – реконструкція» та «Реконструкція КНС №2 м. Оріхів»
Шановний Григорію Вікторовичу!
Шановний Костянтине Івановичу!
Ми, депутати Оріхівської міської ради,
вкрай стурбовані критичним станом каналізаційних очисних споруд у м. Оріхові та
виконанням робіт по будівництву об’єкту
“Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів Запорізької області – реконструкція», замовником якого Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної
адміністрації та розпочате ще у 2008 році.
Вказаний об’єкт належить до аварійного і
на сьогодні є одним із важливіших об’єктів
будівництва у місті.
Каналізаційні очисні споруди (КОС) м.
Оріхова проектною потужністю 3250м3/
добу запроектовані Київським інститутом
“Укргіпросільмаш” в 1965 році. Введені в
експлуатацію в 1968 році. За час експлуатації (50 років) значна частина споруд вийшла з ладу, практично не працює біологічна очистка (в неробочому стані чотири
двохярусні відстійники та два біофільтри,
останні споруди потребують капітального ремонту). Недостатньо очищені стоки
в кількості 2700 м3/добу скидаються в р.
Конка, яка є притокою р. Дніпра. За даними ВП «Оріхівський МВ ДУ «Запорізький
ОЛЦ МОЗ України» індекс лактозо позитивної кишкової палички (ЛКП) в дм3 річкової
води становить 110000 при нормативному
значенні 5000 в дм3 (додаток №11 до Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів від 19.06.1996
№173) і її вміст перевищує норму у 22 рази.
Отже ситуація, яка склалася, загрожує
екологічній безпеці не тільки річки Конка,
всього міста, а також і району, області, регіону.
На сьогодні руйнація складових каналізаційно-очисних споруд міста призвела до
порушення технологічного процесу очищення стічних вод. Якість очищення складає лише 5-10%, що не відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам. В зв’язку з
цим неочищені стічні води потрапляють
до р. Конка, чим погіршується екологічний

стан прибережної території. Будівля лабораторного корпусу потребує негайного
капітального ремонту.
Ще у 2002 році виконавчим комітетом Оріхівської міської ради були замовлені техніко-економічні показники
(ТЕП) “Каналізаційні споруди м. Оріхова.
Реконструкція”, які виконав інститут “Запоріжгіпроводгосп”, якими передбачена
реконструкція існуючих та будівництво
споруд на новому майданчику.
Згідно висновку Державного управління
екології та природних ресурсів в Запорізькій області від 13.01.2004 за №10/2-756, за
сприяння Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації виділені кошти та виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту
«Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів Запорізької області – реконструкція», яку виготовив ТОВ «Текос ЛТД» (юридична адреса: 03150 м. Київ,
вул. Дімітрова, 24).
Загальна кошторисна вартість у цінах 2008
року об’єкту складала 15045,827 тис.грн.
У 2015 році Управлінням капітального
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації було проведено перерахунок загально-кошторисної вартості
об’єкту та отримано експертний звіт - ДП
«Укрдержбудекспертиза» від 06.02.2015
№ 08-1780/4-13 /08-427-13, що затверджено наказом начальника УКБ ЗОДА від
10.03.2015 № 16. Кошторисна вартість в
діючих цінах складає 15759,863 тис.грн.
Ступінь будівельної готовності – 40%, залишок кошторисної вартості на 01.01.2016
- 11030,291 тис.грн. Фактично є сумнівним
ступінь будівельної готовності - 40%?
За період 2011-2017 рр. виділялися кошти з обласного бюджету, але не освоювалися замовником.
Також залишається відкритим питання
будівництва об’єкту «Реконструкція КНС
№2 у м. Оріхів Запорізької області». У відповідності до умов укладеного договору генпідрядник зобов’язаний виконати
роботи у визначені терміни липень 2017

– квітень 2018. А сьогодні вже кінець
липня 2018 року. Вказаний об’єкт є також
аварійним через стан ємності каналізаційно - насосної станції (КНС) висотою 5,5
м (повздовжня тріщина довжиною 1,5 м,
яка постійно розширюється), і спричиняє
витік стоків у ґрунт. Щоденно обслуговуючою організацією проводиться очищення
насосного обладнання, що забивається
змивним ґрунтом.
У червні 2018 року на р. Конка в районі
КНС №2 виявлено масову загибель річкової риби (плотва, карась, окунь, сонячний
окунь, щука). Ця подія викликала соціальне обурення серед населення не тільки
міста, а й населених пунктів, що розташовані по течії річки. Було створено комісію
для проведення епізоотичного розслідування по факту мору риб правого та лівого
берегів річки Конки в межах міста Оріхова.
Комісією призначено відбір проб загиблої
риби та направлення її до Запорізької регіональної лабораторії ветеринарної медицини для дослідження на паразитологічні
захворювання та пестициди (ФОС, ХОС).
Отримано Звіт про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 001488 п.м./18 від 25.06.2018
одна об’єднана проба задохлої риби
(плотва, окунь) для дослідження на пестициди виявлено - не можливе проведення
дослідження риби на пестициди, в зв’язку
непридатності патологічного матеріалу
для дослідження (зразок риби з різким
неприємним запахом, в стані гнилісного
розпаду).
Також отримано відповідь від ВП
«Оріхівський МВ ДУ «Запорізькій ОЛЦ
МОЗУ» про результати дослідження проб
води річки Конки від 25.06.2018 та встановлено, що по мікробіологічним показникам вода не відповідає вимогам додатку
№ 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів від
19.06.1996 № 173, в якій викладено можлива причина загибелі риби : внаслідок
ливня відбулося хімічне забруднення річ-

ки, крім цього ливневими водами змитий
грунт, раніше забруднений стічними водами, однак не можливо виключати і дренажу стічних вод із негерметичних каналізаційних колодязів.
Враховуючи вище викладене, депутатський корпус Оріхівської міської ради прохає Вас зважити на критичну ситуацію, що
склалася, і сприяти завершенню робіт на
об’єктах “Каналізаційні очисні споруди м.
Оріхів Запорізької області – реконструкція» та «Реконструкція КНС №2 м. Оріхів»
до кінця 2018 року, з метою не доведення
ситуації до надзвичайної та соціального
вибуху серед населення міста.
Звернення прийнято на сімнадцятій сесії
Оріхівської міської ради сьомого скликання 26.07.2018.
З повагою, депутати Оріхівської міської
ради:
1. Бєлкін Ігор Миколайович
2. Бондаренко Антоніна Іванівна
3. Вискребенцев Роман Леонідович
4. Гащенко Сергій Васильович
5. Грибняк Антон Геннадійович
6. Дегтяренко Ольга Іванівна
7. Денисенко Світлана Іванівна
8. Дернова Оксана Вікторівна
9. Дернова Тетяна Миколаївна
10. Дикун Олександр Васильович
11. Залунін Артем Михайлович
12. Касярум Василь Іванович
13. Кравченко Світлана Вікторівна
14. Лепетченко Алевтина Миколаївна
15. Лось Валентина Володимирівна
16. Мандрич Світлана Миколаївна
17. Марич Станіслав Геннадійович
18. Маруєв Володимир Вікторович
19. Мних Олег Миколайович
20. Назаренко Геннадій Олександрович
21. Назарчук Григорій Володимирович
22. Павленко Олександр Петрович
23. Пакета Людмила Миколаївна
24. Прищенко Костянтин Васильович
25. Хоменко Віктор Іванович
26. Шкарупило Яків Васильович

27 серпня 2018 року
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Привітання міському голові

Шановний Сергію Михайловичу!
Прийміть найщиріші вітання з – Днем
народження!
Від усього серця зичимо Вам міцного
здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів, нових успіхів та творчої наснаги у
Вашій нелегкій трудовій діяльності.
Бажаємо Вам і Вашим рідним сімейного
затишку і тепла, добробуту та душевного
миру, довгих років радісного, щасливого
життя.
Нехай ніколи не покидає Вас почуття
задоволення від здійснених Вами добрих

справ, від успішного здійснення задумів і
проектів.
Нехай Ваша самовіддана праця завжди
дарує радість, а Ваш високий професіоналізм і авторитет служить справі
підвищення благополуччя та розвитку
Оріхівської громади, зростання добробуту земляків.
Нехай Ваші невтомність, талант господаря, досвід та професіоналізм ще багато
років сприяють розквіту громади.
З повагою, колектив виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Привітали з 100-річним ювілеєм
15 серпня 2018 року свій 100-річний
ювілей святкувала довгожителька міста
Оріхова, Садова Євдокія Єгорівна. З
цією визначною подією іменинницю,
від імені депутатського корпусу та виконавчого комітету Оріхівської міської
ради привітав міський голова Герасименко Сергій Михайлович, вручив подарунок та побажав їй міцного здоров’я,
довголіття, добробуту та затишку в колі
своєї великої родини. До привітань
приєднався депутат міської ради Вискребенцев Роман Леонідович, який побажав ювілярці здоров’я та довголіття і
вручив цінний подарунок.
Євдокія Єгорівна народилася в с.
Білогір’я Оріхівського району. Свою трудову діяльність розпочала на паперовій

фабриці
с.
Білогір’я. Потім тяжко
працювала
в
колгоспі
« В о с то к »
Оріхівського району ланковою в
польовій бригаді. Про ті роки згадує, що
працювалось дуже важко, не боялась
ніякої роботи, працювали по 28 днів на
місяць без вихідних.
Народила та виховала трьох дітей, має
п’ять онуків та сім правнуків.

З військовим квитком до відділу ДАЦС
В зв’язку з внесеними змінами до деяких нормативно-правових актів у сфері
державної реєстрації актів цивільного
стану відповідно до наказу Міністерства
юстиції України від 1 листопада 13.11.2017
№3548/5, які набули чинності з 17 листопада 2017 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері
державної реєстрації актів цивільного
стану”
- Особи, які бажають подати заяву про
державну реєстрацію шлюбу, розірвання
шлюбу, зміну імені, внесення змін до ак-

тового запису цивільного стану повинні
мати при собі, відтепер ще й військово-облікові документи, так як в заявах необхідно буде заповнювати наступні графи
Відношення до військової служби:
1) де перебуває на обліку;
2) назва міста та номер поштової
скриньки військової частини, де служить;
3) військове звання (категорія)*;
4) серія та номер військового квитка
(тимчасового посвідчення) або посвідчення про прописку).
З повагою, Оріхівський РВ ДРАЦС

Співчуваємо
Голови квартальних комітетів м.Оріхова:
Носова А.Т, Авдєєва В.В, Бадун О.Г, Шапран В.П
висловлюють щирі співчуття голові квартального комітету Катрич Анні Миколаївні з приводу непоправної втрати, смерті чоловіка Миколайчука Володимира Івановича. Хай земля
йому буде пухом а небо раєм.
Голови квартальних комітетів м.Оріхова висловлюють щирі співчуття голові квартального
комітету Катрич Анні Миколаївні з приводу непоправної втрати, смерті чоловіка Миколайчука Володимира Івановича. Хай земля йому буде
пухом а небо раєм.
		
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
висловлює щирі співчуття голові квартального
комітету Катрич Анні Миколаївні з приводу непоправної втрати, смерті чоловіка Миколайчука Володимира Івановича. Хай земля йому буде
пухом а небо раєм. Вічна йому пам’ять.
Жителі вулиці Травневої висловлюють щирі
співчуття родині Ватуліної Людмили Іванівни з
приводу непоправної втрати, смерті матері.
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
висловлює щирі співчуття голові ветеранської
організації заводу «Орсільмаш» Пономаренку
Григорію Васильовичу, його близьким та рідним з приводу непоправної втрати, смерті дружини Пономаренко Ганни Петрівни. Хай земля
їй буде пухом а небо раєм. Вічна їй пам’ять.

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

До уваги платників
податків!
Управління Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області
звертає увагу, що у зв’язку із запровадженням централізованої моделі
виконання дохідної частини бюджетів з 2 липня 2018 року змінилися реквізити бюджетних рахунків
для зарахування податків, зборів
та інших платежів до державного та
місцевих бюджетів.
Реквізити всіх рахунків, що вводяться в дію 02.07.2018, розміщено
на офіційному Веб-порталі Державної казначейської служби України в мережі Internet (http://www.
treasury.gov.ua).
Починаючи з 11 вересня 2018
року платежі, перераховані на старі
рахунки, будуть повертатись платникам.
Відділ надходжень та видатків
управління

Оголошення
v Студентський квиток та залікову книжку № 141323 на ім’я Рудчик
Юрія Васильовича, виданий Запорізькою державною інженерною
академією вважати недійсним.

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 Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає іменинників серпня:
члена виконавчого комітету міської ради
Мірошніченко Олену Олександрівну, головного спеціаліста загального відділу
міської ради Козика Юрія Миколайовича,
діловода села Нестерянка Тєтєрєву Наталю Володимирівну, депутатів міської
ради Назаренка Геннадія Олександровича, Дегтяренко Ольгу Іванівну, Павленко
Олександра Петровича, головного бухгалтера міської ради Ковач Ірину Іванівну,
діловода села Новоданилівка Підорич
Наталю Яківну!
Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання з нагоди Дня народження,
побажання міцного здоров’я, родинного
благополуччя, достатку, злагоди, здійснення всіх задумів. Успіхів Вам у майбутніх звершеннях в ім’я процвітання рідного краю та держави! Хай Господь Бог
береже Вас.
Z
Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження
голів квартальних комітетів: Бібро Людмилу Олександрівну, Яковенко Джульєту
Іспиридонівну, Авраменко Лідію Дмитрівну!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів
свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
Z
Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради та голова міської організації
інвалідів війни та збройних сил вітають
з Днем народження: Карбовничого Всеволода Івановича, Савченко Зінаїду Йосипівну, Авраменко Лідію Дмитрівну!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає з ювілейним Днем
народження: Авраменка Івана Васильовича, Капущенка Віталія Олександровича,
Лагоду Ірину Василівну та з Днем народження: Черепаху Лідію Григорівну, Зуєву
Марію Іванівну, Чернуху Ніну Миколаївну,
Суходолю Тетяну Миколаївну, Пуцька
Станіслава Івановича, Левченко Марину
Олександрівну, Скидан Софію Віталіївну,
Лазька Олександра Максимовича!
Прийміть бажання Ви від нас: нехай
сьогодні, завтра, завжди не покидає щастя Вас. Ідіть, ідіть у дальну путь, і хай на
цій усій дорозі, кохання квіти лиш цвітуть!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г.
Z Щирі вітання з ювілейним Днем народження надсилаємо Дузь Марині та з
Днем народження: Шульгі Юрію, Саєнко
Анні, Хвостенко Тетяні, Мацьцеву Давиду,
Затхєєвій Людмилі, Шульгі Ользі, Авраменко Вікторії, Ромашкіній Анастасії, Дяченко Миколі, Макаренко Олені, Білоус
Марині, Баранову Миколі!
Хай не згасає усмішка на Вашому обличчі, міцного здоров’я, родинного тепла, щастя та життєвої вдачі!
З повагою,
голова квартального
комітету Чиквашвілі Л.П.

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

Z Ветеранська спілка с.Нестерянки
щиро вітає ювілярів Невмержицьку Юлію
Миколаївну та Баукіна Валентина Яковича!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стількиж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
З повагою, голова ветеранської спілки
с. Нестерянка Шишка Я.І.
Z Депутат міської ради Дегтяренко
О.І. та квартальний комітет вул. Паркової
(колишня Правди) сердечно вітає з ювіейним днем народження Островську Любов
Михайлівну, який вона відсвяткувала 18
серпня 2018 року. Хай кожен день дарує
щастя, хай ласкає сонце Вас теплом, хай
буде мир та радість у Вашій хаті, сьогодні,
завтра і завжди!
З повагою, голова квартального
комітету Сіра А.М.
Z Голова квартального комітету вул.
Героїв АТО та мешканці вулиці та провулку Героїв АТО вітають з Днем народження
міського голову Герасименка Сергія Михайловича!
Бажаємо Вам: нехай здоров’я завжди
буде добрим, щоб в роботі ладилось все,
за справи добрі хай шанують люди а в дім
хай доля затишок несе.
З повагою, голова квартального
комітету Галчанська Т.С та всі мешканці
вулиці та провулку Героїв АТО
Z Квартальний комітет вул. Громадянської, пров. Громадянського та пров.
Гвардійського щиро вітають депутата
міської ради Дегтяренко Ольгу Іванівну з
Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, професійних успіхів, нехай здійсняться усі
заповітні мрії, нехай ваша енергійність,
душевність і людяність привертають до
Вас тих, хто працює і спілкується з Вами!
Ти в будь яку хвилину допоможеш,
свою руку простягнеш в біді, так спасибі
тобі наша люба, що ти є така на землі!
Голова квартального комітету
Бібро Л.О.
Z Квартальний комітет вул.Приходько
від щирого серця вітає депутата округу №
17 Дегтяренко Ольгу Іванівну з Днем народження.
Усі найкращі побажання
Сьогодні — в вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
Z Квартальний комітет вул. Приходько вітає мешканців вулиці зі святом Незалежності України. Бажаємо всім здоров’я,
миру, ясного сонечка та ніякої біди.
Z Квартальний комітет вул.Приходько від щирого серця вітає серпневих та
вересневих іменинників: Ярового Олександра Миколайовича, Овчаренко Володимира Геннадійовича,Шелудько Віталія
Анатолійовича, Губатенко Любов Яківну,Губатенко Івана Івановича та з ювілейним днем народження - Дудко Наталію
Іванівну. Бажаємо здоров’я, щасливої
долі, удачі, кохання і грошей доволі. Нехай Вам буде усе, як бажається, фортуна
нехай лише посміхається!
Z Квартальний комітет вул.Приходько вітає з початком нового навчального
року усіх учнів, студентів, учителів та
батьків. Бажаємо успіхів у навчанні, роботі та терпіння батькам.
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