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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Привітання міського голови з Днем міста
Шановні оріхівці!
Вітаю вас з 243-ю річницею
заснування та 75-ю річницею
з дня визволення міста!
День народження рідного міста
об’єднує усіх нас, незалежно від віку та
професії. У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Це
свято всіх, хто тут народився і виріс,
хто приїхав колись, щоб залишитися
назавжди.
Оріхів може пишатися тим, що в ньому народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей.
Разом ми єдина і велика сім’я, яка
прагне створити зручні й комфортні

умови для життя. Усі досягнення, якими багате наше місто, складаються з
щоденної праці, знань і талантів його
жителів. Висловлюю слова великої
вдячності усім оріхівцям за любов та
вірність рідному місту!
Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення й творчого підходу до виконання будь-якої справи.
Нехай у місті панує суспільна злагода, взаємна повага та довіра, а в кожному домі – родинний затишок, мир,
любов та достаток.
З повагою,
міський голова С.Герасименко

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Програма святкування Дня міста Оріхова
18 вересня меморіальний комплекс
«Пам’ятаємо. Шануємо. Гордимося»
9.00 – Мітинг та великий збір Гімназії №1
«Сузір’я»
21 вересня, площа Покровська
06.00-12.00 – Святкова ярмарка
22 вересня, набережна р. Конка
16.00-17.00 – Аероліфт на великій
повітряній кулі
22 вересня, площа Покровська*
17.00-19.00 – Дитячі розваги: конкурси
ігри за участю живого динозавра, танці, аква-грим, плетіння оригінальних кіс, моде-

лювання іграшок з повітряних кульок
19.00-20.00 – Концерт народного артиста України Павла Зіброва
20.00-20.45 – Концерт кавер ВІА «Маки»
м. Дніпро
20.45-21.00 – Вітання керівництва,
феєрверк, неонові ходулісти
21.00-21.45 – Концерт кавер ВІА «Маки»
м. Дніпро
21.45-22.00 – Фаєр шоу
22.00-23.00 – Концерт кавер ВІА «Маки»
м. Дніпро
23.00-01.00– Молодіжна дискотека
*Під час заходів планується робота виїзної торгівлі

Відбулись виїзні концерти з нагоди 243-ї річниці заснування та 75-ї річниці визволення міста
Напередодні 243-ї річниці від дня заснування міста Оріхова та 75-ї річниці
визволення від нацистських загарбників
відбулися виїзні святкові концерти на території міста. В концертах взяли участь
учасники художньої самодіяльності Оріхівського центрального
будинку культури, Новоданилівського та Копанівського сільських
клубів. Всього відбулося чотири
таких заходи: по вул. Богдана
Хмельницького, вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Овчаренко та вул.
Лесі Українки.
Присутніх на заходах привітав
міський голова Сергій Михайлович Герасименко. Очільник громади з вдячністю згадав всіх, хто

творив історію Оріхова, збагачував його
традиції, розбудовував, боронив від
ворога, адже Оріхів славиться своїми
людьми – щирими, добрими, працездатними та побажав всім міцного здоров’я,

Святкування дня села Новоданилівки
Щорічно, за традицією у вересні, мешканці села Новоданилівка відзначають
День села. Саме в цей день з’їжджаються
до свого рідного куточка люди, які тут народилися, виросли, де відчули справжню
материнську ласку та турботу, цінні поради батька, і село, як завжди, радо зустрічає гостей.
Свято розпочалось із турніру по футболу. На стадіоні села Новоданилівки змагалися команди з Оріхова, Преображенки
та Новоданилівки.
В обідню пору в сільському клубі зібрались місцеві жителі та гості від старого
до малого. Всі бажаючі мали змогу взяти
участь в змаганнях, та веселих конкурсах,
де переможці отримували цікаві подарунки.
Як і ведеться на свято до новоданилівців завітали гості з усієї Оріхівської ОТГ та
учасники художньої самодіяльності з сіл
Мирне – народний вокальний колектив
«Журавка», Копанів – вокальний колектив «Світанок», театр народної естради з
села Новоандріївка, вокальний колектив
«Гарні молодиці» з Нестерянки та солісти
Олеся Кучер і Анжела Гольнєва Оріхівський будинку культури.
Урочиста частина свята відбулась у
приміщенні Новоданилівського будинку
культури.
До свята села новоданилівці підійшли
з творчістю та гумором. Готувалися серйозно. Адже таке дійство у селян буває
практично раз на рік. Ведучі концерту
дві кумасі від усього серця вітали теплими словами односельчан і передали слово веселим кумасям - гостям, адже вони
приїхали на свято як і годиться з гостинцями, власноруч приготували українські
страви і варенички, і пампушки, і смачненькі деруни, і пиріжки та прекрасними
піснями і танцями.
Учні Новоданилівської загальноосвітньої школи вітали земляків поетичними

рядками та музичними композиціями, які
присвячувались Україні, рідному краю, і
також представили свої страви.
Всі присутні не осталися осторонь і
біди, яка спіткала маленького Оріхів’янина Артемчика Рясного, і всі кошти вилучені від продажу українських національних страв відправилися в скриньку і були
передані на лікування.
Бажаними гостями на святі були Салогуб Олександр Владиславович та Трифанова Олена Миколаївна заступники
міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Вони з теплими словами
звернулися до присутніх подякували людям, які небайдужі до проблем громади
та беруть активну участь у житті села. А
подарунком став сертифікат на ремонт
будинку громади.
В.о. старости села Сергій Миколайович
Іващишин та депутат міської ради Антоніна Іванівна Бондаренко побажали селу
розквіту, міцного здоров’я та добробуту
громаді, наголосивши, що такі свята дають людям надію на краще життя і спонукають вірити в себе і у свої можливості.
Вони зазначили, що добро віддячується
добром. Тож треба робіти добрі вчинки,
допомагати один одному. І куди б не закинула доля, не забувати про своє рідне
село.
Окрім концерту гості та жителі села
могли пригоститися українською стравою – юшкою. Виготовляють її селяни
власноруч і по певним технологіям, які
знають виключно місцеві жителі. Скуштувати цей продукт назбиралось чимало
охочих.
Свято закінчувалось, та людям не
хотілося розходитись по домівках, адже
позитивні емоції і радість переповнювали кожного, хто завітав цієї погожої днини в Новоданилівку.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету

натхнення, родинного затишку, успіхів у всіх починаннях.
Головам квартальних комітетів
було оголошено подяки від виконавчого комітету Оріхівської
міської ради.
Метою проведення виїзних
концертів було охоплення
якомога більшої частини населення, а особливо старшого покоління, яке нажаль, не
завжди має змогу прийняти
участь у святкових заходах на
центральній площі міста.
Особливо на цих святкових концертах
хочеться привернути увагу до історичного минулого нашого міста, пам’яток
історії і архітектури, священних символів

міста. І, звичайно, завдяки концертній
програмі подарувати глядачам гарний
настрій, посмішки та феєричні емоції.
Основні святкові заходи відбудуться 22
вересня на площі Покровській.

Впевнено крокуємо в нову українську школу
2018-2019 навчальний рік є особливим для всіх освітян України: вперше
освітні заклади відкрили свої двері для
учнів Нової української школи. Наші
першокласники теж навчатимуться за
новими стандартами, для них у початковій школі створюються освітні умови, що повністю відповідають урядовій
Концепції «Нова українська школа».
Вони не знатимуть школи, де дітям вчителі передають готові знання, де учень
грає роль пасивного спостерігача. Натомість на них очікує цікава, захоплююча подорож шкільною країною, під час
якої вони через ігри, дискусії та проектну роботу набуватимуть необхідні
їм у непростому щоденному житті компетентності.
Створити умови для відкриття НУШ у
нашій школі, як і кожному освітньому
закладові, було непросто, адже замало
було вчителю майбутніх першокласників пройти спеціальну професійну
підготовку, мати бажання проявляти
креативність у діяльності, перебудовуючи під нові стандарти власну систему
роботи. Слід було ще по-новому обладнати класні кімнати, у яких би учні мали
змогу максимально розкрити свій творчий потенціал, до яких би вони щодня
йшли із радістю. А це питання вимагало
колосальних фінансових витрат, що часто не відповідали можливостям школи. Силами педагогів та батьків та коштами відділу освіти, молоді та спорту
вдалося відремонтувати класну кімнату, придбати нові шафи для методичних і роздаткових матеріалів, яскравий палас та подушки для організації
ранкових зустрічей. Родина вчительки
Токарь подарувала дітям великий акваріум із тумбою для створення живого
куточку, а сім’я Стружук - нову шафу
для одягу. Класоводи 1-4 класів за власний кошт провели до класних кімнат
швидкісний інтернет. Не залишилися

ми й без фінансової підтримки місцевої
влади: за кошти державної субвенції та
з бюджету Оріхівської міської ради нашим першокласникам було придбано
нові одномісні меблі, ноутбук, мультимедійний проектор, фліпчарт, дидактичні матеріали, класну дошку, світлодіодні світильники тощо.
Отже, 1 вересня, в День знань наші
першачки переступили поріг абсолютно оновленої класної кімнати, у якій
вони в теплі та затишку проведуть перші чотири роки шкільного життя разом
зі своєю першою вчителькою – Білан І.
В. Саме вона стане для них провідником у неповторний, ще незнаний світ
шкільного навчання. Ірина Василівна
як молодий спеціаліст із ентузіазмом
сприймає всі нововведення, постійно займається самоосвітою, змогла до
кожного свого учня знайти підхід та
налагодити спілкування із батьками.
«Педагог від Бога», - так називають цю
вчительку старші колеги. Вона дійсно
зможе відповідати тим вимогам, які ставить перед вчителями Нова українська
школа.
Несподіванкою для наших першокласників стала зустріч із головою
Оріхівської об’єднаної територіальної громади Герасименком С.М., який
3 вересня, у перший навчальний день
завітав до дітей із подарунком – новим
LCD-телевізором, без якого не можна
уявити освітній процес у НУШ, та щирими словами привітання. Тож, маємо
надію, що створені для наших наймолодших учнів умови навчання дадуть
їм поштовх до активного пізнання довкілля, до пошуків та міркувань, навчать
їх проявляти свою неповторність, креативність.
За інформацією відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
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Відтепер передати показники лічильника води можна онлайн
Для уникнення непорозумінь та максимально точних розрахунків за спожиті
послуги пропонуємо споживачам самостійно фіксувати покази приладів обліку
водомерів (щомісячно з 20 по 25 включно)
та надавати їх до підприємства.
Передати покази можна наступними
способами:
За телефонами довідок КП «Оріхівський
водоканал» – 4-34-36 та 4-42-40;
За телефоном КП «Оріхівський водоканал» – 066-712-99-79;
Через «Особистий кабінет» на сайті
my.quartal.com.ua
Найбільш дієвим та ефективним способом є «Особистий кабінет».
На сьогодні в «Особистому кабінеті»
можна передати покази водопостачання
та водовідведення, отримати інформацію
про обсяги спожитої послуги, виконані нарахування, здійснені оплати.
Для реєстрації в особистому кабінеті
необхідно зайти на стартову сторінку
сайту МІЙ КВАРТАЛ (my.quartal.com.ua).
Вибрати місто Оріхів. Далі слід заповнити
форму реєстрації, вказавши логін, дійсну
адресу електронної пошти та пароль, що

має складатися мінімум з 6 символів та містити щонайменше одну прописну букву
(шрифт латиниця) та не менш як одну цифру (наприклад, 5qwerT), і натиснути кнопку Зареєструватись. Запросить Ваш код
IPC (щоб дізнатись свій особовий код IPC
необхідно звернутись до розрахункового
відділу т.4-42-40, (у квитанціях за вересень
2018р. код IPC буде прописано)).
Потім для підтвердження реєстрації
необхідно перейти на електронну пошту,
адреса якої була вказана під час реєстрації, знайти повідомлення від «Особистого кабінету» сайту (з адреси online@
еnеrgysuite.com.ua) та перейти за посиланням, що буде вказано у цьому повідомленні.
Після того, як на екрані з’явиться надпис Ваш Email підтверджено, можна входити до свого особистого кабінету, використовуючи дані, що були вказані під час
реєстрації.
Також є можливість передати показники за тел.066-712-99-79
з 8:00 по 14:00 (обідня перерва з 11:00
до 12:00)
Субота та неділя – вихідний.

До уваги розпорядників бюджетних коштів
Відповідно до вимог третьої частини
статті 34 та статті 75 Бюджетного кодексу
України щодо складання проектів місцевих
бюджетів та внесення змін до них, спеціалістами відділу бюджетних відносин виконавчого комітету Оріхівської міської ради
розроблено інструкцію по складанню бюджетного запиту на плановий бюджетний
період та прогнозу бюджету громади на
наступні за плановим два бюджетні періоди, яку затверджено рішенням виконавчого комітету від 07 вересня 2018 № 661
«Про затвердження Інструкції з підготовки

бюджетного запиту головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету об’єднаної територіальної громади
Оріхівської міської ради за програмно–цільовим методом». Даною інструкцією обумовлено основні вимоги щодо складання
форм бюджетних запитів.
Рішення та інструкція направлені
усім розпорядникам бюджетних коштів
Орхівської ОТГ для подальшого використання у роботі.
Просимо зацікавлених осіб користуватися зазначеною інструкцією у роботі .

Співчуваємо

Будьте уважними!

Колектив працівників КЗ «Горизонт» глибоко сумують з приводу передчасної смерті
Кривобок Алли Яківни. Розділяємо біль непоправної втрати з синами: Сергієм та Олександром, а також із їх рідними та близькими.

30.08.2018 року працівниками КП
«Благоустрій» Оріхівської міської
ради відновлено роботу світлофорів
на перехресті вулиць Запорізької та
Гоголя у м. Оріхів. Запрацював світлофор і на перехресті вулиць Гоголя та
Й.Янцена.
Звертаємося з великим проханням
до водіїв та пішоходів дотримуватися
Правил дорожнього руху та бути обережними!

Квартальний комітет вул. Травневої
глибоко сумують з приводу передчасної
смерті Затхєєвої Людмили Олександрівни.
Розділяємо біль її донькам, синам з родинами, рідним та близькими.
Голови квартальних комітетів м.Оріхова
висловлюють щирі співчуття голові квартального комітету вул. Овчаренка Сіміохіній
Валентині Яківні з приводу передчасної
смерті мами Клименко Ніни Григорівни. Хай
земля їй буде пухом а небо раєм. Вічна їй
пам’ять.
Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради висловлюють щирі співчуття голові
квартального комітету вул. Овчаренка
Сіміохіній Валентині Яківні з приводу передчасної смерті мами Клименко Ніни Григорівни. Хай земля їй буде пухом а небо раєм. Вічна їй пам’ять.
Однокласники
Свободянської
восьмирічної школи глибоко сумують з приводу передчасної смерті Затхєєвої Людмили
Олександрівни (Жидик). Висловлюємо щирі
співчуття її рідним та близьким.
Працівники колишньої райсільгосптехніки Клименко Л.К., Чернуха Н.М., Реутська
Н.М., Бадун О.Г., Зуєва М.І., Логвіненко Т.В.,
Черненко З.М., Суходоля Т.М. глибоко сумують з приводу смерті заступника головного
бухгалтера Черноколенко Віри Іванівни та
висловлюють щирі співчуття рідним Валентині Олександрівні, Дмитру Геннадійовичу
Черноколенкам, всім близьким та дорогим
для сім’ї людям.
Пам’ять про Віру Іванівну назавжди залишиться у наших серцях. Царство небесне,
земля їй пухом та вічний спокій.

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

Оголошення
v Охоронна фірма проводить набір працівників (чоловіків та жінок)
на вакансію охоронника, начальника охорони. Висока заробітна плата.
Проживання за рахунок фірми. Тел:
0687178174 , 0993925984.
v Терміново продам будинок, (газ,
земельна ділянка, господарчі будівлі)
м.Оріхів. Тел.095-720-39-88.
v Міняю 2-х кімнатну квартиру 50м.
кв на 3/9 будинку з ремонтом на житловий газифікований будинок в центрі міста або продам. т. 099-007-28-09.
v Проведення тематичної прямої
телефонної лінії «Державна служба»
6, 13, 20 та 27 вересня:
Хто проводить
пряму лінію
Начальник
управління
Бамбизова С.І
Головний спеціаліст
управління
Семенових О.М
Головний спеціаліст
управління
Касюн Л.Ю

Номер
телефону
(061)224-62-77

(061)239-07-58

(061)239-07-97

Висловлені авторами думки можуть не
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Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з Днем народження
депутата міської ради Мандрич Світлану Миколаївну, депутата міської ради
Залуніна Артема Михайловича, начальника відділу відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Силку
Олександра Володимировича, головного спеціаліста з кадрових питань Товкач
Яніну Анатоліївну!
Прийміть найщиріші вітання з Днем
народження! 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!
Z Міський голова, виконавчий комітет
Оріхівської міської ради та депутатський
корпус міської ради вітає з Днем народження депутата обласної ради Марича
Геннадія Вікторовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, щоб віра, надія та божа любов не
залишала Вас у наш бурхливий час, щоб
доброта та злагода зігрівала Ваше серце.
Нехай у Вас вистачить сил для продовження Вашої справи і разом завжди будуть щирі однодумці й вірні друзі. А ще
хай люблять Вас у сім’ї, шанують і цінують
друзі, колеги.
Z Квартальний комітет вул. Приходька
щиро вітає вересневих іменинників Собко Оксану Анатоліївну, Білоус Антоніну
Андріївну, Пелешко Андрія Олександровича,Собко Ольгу Дмитрівну. Васільєва
Володимира Петровича. Бажаємо здоров’я, щасливої долі, удачі, кохання і
грошей доволі. Нехай Вам буде усе, як
бажається, фортуна нехай лише посміхається!
Голова квартального комітету
Гайдар Л.І.
Z Голова квартального комітету вул.
Травневої вітає з Днем народження: Топор Вікторію, Макаренко Світлану, Яворську Даніелу, Миць Тетяну, Платонова
Сергія, Швець Єлизавету, Постельняк
Юрія, Селих Катерину, Лавданського Павла, Приходько Віктора, Пилявську Тетяну,
Приходько Олену, Чорного Данила, Німченко Максима, Ватуліна Віталія, Діденко Тетяну, Натучу Івана та з ювілейним
Днем народження: Ромашкіну Катерину,
Чиквашвілі Олександра.
Бажаємо міцного здоров’я, хай береже Вас доля і кожний день приносить
радість, а Бог оберігає на многії літа.
Голова квартального комітету
Чиквашвілі Л.П
Z Квартальний комітет вул. Травневої
вітає всіх жителів та гостей міста з Днем
міста Оріхова. Бажаємо миру, тепла та
сімейного затишку в сім’ях.
Голова квартального комітету
Чиквашвілі Л.П
Z Колектив КП «Оріхівський водоканал» вітає з Днем народження свого
працівника – Просвіріна Станіслава Анатолійовича!
Від щирого серця прийміть наші найкращі вітання і щирі побажання міцного здоров’я, великого людського щастя,
благополуччя, поваги від людей, любові
від рідних та близьких.
Z Сім’я Костенків вітає з Днем народження сина, онука Пашу Костенка.
Бажає йому здоров’я, успіхів та дарує
такі строки:
Бажаємо здоров’я міцного,

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

Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.
Мама Юля, бабуся Надя, дідусь Валера,
Миколай, Сашко, Денис.
Z Голова квартального комітету вул.
Героїв АТО вітає іменинників вересня:
Дубовик Вікторію Михайлівну, Маруєва
Віктора Миколайовича, Чопко Олександру Дмитрівну, Ліподаєву Жанну
Станіславівну, Чурилову Надію Миколаївну, Бражник Василя Михайловича!
Дарую Вам джерело безмежної любові і
бажаю здоров’я, добра, поваги від людей
та здійснення всіх Ваших мрій та задумів.
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Квартальний комітет та мешканці
приватного сектора вул. Лесі Українки,
провулків Дружний та Заводський вітають з 90-то річчям Патрикей Наталю Семенівну!
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради та голова міської організації інвалідів війни та Збройних Сил вітають з Днем народження: Синяк Світлану
Павлівну, Маланіна Олександра Івановича, Мась Ліду Петрівну, Євтушенко Ліду
Олександрівну.
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 Днем народження
вересневих іменинників:
Логвіненка Сергія Петровича, Зуєва
Павла Олександровича, Токарь Надію
Федорівну, Батрина Дмитра Васильовича, Овдієнко Ірину Вікторівну, Іщенко
Лідію Костянтинівну, Скидана Максима
Віталійовича, Смєюху Вікторію Ігорівну,
Дяченко Яну Анатоліївну та з ювілейним
Днем народження: Васіл’єва Василя Миколайовича!
Хай будуть з Вами здоров’я та сила, хай
буде доля ласкава і щира, щоб ніколи не
знали ви втоми, хай мир і злагода будуть
у домі, хай Господь дарує надію і тепло на
довгі літа на щастя й добро!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г
Z Найкращу подругу Надію Федорівну
Токарь з села Микільського від усієї душі
вітаємо з Днем народження!
Хай щастить тобі завжди і всюди, хай
завжди розквітає життя і душа як та
пташка співає, хай у юність нема вороття, а у серці воно оживає! Ти ще зовсім у
нас молода, ти старанна, уважна і мила,
залишайся такою завжди, наша горлиця
сизокрила! Щастя, здоров’я та затишку у
Вашій родині!
З повагою, Олександра та Петро Бадун
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