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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Оріхівський будинок культури відзначив 95 років від дати створення
«На крилах творчості» - так називалася
святкова програма, яку приготували працівники Оріхівського будинку культури та
аматори народного мистецтва з нагоди
відзначення 95-ти річчя створення закладу
культури в м. Оріхів, який відбувся 26 жовтня 2018 року.
Розпочався захід з виставки виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва
Ольги Лепетченко, Наталії Комліченко,
Ольги Приходько та виставки сценічних костюмів, пошитих художником-дизайнером
Оленою Михайленко.

В урочистостях та святковому концерті
прийняли участь учасники аматорських
«народних» та «зразкових» колективів, які
продемонстрували свої найкращі концертні номери.
Слова вітання з визначною подію центрального закладу культури в Оріхівській
міській ОТГ пролунали від міського голови Сергія Михайловича Герасименка, який
зазначив, що Оріхівський Центральний
будинок культури посідає гідне місце у
культурному житті громади, він акумулював усе цікаве і нове на культурній
ниві, тісно співпрацюючи з державними
органами, громадськими та творчими
організаціями. За 95 років діяльності у
доробку закладу безліч культурно-мистецьких масових заходів, фестивалів,
оглядів, конкурсів, шоу-програм, презентацій, різноманітних мистецьких
акцій до державних, знаменних і пам’ятних дат.
Також очільник громади зазначив,
що на сьогодні Оріхівський будинок
культури є комунальним закладом
Оріхівської міської ради і змінив свою
назву на Оріхівський центральний будинок культури, який має 6 сільських клубних філіалів, що функціонують на території
Оріхівської міської ОТГ. Творчі колективи
будинку культури є активними учасниками обласних, всеукраїнських, міжнародних
конкурсів та фестивалів, пропагують нові
форми різнопланового дозвілля, естетичного виховання дітей і молоді, приділяють
значну увагу розвитку культури та творчої
самореалізації аматорів сцени. Продовжуючи і примножуючи мистецькі традиції
Оріхівський центральний будинок культури нарощує свій творчий потенціал. Ми пи-

шаємося його талановитими працівниками.
Сьогодні це потужний та згуртований колектив професіоналів, який досягає великих успіхів, адже вони залишається вірним
аматорській сцені, народному і сучасному
мистецтву, залучають дорослих і дітей до
світу творчості, краси та духовних скарбів
– це директор будинку культури Людмила
Власенко, керівник художній Олеся Басенко, завідувачі секторів з основних видів
діяльності Максим Самойлик та Наталія
Літвінова, режисер Анжеліка Гольнєва,
провідний методист Світлана Лось, культорганізатор Олеся Кучер, завідувач
сектору Дмитро Лисичкін, керівники
народних і зразкових колективів: Леонід Кравченко, Юлія Крячко, Олександр Міхєєнко, подружжя Микола та
Олена Качур, Людмила Власенко, Тетяна Ганзіна, Світлана Саітгалєєва, Яна
Скярова, Ольга Собко, Олексій Сокол,
Тетяна Темненко.
Також енергійно і злагоджено працює технічний відділ: Юрій Тараненко,
Валерій Сорокотяга, Наталія Чаричанська, Тетяна Філіп’єва, Ольга Приходько, Наталія Комліченко, Олена Михайленко, Валерій Буренко.
За багаторічну сумлінну працю, високий
організаційно-творчий рівень, вагомий
внесок в розвиток культури Оріхівської
об’єднаної територіальної громади міський голова Сергій Герасименко нагородив
Почесними грамотами Оріхівської міської ради колектив комунального закладу
«Оріхівський центральний будинок культури» Оріхівської міської ради та колектив народного оркестру народних інструментів.

Зі словами подяки за високий професіоналізм, збереження народних традицій та
гідне представлення Оріхівського району
на всеукраїнському та міжнародному рівні
звернулася до трудового колективу будинку культури голова районної ради Каріна
Василівна Дудніченко, яка також нагородила колектив Почесною грамотою Оріхівської районної ради та згадала про те, що до
90-річчя Оріхівського району у 2013 році
колектив був відзначений Почесною відзнакою Оріхівської районної ради «За розбудову Оріхівського краю»

Зі сцени неодноразово звучали слова про
ветеранів праці, які своїми знаннями примножили культурне багатство Оріхівщини
– це десятки фахівців: директори - Алла
Іванівна Крайова, Алла Петрівна Дереза,
художній керівник Тетяна Іванівна Міленко,
режисери - Анатолій Васильович Лубенський, Наталія Миколаївна Луценко, Людмила Іванівна Соломонова, Галина Іванівна
Григор’єва, Людмила Іванівна Мірошина,
хореографи – Федір Іванович Скнар, Михайло Миколайович Шимків, Анна Григорівна Трегуб, хормейстер - Володимир
Васильович Фролов, керівник вокального
ансамблю «Тавричанка» Ольга Григорівна
Котляр. Всі вони сприяли зростанню майстерності і сценічної культури учасників
творчих колективів, впроваджували різноманітні цікаві форми культурно-дозвіллєвої
роботи.
Було згадано імена корифеїв будинку
культури, які завжди житимуть в пам’яті
оріхівців, як професіонали з великої літери.
Це - Галина Федорівна Палій, Юрій Федорович Мельников, Олександр Олександрович
Мануйлов, Віктор Артемович Щербина, Валерій Іванович Смола, Федір Полікарпович
Римаренко, Лідія Петрівна Пирікова, Олександр Харитонович Сідун, Микола Петрович Сороченко, Валерій Іванович Кулик,
Ольга Олександрівна Бутурліна, Наталія
Львівна Калашнікова. На їх честь традиційно звучали оплески.
Начальник відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради
Олена Качур у своєму привітанні зазначила, що за сприянням Оріхівської міської
ради в закладі створені всі умови
для діяльності колективів художньої
самодіяльності та проведення культурно-дозвіллєвої роботи - тепле
затишне фойє, сучасна глядацька
зала, облаштована сцена, новітній театральний одяг сцени, є багатофункціональна сцена-подіум для проведення масових заходів на вуличних
майданах, встановлені металопластикові вікна та двері, енергозберігаючі
лампи, також проводяться роботи
щодо проведення реставрації будівлі
будинку культури – виготовлено проектно-кошторисну
документацію,
проводиться експертиза будівельних
робіт.
Поздоровлення на честь ювілейної дати
будинку культури прозвучали від Оріхівської районної організації «Червоного хреста
України» в особі Людмили Олександрівна
Калашнікової. Вона побажала подальших
успіхів у творчій діяльності та творчих
злетів на благо розквіту Оріхівської громади.
За інформацією відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

Участь у ІІІ міжнародному інвестиційному форумі
«ІnCo Forum 2018»
З метою підвищення спроможності громади до залучення інвестицій та налагодження взаємовигідного
співробітництва,
Оріхівська міська об’єднана територіальна громада взяла участь у ІІІ
міжнародному інвестиційному форумі «ІnCo Forum 2018», який проводився 11-13 жовтня 2018 року у
виставковому центрі «Козак-Палац»
м.Запоріжжя.
Метою заходу було:
- посилення спроможності економічного розвитку ОТГ шляхом
імплементації міжнародного досвіду та розвитку внутрішньої і зовнішньої кооперації між громадами,
компаніями;
- презентація інвестиційних проектів;
- надання можливості для бізнесу
розширити двосторонні контракти
з потенційними партнерами;
- створення майданчику для обговорення актуальних тенденцій
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;
- промоція Запорізької області,
як регіонального центру зростання
економіки.
Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради підготовив та представив презентацію про діяльність
громади.
Підприємствами громади (ТОВ
«Агротех», ТОВ «Виробництво підсиленої техніки», ТОВ «Оріхівсьльмаш»),
з
метою
залучення
інвесторів, надано для розповсюдження буклети про свою діяльність.
Крім того, міський голова С. ГЕРАСИМЕНКО та заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів О. САЛОГУБ
представили громаду на панельній дискусії «Міжнародна технічна
допомога для розвитку бізнесу та
громад», темами для обговорення
на якій стали презентації проектів
міжнародної технічної допомоги,
історії успіху їх реалізації, міжнародний досвід розвитку громад,
В2В-перемовини.
Дякуємо за допомогу в підготовці
до заходу КП «Оріхівський ринок»,
ТОВ «Агротех», ПП «Фірма «Езра»» та
працівникам відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини, відділу розвитку інфраструктури, інвестицій, містобудування та
архітектури виконавчого комітету.
За іформацією відділу розвитку
інфраструктури міськвиконкому

До уваги мешканців, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців громади!
Відповідно до Правил благоустрою міста
Оріхова, а саме їх пунктів:
5.21. Термічне оброблення (спалювання)
побутових відходів, листя, гілок дерев, кущів, тощо, на території міста заборонено.
6.13.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
- забруднювати довкілля, місця загального користування та інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від
насіння, недопалками тощо, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;
- спалювати будь-які відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;
11.2. До відповідальності за порушен-

ня законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні
у:
- спалюванні на території міста листя,
гілок, відходів виробництва, а також спалюванні сміття;
наполегливо прохаємо утримуватись від
розведення вогнищ і спалювання листя,
рослинності, сухостою, тощо на території
населених пунктів громади.
Нагадуємо, що це заборонено законодавством України та передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність з відповідним накладенням штрафів.
Всі ці дії є порушенням державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – відповідно до
ст. 152 КупАП тягнуть за собою накладення
штрафу на громадян від двадцяти (340 грн)
до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850
грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Якщо Ви бачите, що палять листя чи сміття, дзвоніть 102 – ПОЛІЦІЯ, 4-32-21 –приймальня виконавчого комітету, 4-47-47 відділ ЖКГ та благоустрою.
Поліція зобов’язана прийняти виклик і
приїхати на місце правопорушення.

Згідно ст. 255 Адміністративного кодексу
України саме поліція складає протокол по
факту спалювання листя чи сміття.
Паління листя та бадилля, це
- хвороби дихальних шляхів;
- онкозахворювання.
Отже при наведенні порядку біля своїх
житлових будинків, на городах, територіях
установ, підприємств, організацій давайте не будемо шкодити довкіллю, своєму
здоров’ю та здоров’ю оточуючих. Не залишайтесь осторонь цієї проблеми, бо яким
повітрям нам дихати - це залежить від нас!
За інформацією відділу житлово-комунального господарства та благоустрою
виконавчого комітету
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Подорож до Одеси
Вже стало традицією для учнів Оріхівської школи №1 подорожувати .. Багато міст
України відвідали гімназисти зі своїми вчителями, батьками. Цього разу і мені пощастило разом з ними подорожувати до м.
Одеса.
Дорога до Одеси автобусом дала можливість неформального спілкування. Учні
подружилися ще більше, добре відпочили
та отримали багато цікавої інформації
з історичних події міста, розширили свій
кругозір, познайомилися з людьми , які
проживають в м. Одесі сьогодні.
Місто Одеса, знаходиться на півдні
України на узбережжі Чорного моря. За її
неймовірну та унікальну красу Одесу часто називають «Перлиною Чорного моря»
або «Південною Пальмірою». Одеса відрізняється від інших міст України. Вона багата
своєю історією, культурою, архітектурою,
а, крім того, має безліч інших цікавинок.
Одеса була заснована у 1794 році і є відносно молодим містом. У вересні минулого
року вона відсвяткувала своє 219 річчя.
Ми відвідали визначні місця Одеси, почули розповідь екскурсовода про історію
заснування міста. Захоплююче враження
отримали в Одеській кіностудії. З великим інтересом та задоволенням слухали
інформацію про акторів, та кінострічок ,
які були створені тут. Для учнів це були
невідомі фільми, та після розповіді екс-

курсовода учні виявили переглянути ці
твори.
З отриманої інформації учні та подорожуючі зрозуміли , що одеситам властиві
такі риси, як почуття гумору та доброзичливість.
Ще однією яскравою особливістю Одеси
є морський порт та саме море, яке зачаровувало своєю красою та кликало до
себе.
Також визначною пам’яткою Одеси є Потьомкінські сходи, з яких відкривається незабутній краєвид. Піднявшись сходами, ми
побачили пам’ятник герцогу де Рішельє
(Пам’ятник Дюку), який простягає праву
руку і своїм доброзичливим жестом ніби
промовляє: «Ласкаво запрошуємо у місто!»
Подорожуючи я зрозуміла як потрібні
такі екскурсії людям, а особливо учням,
вони вивчають рідні краєвиди нашої
неньки України, знайомляться з історією
своєї Батьківщини, з видатними людьми
– збагачуються інформацією, формують
свій світогляд та ще більше люблять свою
рідну землю.
Хочу подякувати керівникам екскурсій:
Наріжній В.В. та Кудіній Н.С. за те, що дарують такі прекрасні моменти в житті дорослим і дітям, Хай Вам щастить!
Депутат Оріхівської міської ради,
Л.М.Пакета

Оріхівське відділення ДНЗ
«Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю» запрошує на короткострокові курси
навчання.
Гнучкий графік навчання.
Термін навчання від 1 місяця
Звертатись за адресою:
м.Оріхів,
вул.Овчаренка, буд.156а.
Тел. в Запоріжжі (061) 289-5518, 289-55-16
Тел. в Оріхові (06141) 4-25-79

Співчуваємо

З ПОШТИ ОРІХОВА

Брати Галчанські Володимир,
Олександр та вся сім’я глибоко сумують з приводу трагічної смерті
найкращого друга, гарної людини
Лопатіна Євгенія Олексійовича та
висловлюють щирі співчуття матері Людмилі, брату Сергію та всім
рідним. Вічна пам’ять… Небо тобі
раєм…
Галчанські Володимир, Олександр, наша сім’я та всі друзі

Велика вдячність квартальній
Багато років працює квартальною Петровська
Таїсія Михайлівна.
Ми, мешканці вулиць Шевченка, Гоголя, Гетьмана Сагайдачного, Спортивної, Травневою,
Молодіжної та провулків Дачного і Українського
вдячні Таїсії Михайлівні за її турботу за нас, людей похилого віку. Вона усім допомагає і порадою і своєю працею. Вона не один рік забезпечує
нас такими овочами як дині, кавуни, томати, а зараз картоплею, що возять із Полтави. Картоплю
підвозять під кожен двір.
Хай Бог дає цій чудовій жінці здоров’я за її турботу і невтомну працю про нас, людей похилого
віку.
Ділянки Таїсії Михайлівни завжди чисті і люди
розуміють її і цінять її працю.
Всі мешканці названих
вулиць і провулків

Голова квартального комітету
вул. Героїв АТО, сусіди глибоко
сумують з приводу тяжкої втрати
– смерті гарної людини, батька, чоловіка, дідуся Кононенка Володимира Володимировича та висловлюють щирі співчуття доньці Ользі,
сину Олександру, дружині Марії
Іванівні та всій родині. Розділяємо
біль втрати. Земля пухом, а небо
раєм.
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Квартальний комітет вул. Героїв
АТО та сусіди висловлюють щирі
співчуття Гумбіній Ольгі Іванівні
та всій родині з приводу смерті
доньки та сестри Кравченко Ніни
Сергіївни. Царство небесне, земля
пухом.
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С. та всі сусіди

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

Оголошення
v 8 жовтня в районі вул. Марії Сокіл та вул.
Воровського були загублені ключі на зв’язці у
кількості 5 штук. Один із них від домофону. Тому,
хто знайшов обіцяємо винагороду. Звертайтесь
за телефоном 066-842-4393 та 4-38-09.
v
Втрачений студентський квиток на
ім’я Адамця Фаріза Борисовича серії АР №
11349135 виданий відокремленим структурним
підрозділом «Оріхівський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету»
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 щиро вітає з днем народження депутатів міської ради Касярума
Василя Івановича, Мниха Олега Миколайовича та Дернову Оксану Вікторівну, головних спеціалістів відділу
бюджетних відносин міськвиконкому
Демидьонок Людмилу Володимирівну
та Гордик Ларису Григорівну, директора Нестерянської СР ЗОШ Онацько
Анастасію Партенівну, завідувача КЗДО
«Чебурашка» Авдєєву Тетяну Миколаївну.
Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя, вагомих досягнень та здійснення найзаповітніших мрій, злагоди
та добробуту у ваших оселях!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради та голова Оріхівська міської організації інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій
Кулініч А.І. вітають з днем народження:
Князєву Тамару Аркадіївну, Бажана Івана Івановича, Дік Ліду Михайлівну, Широконос Віру Іванівну.
Бажаємо багатих років міцності душевної та тілесної, добробуту, терпіння, успіхів і благих досягнень. Хай
ніколи не покидають Вас Божа сила,
наснага, дружня підтримка, повага,
любов та вірність Ваших рідних і близьких. Бажаємо Вам і Вашим родинам добробуту, щастя та життєвих гараздів!
Z Виконавчий комітет Оріхівської
міської ради вітає з ювілейним Днем
народження голову квартального комітету Ростун Галину Олексіївну, а також
з днем народження голів квартальних
комітетів: Сіру Альону Миколаївну та
Гужву Андрія Миколайовича.
Зичимо творчої наснаги та успіхів у
всьому, а головне – міцного здоров’я
та життєвого щастя. Нехай у справах будуть супутниками енергійність,
цілеспрямованість, справедливість та
бажання допомогти ближньому. Нехай Вас ніколи не покидають оптимізм,
удача, стійкість духу, доля завжди буде
прихильною до Вас та Ваших родин, а
кожен новий день дарує приємні враження та світлу надію на майбутні роки!
Z Колектив КП «Оріхівський водоканал» вітає іменинників жовтня: Шевченка Василя Васильовича, Бородай
Марину Василівну, Покрову Валентину
Вікторівну, Солов’я Сергія Михайловича, Козачка Миколу Івановича, Гужву
Андрія Миколайовича.
Миру, любові, сімейної злагоди й достатку зичимо Вам і Вашим близьким.
Нехай кожен день Вашого життя буде
наповнений світлом, радістю, приємними подіями. Нехай усі Ваші мрії збуваються, а життя буде щасливим і дарує
безліч радісних сюрпризів!
Z Ганну Степанівну Василину, голову первинної ветеранської організації
Оріхівської швейної фабрики вітаємо
з ювілеєм, який вона святкує 8 жовтня.
Хай звучать найкращі вітання!
З днем народження, - скажуть усі.
Хай здійсняться усі побажання,
буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
мир і злагода будуть в сім’ї,
на душі хай весна буде ясна,
навіть у сірі, нахмарені дні.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щасливої долі, нехай здійснюються усі Ваші
мрії та задуми.
З повагою, члени первинної ветеранської організації та працівники
Оріхівської швейної фабрики
Z Квартальний комітет вул. Героїв

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

АТО вітає іменинників жовтня Усату
Людмилу Василівну, Корнуту Лідію
Іванівну, Качан Віталія Вікторовича,
Сердюк Катерину Терентіївну, а також
вітає з 30-річним ювілеєм Солов’я Сергія Михайловича та Залозну Лілію Андріївну!
Бажаємо Вам здоров’я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле
життя, хай скрізь буде лад – на роботі,
в сім’ї, і радість на серці і хліб на столі.
З повагою, голова квартального
комітету Т.С. Галчанська
Z Дорогу мамочку, дружину, бабусю, тещу Олександру Григорівну Бадун
щиро вітаємо з Днем народження та
надсилаємо поздоровлення:
Хотим тебя поздравить, мама,
Всегда ты будешь самой-самой,
Тебя мы любим, уважаем
И лишь одно мы точно знаем,
Что только мама не предаст
И руку помощи подаст,
Тебе здоровья мы желаем
И с днем прекрасным поздравляем!
Пусть годы проходят, а ы не старей,
Пусть что не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей,
С годами будь мягче, нежней и добрей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!
Доньки Тетяна та Вікторія, їх сім’ї,
чоловік Петро
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, ім.І.Франка, Фестивальної щиро вітає з ювілейним Днем
народження: Біньковську Катерину Василівну, Кутну Галину Михайлівну, Малу
Галину Серафімівну, Качана Геннадія
Анатолійовича та вітає з днем народження: Затухіна Олександра Сергійовича, Босенко Дар’ю Ігорівну, Рижевську
Олену Миколаївну, Каптур Валентину
Михайлівну, Шалоган Антоніну Миколаївну, Біньковську Анжелу Григорівну,
Біньковського Сергія Анатолійовича,
Качана Геннадія Анатолійовича, Качан
Євгенію Миколаївну, Халявку Нелю Василівну, Касяна Олексія Анатолійовича, Кондрацьку Парасковію Макарівну,
Якубишину Наталію Олександрівну,
Борзило Катерину Сергіївну, Цівань
Олександра Анатолійовича, Дідик
Анну Олексіївну.
На ниві життєвій, як море безкрайній,
Нехай обминає Вас горе та біль.
Бажаємо щастя, здоров’я, друзів хороших,
Гарних та сонячних днів!
Хай буде мир на землі та хліб на столі!
А також вітаємо з днем народження
любу малечу: Отришко Артема Вікторовича, Зуєву Євгенію Андріївну, Березняка Кирила Денисовича, Лагоду
Діану Дмитрівну.
Пусть сияют глазки и звенит Ваш
смех,
Живите как в доброй сказке и будьте
счастливей всех!
З повагою, голова квартального
комітету О.Г. Бадун
Z Квартальний комітет вул. Травневої вітає з ювілеєм: Трюхана Дмитра,
Стеблянко Наталію, з днем народження: Сухаря Миколу, Бородай Марину,
Дузь Оксану, Саєнко Миколу, Дузь Софійку, Шпиль Настю, Чернова Андрія,
Галчанську Юлію, Заєдінову Тетяну Михайлівну, Резнік Альону.
Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, щоб серце було зігріте теплом, а в
душі панувало добро, й довгого-довгого щедрого віку.
З повагою, голова квартального
комітету Л.П. Чиквашвілі
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