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ГАЗЕТА ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Привітання з Днем працівників
сільського господарства!

Шановні працівники сільського
господарства!
Щиро вітаю із професійним святом! В
усі часи ваша праця була у пошані, а людей, доля яких пов’язана з мистецтвом
сіяти й вирощувати хліб, виробляти
цінну і якісну продукцію тваринництва,
по праву називають годувальниками.
Завдяки вашій хазяйновитості, людським
зусиллям, знанням і наполегливості розвивається сільське господарство, яке є
визначною складовою розвитку держави й запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, природна мудрість, ваше
серце і багатий досвід живлять українську ниву.
Дякую за самовіддану працю і вірність
обраній справі! Зичу міцного здоров’я,
щедрих врожаїв, позитивного настрою,
і нехай втілюються у життя всі плани на
благо розквіту рідної країни.
З повагою,
міський голова
Герасименко С.М.

ВИХОДИТЬ З ЛИПНЯ 2000 РОКУ

Оріхівська громада відзначила Всеукраїнський день
працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада в Оріхівському центральному будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва.
З усієї громади до будинку культури з’їхалися працівники клубів, будинків культури, бібліотек, музею, мистецьких шкіл.
З доповіддю на урочистостях виступила начальник відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради
Качур Олена Дмитріївна, яка зазначила,
що культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов’язане з
діяльністю людини.
Кожен час ставить перед культурою
свої локальні завдання. Однак на будь-якому етапі суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для збереження
існуючих традицій і надбань, по-друге,
привносити щось нове, свіже, неповторне.
Оріхівська об’єднана територіальна
громада пишається своїми культурними
надбаннями, береже їх, водночас стараючись робити їх живими елементами
суспільного життя. І це правильно, бо
за допомогою цих культурних надбань
жителі громади духовно розвиваються,
ушляхетнюються, підносять рівень свого
світосприймання.
З привітальним словом до винуватців
свята звернулася секретар Оріхівської
міської ради Лепетченко Алевтина Миколаївна, яка підкреслила, що завдяки працівникам закладів культури та аматорам
народного мистецтва, мешканці громади

мають нагоду спілкуватися з дивовижним світом мистецтва та народної
творчості, долучатися до невичерпних
джерел духовності
та людської мудрості, що культура
зміцнює, об’єднує і
згуртовує нашу громаду та побажала
всім присутнім, щоб
день професійного
свята відгукнувся у
працівників культури Оріхівської ОТГ
гордістю за самовіддану, сумлінну та високопрофесійну працю, за рідне слово,
рідну пісню, рідну культуру!
Урочисто та піднесено відбулася церемонія нагородження кращих працівників
галузі. Алевтина Лепетченко спільно з
сільськими старостами вручили ряд нагород.
За вагомий особистий внесок у розвиток культури, аматорського мистецтва,
збереження культурної спадщини Оріхівщини, кращі працівники були нагороджені Почесними грамотами Запорізької
обласної ради та Почесними грамотами
Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.
Також напередодні професійного свята
працівників культури в Запорізькій обласній філармонії відбулися урочистості на
яких обласною премією за досягнення в

розвитку культури Запорізького краю нагороджено керівника народного ансамблю «Вечірня зіронька» Миколу Качура
та Почесною грамотою обласної ради в.о.
директора КЗ «Оріхівський центральний
будинок культури Людмилу Власенко.
Кожен нагороджений не залишився без
уваги, теплого слова та дружніх оплесків
колег та гостей свята а по завершенню
урочистостей всі разом заспівали Державний Гімн України.
Від міського голови Герасименка Сергія
Михайловича працівники галузі культури
Оріхівської обєднаної територіальної громади отримали подарунок – святковий
концерт за участю артистів етнофольк дуету «Жайворонки» у складі Тетяни Дудки та Євгена Жаворонкова з м. Запоріжжя
та солодкий стіл.
За інформацією відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини

Представник Оріхівського спортклубу здобув звання Чемпіона України з боксу
З 29.10.18 по 04.11.18 в м.Одеса проходив Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2003-2004р.н. Від команди
м.Оріхіва СК «Останній раунд» відстоював
Запорізьку область вихованець тренера
Ігоря Дернового спортсмен Іван Маруєв
(вагова категорія 57кг).
В нашій категорії було 26 учасників. Перші чотири
поєдинки Іван Маруєв впевнено перемагає за одноголосним рішенням суддів
боксерів з Хмельницької, Чернівецької,
Одеської та Київської областей. П’ятий
фінальний двобій відбувся з представ-

ником Донецької області. Поєдинок виявився вкрай важкий, та ми все ж таки перемогли за роздільним рішенням головної
суддівської коллегії. Таким чином Іван
Маруєв став Чемпіоном України з боксу
та виконав норматив кандидата в майстри
спорту України. Хотілося б відзначити, що
Іван 2004 року народження, змагався з суперниками старшої вікової категорії (2003
р.н.), а також пройшов трьох КМС з боксу,
двоє з яких були Чемпіонами України а
один навіть призером Європи. Також відзначаю, що Іван перший представник на-

шого Спортивного клубу, здобувший таке
звання, а також перший в історії м.Оріхів
та всього Оріхівського району Чемпіон
України з боксу ( і це все лише за три роки
існування боксу в нашому місті ). Як завжди
хотілося б подякувати президенту
СК
«Останній раунд» Вініченку Миколі Дмитровичу та особливо батькові Івана нашому віце-президенту Маруєву Володимиру
Вікторовичу, який усі 7 днів змагань був з
нами поруч та допомагав тренеру у процесі підготовки Івана.
За інформацією тренера

Звернення депутатів Оріхівської міської ради сьомого скликання щодо скасування Постанови
Кабінету Міністрів України, якою підвищено ціну на газ для населення на 23,5%
19 жовтня 2018 року було проведене
закрите засідання Кабінету Міністрів України, на якому було прийнято постанову
№ 838 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 березня
2017р. №187», якою підвищено ціну на газ
для населення на 23,5%.
За рішенням Уряду з 1 листопада поточного року ціна газу для населення складатиме 8550 грн за тисячу кубометрів.
Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ для
виділення чергового кредитного траншу.
Крім того, було наголошено, що раніше
Урядом під це зобов’язання, були взяті багатомільярдні кредити, які збільшили загальний обсяг державного боргу на майже
50 млрд дол. І наразі настає період виплати
значної частини цього боргу. Аби зробити це, Україні потрібно знайти прийнятні
фінансові інструменти. Співпраця з МВФ
- один з таких інструментів. Але активізувати її можна лише при умові виконання
зобов’язання щодо ціни на газ для населення.
Тобто, Уряд черговий раз замість вчинення дій щодо розвитку економіки та
підтримки бізнесу в країні та подолання
корупції вчергове намагається залізти в
кишеню звичайних громадян та саме за їх
рахунок вирішити питання погашення багатомільярдних кредитів, отриманих ним
же.
Насправді ж МВФ вимагає лише збалан-

сувати економіку, привести до оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов’язань.
Ми, депутати Оріхівської міської ради,
вважаєм рішення Уряду від 19 жовтня 2018
р. про підвищення ціни на газ для населення неприпустимим і таким, що порушує
конституційні права громадян України
на доступні житлово- комунальні послуги для всіх споживачів та порушенням їх
конституційних прав на достойний рівень
життя. Більше того, переконані, що боргова політика уряду є неефективною і такою,
яка шкодить національним інтересам і вітчизняній економіці.
Наголошуємо, що внутрішні резерви
України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції дозволять
забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі й енергетичну.
«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час
населення України споживає 17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи
нарощувати видобуток
власного газу видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний та газ
на великих глибинах, який залишається
недоторканим.
Цим газом Україна могла б покривати усі
свої потреби та продавати його на експорт.
Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість українського

газу - від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть існуюча до 19 жовтня 2018
року ціна для українців (6957 грн за тисячу
кубометрів) у 3,5-4,5 рази більше за оголошену експертами. Відтак, яке економічне
обґрунтування дозволило уряду вчергове
підвищити ціни на газ для населення?
Крім того, аналіз поточної ситуації в
Україні засвідчує випередження зростання
тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що за даними Держслужби статистики України у 2015
році номінальна заробітна плата українця
зросла на 20,5% проти 2014 року, а реальна - зменшилась на 20,2%. Протягом 2017
року реальна зарплата збільшилась на
19% у порівнянні з 2016 роком (довідково:
2016 рік до 2015 року - 9%).
Рішення про підняття ціни на газ неминуче призведе до погіршення фінансового
стану багатьох сімей. Особливо недопустимим це є в умовах низького рівня заробітних плат та пенсій більшої частини українців, наявності мільярдної заборгованості із
виплати заробітної плати, підвищення цін
на продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності, погіршення якості
життя громадян, сімей з дітьми, людей, які
втратили роботу і засоби для існування.
В свою чергу, відсутність коштів у населення призведе до зростання національної напруги.
Паралельно з цим ще скасовуються суб-

сидії, які багато людей отримували в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть
якщо одна людина з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь
там комусь перерахували пенсії. І це масове скасування субсидій - це ще один удар
по українцях.
Підняття ціни газу на 23,5% - це черговий
тарифний геноцид для українців. В умовах
тотального зубожіння населення, підвищення тарифів означатиме остаточне руйнування життя українського народу.
І саме тому, ми депутати, в такій тяжкій
ситуації зобов’язані стати на захист людей,
що нас обирали та звернутися до влади
з вимогою скасувати цей злочин перед
людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та на тепло.
У відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент України зупиняє дію
актів Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду
України щодо їх конституційності.
Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від влади виконання конституційних
обов’язків, перед власними громадянами
і негайно скасувати Постанову Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2018 року
№ 838 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 березня
2017р. №187», якою підвищено ціну на газ
для населення на 23,5%.
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7 листопада відзначає свій день народження в.о. старости села Нестерянка Андрієшина Анна Василівна!
Щиро вітаємо Вас з Днем народження.
За час спільної роботи ми пізнали Вас не тільки
як компетентного керівника, знаючого і вправного
фахівця, але і як чесну, сучасну, веселу, товариську
людину, яка вміє вислухати і порадити, пожартувати і
спитати, захистити, бути вимогливою і добродушною.
Від усього серця бажаємо Вам, сил духовних і фізичних спрямованих для процвітання і розквіту нашого
села, успіхів у будь-яких починаннях, сміливих планах
та сподіваннях, любові і добробуту в родинному колі.
Хай дорога життя квітчається вагомими успіхами,
досягненнями, повагою людей, міцним здоров’ям та
радісним настроєм. А ще бажаємо щоб поряд з Вами
були ми - працьовита, віддана, випробувана у штормах вірна команда.
Колеги

90 років с.Мирне
Всіх бажаючих запрошуємо на свято
яке відбудеться 17 листопада 2018 року в
селі Мирне. Початок об 11.00 год.
Святкова програма:
11.00 урочиста частина
12.00 концерт колективів художньої самодіяльності ОТГ
13.00 гумористична частина
14.00 безпрограшна лотерея
15.00 концерт учасників художньої самодіяльності с.Мирне
На протязі свята працюватиме ярмарок.
Запрошуємо всіх бажаючих на свято та
прийняти участь у святковому ярмарку .
Телефони для довідок: 061-41-49-6-42,
0956154539.
Комісія з організації питань підготовки та проведення свята
НАШЕ СЕЛО
У запорізьких родючих широких степах,
В яблуневих, вишневих, квітучих садках,
Розташоване гарне і дуже охайне село,
Що на радість і втіху нам всім світло так
розцвіло.
Назва «Мирне» йому – від слова величного Мир.

Роздалося воно в довжину і у шир,
У сріблясті серпанки сповите,
любов’ю сельчан і турботою їхньою
вкрите.
Має свій садочок «Колобочок» .
Має клуб для співучих синочків і дочок.
У цих закладах люди працюють хороші
та щирі,
Всіх діток і дорослих виховують в праці
і мирі.
Тут і школа середня в сріблястих тополях витає
Всім бажаючим вчитись освіту середню
дає.
І працює у ній дружній фаховий колектив,
Що складається з добрих, освічених ,
мудрих і шановних нами ,сільських вчителів.
Досвід, добрі і щирі відкриті серця
Віддають нашим діткам і онукам вони
до кінця .
А всім цим керує і дає допомогу посильну
Міська наша рада та всі її члени від
керівництва до депутата.
То ж квітни й живи повік рідне село.
Найкращим щоб ти в Україні було.
Мешканка с.Мирне
Є.К. Тимченко

Благодійний марафон до Дня Збройних Сил України
За ініціативи обласної координаційної ради учасників АТО та за підтримки
облдержадміністрації вже вчетверте у
Запорізькій області проводиться єдиний
в Україні благодійний марафон до Дня
Збройних Сил України. Наразі відкрито
рахунки марафону, долучитися до акції
може кожен охочий.
Кошти марафону спрямовують на
адресну допомогу колишнім солдатам,
у першу чергу, інвалідам та пораненим,
родинам загиблих героїв, ветеранам, які
потребують поліпшення соціально-побутових умов або потрапили у складні
життєві ситуації. Оріхівські захисники за
підсумками марафону також зможуть отримати гроші на вартісне лікування або
складні операції.
Розподіл коштів, які надходять від підприємств, установ, організацій, жителів
області, відбувається за територіальним
принципом і вирішується на засіданнях
спостережної ради, до якої входять вете-

рани АТО та родини полеглих бійців.
Підсумки марафону будуть підбиті до
Дня Збройних Сил України, що відзначається 6 грудня.
Минулого року на рахунок марафону
було зібрано понад 1,1 млн. грн., завдяки
цим коштам було надано допомогу 320
АТОвцям з усіх міст та районів області.
Реквізити для участі в благодійному марафоні:
• одержувач коштів – громадська організація «Запорізька міська організація
ветеранів АТО»
•
розрахунковий
рахунок
–
26003055740780 в АТ «Приватбанк»
• код ЄДРПОУ банку – 14360570
• код ЄДРПОУ організації – 41730055
• МФО – 313399
• призначення платежу – участь в обласному благодійному марафоні до Дня
Збройних Сил України від (назва підприємства, установи, організації, дані фізичної особи) для (назва району).

Співчуваємо

Оголошення

Колектив КП «Горизонт» висловлює щирі співчуття сину Коваленку Леоніду Олександровичу, донці
Коваленко Тетяні Олександрівні та
сестрі Валентині Кузьмівні з приводу непоправної втрати – смерті сестри, мами, бабусі Коваленко Ніни
Кузьмівни.
Голова квартального комітету
Чиквашвілі Л.П.

v Міняю 2-х кімнатну квартиру 50 м.кв.
3/9 з ремонтом та індивідуальним опаленням на житловий газифікований будинок в
центрі міста або продам. Тел. 099-00-72-809.

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

v У м.Оріхові знайдені загублені ключі,
які на даний час знаходяться у Оріхівській
міській раді каб. №1. За додатковою інформацією звертатись за тел. 4-31-21

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 листопада:
начальника відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Качур Олену Дмитрівну, виконуючу обов’язки старости с.Нестерянки Андрієшину
Анну Василівну!
Зичимо міцного здоров’я, щастя й добробуту, успіхів у роботі, життєвих сонячних днів і довголіття, а також натхнення у
плідній праці на благо нашої громади!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем народження голів
квартальних комітетів м.Оріхова: Бадун
Олександру Григорівну, Іщенко Олену
Павлівну!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради та голова міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників
бойових дій Кулініч А.І вітають з ювілейним Днем народження Панасенко Нелю
Дмитрівну!
Ювілей - це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
ZВід щирого серця вітаємо з Днем народження іменинників с.Мирне: ювіляра
Чувільського Є.І. який відзначатиме
60-річча, підприємця Писаренко О.Д.,
жителів села Тимченко Є.К., Піхуля В.П,
Тимченко О.В., Білан Д.С., Готопіло Д.А.,
Литвиненко Г.М., Порохня С.В., Маслак
О.М., Назаренко С.В., Тимченко В.М., Токар С.В., Тимченко Є.О., Мішок В.С., Стружук О.В., Сверзоленко С.В., Саварець Т.А.,
Шершньов О.П., Ткаченко О.М., Печериця
М.А., Безушко Т.В., Гарцев Ю.В.
Щиро вітаємо їх, а також всіх мешканців
с.Мирне - іменинників у листопаді , та даруємо найкращі побажання :
Хай доля піснею зліта,
розквітне цвіт калиною у лузі,
хай будуть щирими літа
на щастя, на здоров’я і на друзів.
Людської шани зичимо й тепла,
достатку, злагоди і дружби у родині.
Щоб вся біда у безвість відійшла,
а радість залишилася віднині.
В. о. старости та жителі с. Мирне
Z У листопаді свій день народження відзначатимуть жителі с. Нестерянка:
Шишка Ярослав Іванович – голова ветеранської спілки с. Нестерянка, Коцюба
Галина Федорівна, Коцюба Степан Іванович, Миронова Софія Вікентіївна.
Дозвольте Вас привітати з днем народження і щиро побажати жити добрими і
ясними днями, отримуючи допомогу і підтримку в потрібну хвилину, дозволяючи
своїй душі радіти, а серцю — міцно любити дорогих людей і сподіватися тільки на
хороше.
Нехай буде щастя багато на вашій життєвій дорозі. Довголіття Вам, розуміння і
підтримки від близьких. Доброти душевної, міцного здоров’я та мирного неба.
З найщирішими вітаннями, ветеранська спілка, в. о. старости та жителі
с. Нестерянка

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 Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає з Днем народження:
Босенка Ігоря Анатолійовича, Донську
Любов Кіндратівну, Левченко Марію Василівну, Соловйова Юрія Миколайовича,
Скидана Віталія Івановича, Антоненко
Євдокію Семенівну. З ювілейним Днем народження Письменну Ірину Вікторівну!
Бажаємо Вам щастя, світлих днів, здоров’я, що всього цінніше, дорогу радісну
у Вашому житті на довго-довго років!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає з ювілейним Днем
народження Біньковську Катерину Василівну!
Бажаємо тобі Катюша, кріпкого здоров’я, любові, тепла, щоб в домі лише
радість а в серці надія та віра жила!
Желаем жить до 100, не меньше
И помнить маленький секрет:
Есть дни рождения у женщин
А возраста у женщин нет!
Голова квартального комітету
Бадун О.Г
Z Квартальний комітет вулиці Травневої вітає з Днем народження: Селих Віктора Івановича, Грабор Азу Степанівну,
Демінську Вкторію, Білоус Андрія,
Медвідь Тараса, Дяченко Василя, Приходько Ольгу Анатоліївну, Рєзнік Альону,
Дяченко Наталю, Приходько Олександра,
Бородай Василя Гавриловича, Натучу Дениса, Пилявського Петра Миколайовича,
Білан Володимира Денисовича!
Міцного здоров’я, миру, добра. Хай у
ваших домівках панують злагода, любов
родинного щастя.
З повагою, голова квартального
комітету Чиквашвілі Л.П.
Z Вітаємо з Днем народження Гайдар
Любов Іванівну, Каплю Валентину Василівну!
Нехай світить сонце, не віють в душу холоди, жито на столі і Бог на небі завжди
рятують від біди. Здоров’я міцного у будні
й свята, хай радісні звістки приходять до
хати а серце від щастя завжди молодіє!
З повагою, Людмила з родиною
Z Голова квартального комітету вул.
Героїв АТО вітає іменинників листопада:
Васецьку Ольгу Володимирівну, Дернову
Світлану Миколаївну, Чубенко Володимира Івановича, Ліподаєва Ігоря Євгеновича.
Бажаю довго ще прожити, здоров’я доброго на сотню літ, щоб ви устигли внуків
одружити й благословити правнуків на
світ!
З повагою, голова квартального
комітету Галчанська Т.С.
Z Вітаємо з Днем народження працівників КП «Оріхівський водоканал»: Тахтаул Наталю Степанівну, Луб’янова Віктора
Івановича!
Нехай життя тече під знаком щастя і
любові. І буде зігріте добром, любов’ю,
гараздами, а поруч будуть близькі і друзі.
Колектив
КП «Оріхівський водоканал»
Z Родина Лупиносів із села Новоандріївки палко вітають з Днем народження
вірних і надійних друзів – Гавриленка Віктора Григоровича, Панфілову Валентину
Тимофіївну, Медвідь Ірину Борисівну, Охтирка Бориса Васильовича!
Від щирого серця прийміть наші найкращі і щирі побажання міцного козацького здоров’я, поваги від людей, хай
люблять у сім’ї, шанують і цінують друзі і
колеги.
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