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Урочистості з нагоди призову молоді Оріхівської ОТГ до лав Збройних Сил України
4 квітня на базі Центру культури і дозвілля Оріхівської міської ради відбулись урочисті проводи до лав Збройних Сил України
майбутніх захисників, поки що недосвідчених юнаків, яким доведется розпрощатися
з усіма звичними радощами життя і присвятити себе Батьківщині.
Синів, гідних слави своїх батьків і дідів,
проводжала Оріхівщина до школи мужності.
З вітальним словом до призовників
Оріхівської міської ОТГ звернувся заступник міського голови Микола Дмитрович
Вініченко, який побажав завжди бути сміливими, наполегливими, і гордими, за те, що
їм надано почесне звання служити в рядах
армії України.
Також від Оріхівської міської ради юнакам було вручено пам’ятні подарунки.
Привітали призовників всього Оріхівського
району
представники
громад
Оріхівського району, перший заступник
голови Оріхівської районної державної адміністрації Світлана Миколаївна Мандрич,
військовий комісар, підполковник Юрій
Миколайович Сергієнко, голова громадсь-

кої організації воїнів ветеранів АТО Віталій
Федорович Намлієв.
Також юнаки приймали благословіння від
настоятеля релігійної громади при Свято –
Володимирівському храмі Української Православної Церкви Київського патріархату
протоієрея отця Степана та настоятеля Свято-Покровського храму української православної церкви протоієрея отця Анатолія.
Після урочистостей на честь призовників
звучали музичні вітання від талановитих
артистів міста Оріхова, вихованців будинку
дитячої творчості.

Розпочався місячник
благоустрою
На виконання рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 26.03.2019 «Про проведення місячника благоустрою на території населених пунктів Оріхівської міської ради, Весняної толоки та дня довкілля - 2019» з метою
приведення території міста в належний санітарний стан,
дотримання чистоти і наведення порядку в місті, напередодні весняних свят, 04.04.2019 - 05.04.2019 року відбулися
санітарні дні.
Більшість активно відгукнулася на запрошення та взяли участь у прибиранні закріплених територій. Це - дитячі
садки міста, КП «Житлосервіс», КП «Оріхівський водоканал», відділ культури і туризму Оріхівської міської ради,
ВП «Оріхівський МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ» МОЗ України,
КЗ «Оріхівська ЦРЛ», ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ», ДНЗ
«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», ЦПЗ
№5 м.Оріхів Запорізької дирекції УДППЗ «УКРПОШТА», відділ
статистики, КЗ «Оріхівська ДЮСШ» Оріхівської міської ради,
управління пенсійного фонду у Оріхівському районі, КЗ «Горизонт» Оріхівської районної ради.
Нажаль, проігнорували захід Оріхівська районна державна адміністрація, фінансове управління Оріхівської районної державної адміністрації, відділ агропромислового розвитку Оріхівської районної державної адміністрації, відділ
в Оріхівському районі ГУ Держгеокадастру у Запорізькій
області, РЦТ №531 м.Оріхів ЗФПАТ «Укртелеком».
Шановні господарі!
Заходи по проведенню місячника благоустрою тільки
розпочались і будуть продовжуватись до 26.04.2019.
Виконавчий комітет прохає привести та щоденно утримувати в належному санітарному стані закріплені за установами та домоволодіннями земельні ділянки, і дотримуватися Правил благоустрою забезпечення чистоти, порядку
і дотримання тиші в м.Оріхові. У разі накопичення великої
кількості гілок, листя, тощо, прохаємо утриматись від спалювання сміття, а натомість телефонувати до відділу житлово-комунального господарства та благоустрою за тел. 4-4747 для подальшої організації вивезення цього сміття.
Тільки спільними зусиллями ми зможемо навести порядок!
Звертаємо увагу, що згідно статті 152 КУпАП, порушення
правил благоустрою населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Рішенням виконавчого комітету затверджено перелік посадових осіб уповноважених на складання протоколів про
адміністративне правопорушення. У разі виявлення порушень правил благоустрою, просимо звертатись за телефонами: 0999363266 – Станіслав Іванович, 0660622008 – Олександр Владиславович або 102.
Виконавчий комітет

«Година з мером» для учнів старших класів
5 квітня 2019 року міський голова Сергій Герасименко зустрівся з учнями
дев’ятих класів Оріхівської
філії № 3 комунального
закладу «Опорний заклад
загальної середньої освіти
«Сузір’я» Оріхівської міської ради.
У доступній формі, у вигляді слайдів, Сергій Михайлович розповів учням
про органи місцевого самоврядування їх функції,
права та обов’язки на прикладі Оріхівської міської ради та об’єднаної територіальної громади, а також
поділився досягненнями та планами на
майбутнє. Міський голова підкреслив,
що думка молоді грає важливу роль для
керівництва громади, тому зараз створюються молодіжна рада та запропонував дітям написати твір на тему «Якою я
бачу успішну громаду». Найкращі твори
буде опубліковано на офіційному сайті
Оріхівської міської ради.
Також на зустрічі були присутні секре-

тар міської ради Лепетченко А.М. та начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради Прищенко Т.К.
Дякуємо в.о. директора філії №3 Дмитренко В.П. та вчителю історії й правознавства Курельчук Л.М. за теплу зустріч,
за підтримку в проведенні подібних заходів, допомогу учням у профорієнтації.
За інформацією загального відділу з
питань організації роботи, звернень
громадян та забезпечення діяльності
виконавчого комітету

Оріхівські спортсмени вибороли 6 золотих
та 1 срібну медаль
З 5 по 7 квітня 2019 року пройшов відкритий
чемпіонат міста Енергодар з боксу серед молодших юнаків (2007-2010р.н.). Представники
міста Оріхова СК «Останній раунд» виступили
в складі 10 спортсменів та вибороли 6 золотих
та 1 срібну нагороди: Гужва Микола, Князьок
Тимофій, Нікітін Ілля, Вихренко Єгор, Гаращенко Оскар, Білогуб Віктор - перше місце, Бодюл
Іван зайняв друге місце та був нагороджений
кубком за волю до перемоги. На змаганнях
були присутні почесні гості Володимир та Валерій Сидоренко, призери Олімпійських ігор
в Сіднеї 2000р., багаторазові чемпіони Світу та
Європи серед аматорів, а Володимир ще й колишній чемпіон світу серед професіоналів за
версією WBO. Наші боксери отримали багато
позитивних емоцій, мали змогу зробити фото з
чемпіонами та отримали від братів автографи
на грамотах. Дуже сильна мотивація для юних
спортсменів у досягненні висот такого ж рівня!

Зустріч зі студентами
Оріхівського коледжу
10 квітня 2019 року до відділу державної
реєстрації виконавчого комітету Оріхівської
міської ради завітали студенти «Оріхівського
коледжу Таврійського державного агротехнічного університету» для ознайомлення з початковими етапами створення приватного бізнесу, та яку роль в цьому приймає державний
реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Державний реєстратор Яковенко Анна Миколаївна, ознайомила студентів з основними законодавчими положеннями державної
реєстрації бізнесу. Визначила хто саме має право реєструватись підприємцями, який пакет
документів необхідний для проведення державної реєстрації, порядок та вимоги щодо їх
складання, а також строки розгляду документів.
Також присутніх було ознайомлено з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб підприємців та громадських формувань, де
вони мали можливість наглядно побачити як
відбувається державна реєстрація юридичної
особи.
За інформацією відділу державної реєстрації
виконавчого комітету Оріхівської міської ради

За інформацією тренера

Святкові та сезонні продовольчі
ярмарки у 2 кварталі 2019 року
З метою насичення споживчого ринку продуктами
харчування за прийнятними цінами для задоволення потреб населення та задля стримування необґрунтованого
зростання цін на продовольчі товари, належного проведення святкових заходів, керуючись підпунктом 8 пункту
«а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням Оріхівської міської
ради від 14.07.2016 № 03 «Про затвердження Положення
про організацію та здійснення ярмаркової діяльності на
території міста Оріхів», виконавчий комітет Оріхівської
міської вирішив провести у 2 кварталі 2019 року ярмарки
на площі Покровській м. Оріхів з 6.00 год до 12.00 год. за
планом:
12 квітня - сезонний квітневий ярмарок;
26 квітня - з нагоди святкування Великодня;
10 травня – з нагоди свята Дня пам’яті та примирення;
24 травня – сезонний травневий ярмарок;
7 червня – сезонний червневий ярмарок;
21 червня – з нагоди свята Дня Конституції України.
Підстава – рішення виконавчого комітету від 26.03.2019
№ 130 «Про проведення святкових та сезонних продовольчих ярмарків у 2 кварталі 2019 року»
Запрошуємо відвідати ярмарок!
За інформацією відділу бюджетних відносин
виконавчого комітету
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Добро живе у кожному серці!
12 квітня 2019 року на Покровській площі з 7:00 до 10:00
фахівцями комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради та волонтерами із числа шкільної та студентської молоді буде проведена щорічна
акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».
Мета акції - збір коштів на закупівлю кардіологічного обладнання у дитячі лікарні.
Прохаємо небайдужих мешканців Оріхівщини пройняти
участь у акції.
За інформацією КУ «Центр надання соціальних послуг»

КНП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги»
Оріхівської міської ради запрошуємо на «Щозмінний передрейсовий
та післярейсовий огляд водіїв»

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів
підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, фізичних осіб — підприємців, які здійснюють
перевезення пасажирів та вантажів. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних
засобів здійснюються лікарями лікувального профілю або
молодшими медичними працівниками з медичною освітою
за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (пункти 1.1., 1.4, 1.8 розділу ІІ Положення про медичний
огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013
р. № 65/80). У разі відсутності ліцензії на медичну практику
в підприємства, установи, організації, що провадить таку
діяльність, — необхідно укласти договір із суб’єктом господарювання, що має таку ліцензію на надання його персоналом послуг із щозмінних медичних оглядів водіїв. Тобто,
передрейсовий медичний огляд є обов’язковим для водіїв,
які є перевізниками. Забезпечння медичною допомогою
працівників підприємств, установ, організацій, вихованців
(учнів, студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів, здійснення передрейсових і післярейсових оглядів водіїв провадиться шляхом: укладення
такими підприємствами, установами, організаціями та закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом,
що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу.
Таку послугу а саме: передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв надає КНП «ЦПМСД» Оріхівської міської
ради, для з’ясування питань та укладення договору можна
звернутись за адресою: м. Оріхів, вул. Покровська 26, телефон для довідок (06141) 4-51-36.
Вартість послуги складає 14,23 грн. на одну особу.

Краще живеться на світі, коли
поряд чуйні, щирі люди
До таких людей належить Псьол Тетяна Іванівна – робітниця Оріхівського КП «Житлосервіс». Проста, добра, привітна,
працьовита, відповідальна жіночка.
За її добросовісну і якісну роботу, ми мешканці будинку №
56 по вулиці Соборній, висловлюємо свою щиру подяку.
Бажаємо їй міцного здоров’я, невичерпної енергії. Нехай у
вашому домі завжди панують злагода і достаток.
З повагою, мешканці буд.56 вул.Соборної

Оголошення
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. т – 099-007-28-09
v Продам хату в м.Оріхові. Є газ, вода, господ. будівлі, город 0,15га. т – 095-705-85-94
v Продам 2-х кімнатну квартиру в 5/2 з ремонтом та меблями. Ціна договірна.
тел. 066-753-13-45
v Здам гараж 6 х 6 в районі заводського гаражного кооперативу. За довідками звертатись за тел.. 096-363-54-16, 099564-97-86, 066-545-62-78.

Співчуваємо
Мешканці вулиці Машинотракторної сумують з приводу
смерті Лашка Павла Юхимовича та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.
Голова квартального комітету Бадун О.Г.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає
іменинників квітня: депутата міської ради Назарчука
Григорія Володимировича, водія міської ради Лупинос
Олексія Вікторовича, секретаря міської ради Лепетченко Алевтину Миколаївну, головного спеціаліста відділу
бюджетних відносин Савенко Ольгу Вікторівну!
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 голів квартальних комітетів, які святкують своє
День народження на початку квітня: Катрич Анну Миколаївну, Мозгин Світлану Григорівну, Лісаченко Ірину
Олексіївну.
Вітаємо з Днем народження! Хай у вас буде дуже багато доброго, веселого і щасливого в житті! Хай ваша
хата буде наповнена сміхом, приязню і добром! Хай
буде багато друзів у вашій оселі, поряд здорові і щасливі рідні і близькі, а в серці живе радість і натхнення!
Мудрість і терпіння допомагають долати життєві перешкоди, а на шляху зустрічаються добросердечні і
доброзичливі люди!
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної,
ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає березневих іменинників: Бєлку Віру Семенівну, Шапошнікову
Людмилу Олексіївну, Красно Олену Миколаївну, Каплю
Сергія Анатолійовича, Авраменка Сергія Трохимовича,
Саєнко Наталю Володимирівну, Соловйову Дар’ю Олександрівну, Батрину Олександру Теодорівну, Куровську
Надію Павлівну, Дегтяренка Сергія Олексійовича, Борзила Данила Сергійовича, Багірова Костянтина Сергійовича та з ювілейним Днем народження: Суходолю
Віктора Петровича!
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!
Голова квартального комітету Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної,
ім. Івана Франка, Фестивальної щиро вітає квітневих
іменинників: Мозгин Світлану Григорівну, Кулініч Галину Григорівну, Кутнього Степана Петровича, Бадуна
Петра Максимовича, Чорну Таісію Григорівну, Левченка
Василя Вікторовича, Владімірову Раїсу Павлівну, Гайдаш Світлану Федорівну, Шевченко Світлану Дмитрівну,
Головань Марію Федорівну, Зуєва Андрія Павловича,
Якименко Оксану Петрівну, Лагоду Дмитра Анатолійовича, Ткаченка Віктора Григоровича, Борзило Ірину
Андріївну, Лось Дмитра Олександровича, Яцук Віталія
Михайловича!
Бажаємо Вам здоров’я, неба голубого, хліба запашного. Нехай живеться Вам і легко і щасливо, благословенні будьте Богом і людьми.
Голова квартального комітету Бадун О.Г.
Z Голова квартального комітету вул. Героїв АТО вітає
іменинників квітня: Щербину Клавдію Никифорівну,
Дьоміну Зінаїду Іванівну, Чубенко Тетяну Іванівну, Борисову Любов Іванівну, Петрову Галину Михайлівну, Сарапій Олену Михайлівну, Кулик Олену Миколаївну, Байду
Парасковію Василівну
Хай Бог здоров’я посилає а мати божа береже від біди
а я бажаю щастя Вам багато і достатку на довгі роки.
З повагою, голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Колектив КП «Оріхівський водоканал» вітає іменинників: Сергієнко Павла Івановича, Цапкова Олексія
Михайловича, Самойлика Володимира Михайловича!
Бажаємо неймовірної радості, приголомшливого
успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих
друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної
сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Колектив КП «Оріхівський водоканал»
Z Голова квартального комітету вулиці Травневої
вітає з Днем народження іменинників: Чернова Юрія,
Коваленко Олену, Скубій Віктора, Волик Анастасію,
Бондарчук Олександра, Макаренко Людмилу, Дузь Віктора, Замковського Олександра, Кобу Артема, Галушко
Лілію, Московку Ангеліну, Волович Ірину, Солопенко
Едуарда, Назаренко Марину, Московку Валентину! З
ювілейним Днем народження: Сиромятнікова Віталія,
Душило Анатолія, Коваленко Юрія, Байсару Лідію Се-
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менівну, Баранову Анастасію!
Бажаю міцного здоров’я, добра і тепла, чим більше
літ, тим більше щастя, достатку, злагоди в родині. Хай
ласкає сонце теплом - дарує квіти.
Голова квартального комітету Чиквашвілі Л.П.
Z Депутат міської ради та голова квартального комітету вул.Паркової вітають з Днем народження Квашу
Ніну Володимирівну та ювілейним Днем народження
Ходзько Наталію Іванівну!
Бажаємо міцного здоров’я, успіху, добробуту, добра,
радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок,
яскравих вражень. Нехай тепло й затишок завжди
панують у Вашому домі, хай сонячне світло зігріває в
будь-яку погоду, а бажання здійснюються тільки-но Ви
про це подумаєте.
Депутат міської ради Дегтяренко О.О. та голова
квартального комітету Сіра А.М.
Z Голова квартального комітету вул. Лесі Українки,
пров. Піонерського та Заводського вітає з ювілейним
Днем народження Скрипник Олексія Григоровича!
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!
З повагою, голова квартального комітету Пінчук В.Т
Z Колектив «Мелодії сердець» вітає з Днем народження Маслак Раїсу Павлівну!
Дозволь тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я й щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий вік!
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й води
Бажаємо тобі всі нині!
Z Колектив «Мелодії сердець» вітає з ювілейним
Днем народження Сергієнко Галину Миколаївну, Борисенко Лідію Харлампіївну та з Днем народження Твердохліб Лідію Петрівну, Коломоєць Майю Іванівну!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає
з ювілейним Днем народження голову квартального
комітету пров. Василя Стуса Сергієнко Анну Миколаївну!
Шановна ювілярко! Прийміть сердечні привітання з
нагоди ювілею. Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, вдома – увага, й підтримка, у серці – світло від
людської вдячності. Бажаємо міцного здоров’я, нових
досягнень та успіхів. Нехай завжди, аж до сторіччя, Вас
супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення,
а у Вашому домі панують любов, злагода та добробут на
многая і благая літа.
Z Квартальний комітет пров. Василя Стуса щиро
вітає з Днем народження Браженюк Яну Анатоліївну та
з ювілейним Днем народження голову квартального
комітету Сергієнко Анну Миколаївну!
Хай завжди Вам усміхається доля, несуть тільки
радість роки, хай щастя та здоров’я не зрадять ніколи,
хай збудуться мрії, бажання, думки. Краси і наснаги,
здоров’я без ліку, і довгого – довгого щедрого віку.
Z Нашу матусю, бабусю, прабабусю Сергієнко Анну
Миколаївну вітаємо з ювілейним Днем народження!
Мамочка наша родная,
бабушка наша любимая
Эти нежные строки – тебе:
Самой милой и самой красивой
Самой доброй на этой земле.
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла
Дарила нам своей улыбки свет
Очаг семейный чутко берегла
Целуем мы твои натруженные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки
Живи родная до 100 лет!
Твои дети, внуки, правнуки
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