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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Привітання з Новим 2020 роком
та Різдвом Христовим!
Дорогі оріхів’яни та гості громади!
Від щирого серця вітаємо вас зі святами,
що добром, надією і родинним теплом зігрівають наші серця – Новим 2020 роком та
Різдвом Христовим!
Рік, що минає, дарував нам радість зустрічей та відкриттів, маленькі перемоги. Ми
набували нового життєвого досвіду, робили
все, аби наше місто та вся громада були гарними та затишними.
Хочеться подякувати всім небайдужим
оріхів’янам, підприємствам, організаціям,
установам, приватним підприємцям, громадським організаціям, які плідно працювали, відгукувалися на прохання й долучалися до всіх добрих справ. Своєю працею
робили все, щоб життя в Оріхівській громаді ставало зручнішим і комфортнішим.
Новий Рік, Різдво Христове – традиційно
родинні свята, які ми з нетерпінням чекаємо і зустрічаємо зі світлими почуттями й добрими сподіваннями.
Нехай вони стануть початком нового
успішного року, який буде для нас щедрим
на добрі справи і здобутки. А новорічне
диво стане частиною хорошого настрою на
весь рік.
Нехай здійсниться усе, що ви загадаєте у
новорічну ніч!
Бажаємо вам, шановні земляки, щасливого Нового 2020 року! Нехай він стане роком
процвітання та економічного зростання нашої громади та всієї України.
Міцного вам здоров’я, достатку, сімейно-

В День Святого Миколая, 19
грудня, феєрично і казково в
Оріхівській ОТГ відбулося урочисте відкриття новорічно-різдяних свят.
Театралізоване дійство, подароване виконавчим комітетом міської ради та особисто
міським головою Сергієм Герасименко для дітлахів нашої громади викликало море
бурхливих позитивних емоцій.
Комунальний заклад «Центр
культури і дозвілля» Оріхівської міської ради зібрав близько 700 юних мешканців
Оріхівської громади та гостей з села
Преображенки.
Головна героїня свята, роль якої виконувала Наталія Літвінова, вирушила
на пошуки Святого Миколая та зустріла

го благополуччя, тепла та любові в душах і
серцях.
Миру і Божої благодаті в кожен дім!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою, міський голова, виконавчий
комітет та депутатський корпус Оріхівської міської ради

Святкове диво для дітей з особливими потребами
18 грудня на базі КЗ
«Оріхівський будинок дитячої творчості» відбувся
святковий захід з нагоди
Дня Святого Миколая, на
який запрошено дітей особливого піклування та уваги
та їх батьків.
Щирі вітання з нагоди
свята діти та їх батьки отримали від міського голови
Сергія Герасименка, депутата обласної ради Наталії
Авраменко,
начальника
управління юридичного забезпечення обласної ради
Єгора Мороза, голови районної ради Каріни Дудніченко, помічника
народного депутата України Юлії Яцик Наталії Кругляк та довіреної особи Богдана
Скрябіна.
Ініціаторами та організаторами заходу стали керівники КЗ «ЦНСП» Людмила
Жбанкова та КЗ «Інклюзивно-ресурсниий
центр» Ліана Короткова.
Справжній святковий настрій присутнім подарували колектив Будинку дитячої
творчості на чолі з директором закладу
Любов Яровою. Вихованці з гуртка декоративно-ужиткового мистецтва разом з
керівником Валентиною Приходько підготували майстер-класи по виготовленню
символу нового року - декоративного мишеняти. З великою радістю та захопленням
діти самі виготовили паперові іграшки та
прикрасили ними свою особливу новорічну ялинку. Атмосфера зими підсилили
наймолодші вихованці хореографічного
гуртка таночком сніжинок (керівник Дар’я
Агашкова).
Учасники свята в очікуванні святого Миколая спілкувалися з казковими героями,
водили хороводи, грали в ігри.
Дякуючи творчому підходу всього ко-

Новорічні свята в Оріхівській ОТГ відкрито

лективу закладу, які організували справжні
казкові фотозони, з появою головного героя свята Миколая діти, обнімаючи його,
потискаючи руку, загадували бажання,
фотографувалися на згадку про цю чудову
зустріч біля новорічної ялинки.
За підтримки народного депутата України Юлії Яцик та від депутата обласної ради
Наталії Авраменко наприкінці святкового
заходу діти отримали солодкі подарунки.
День Святого Миколая - один з тих днів,
на які українці чекають цілий рік. І навіть
найбільші скептики цього дня вірять у
диво. І не лише вірять, а запевняють, що
дива таки трапляються! Вважається, що
святий Миколай - саме той святий, який
втілює дива в життя.
Нехай цьогорічне свято запам’ятається
усім дітям нашої громади лише приємними несподіванками, гарним настроєм, подарунками та неповторними враженнями.
Нехай диво трапиться у житті кожної родини, яка у нього вірить.
За інформацією загального відділу з
питань організації роботи, звернень
громадян та забезпечення діяльності
виконавчого комітету міської ради

однокласники, і Фіксики, ролі виконували Анжела Гольнєва, Анна Корсакова, Настя Максимова, Тетяна Гандзіна,
Микола Качур, вихованці зразкового
хореографічного колективу «Веселкові барви» та танцювальної студії Яни
Склярової.
До юних глядачів та
їх батьків з привітальним словом звернувся
голова громади Сергій
Герасименко, який побажав всього самого
найкращого, успіхів у
навчанні, процвітання
громаді і щоб усі дитячі
мрії обов’язково здійснювалися.
За інформацією
відділу культури,
туризму та охорони
культурної спадщини

на своєму шляху багато пригод та цікавих героїв. Це були її матуся, і бабуся,

Оріхівський районний сектор запрошує
до співпраці волонтерів
Пробація є прогресивним підходом
до реалізації покарань, що забезпечує
не тільки виправлення осіб, що вчинили злочин, але і сприяє їх поверненню
до суспільства і створення можливостей до змін. Для успішної реалізації
зазначених цілей надзвичайно актуальним є залучення волонтерів, адже
лише спільними зусиллями із соціально активними і свідомими громадянами можливо побудувати безпечну та
розвинену громаду.
Одним із головних чинників ефективної розбудови системи пробації
та забезпечення виконання працівниками служби покладених на них
завдань, є налагодження тісної співпраці з представниками громадянського суспільства. Адже взаємодія
органів пробації та громадськості
розширює можливості щодо підтримки осіб у конфлікті із законом у складних життєвих обставинах, забезпечує
вчасність та комплексність соціальних послуг клієнтам пробації. Як доводить практика, сьогодні дедалі більше
людей долучається до волонтерського руху в пробації.
Основним завданням волонтерів
пробації є сприяння органу пробації
у здійсненні нагляду за засудженими
та проведення з ними соціально - виховної роботи. З урахуванням досвіду
роботи, освіти. Моральних, ділових
якостей, висловлених пропозицій та
побажань волонтера пробації, волонтер може долучатися до участі у
таких видах діяльності як: здійснення
наглядових заходів за місцем роботи
та навчання засуджених, проведення
соціально - виховної роботи із засудженими, складання та реалізація ін-

дивідуальних планів роботи із засудженими, проведення індивідуально
– профілактичної роботи із засудженими, надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги
засудженим, надання допомоги у працевлаштуванні засуджених, залученні
їх до навчання, виховних заходів та
соціально – корисної діяльності, реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, здійснення
заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний
строк до звільнення, реалізація інших
заходів спрямованих на виправлення
засуджених та запобігання вчиненню
ними повторних кримінальних правопорушень.
Оріхівський районний сектор філії
Держаної установи «Центр Пробації»
в Запорізькій області запрошує до співпраці повнолітніх громадян України,
які мають бажання долучатися до соціально - виховної роботи із суб’єктами пробації - засудженими особами,
які відбувають покарання не пов’язані
з позбавленням волі або обмеження
волі, а також для участі у здійснені заходів щодо підготовки до звільнення
осіб, які відбвають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк та готуються до звільнення у частині організації побутового й трудового влаштування. Наша
адреса: вул.Запорізька, 36-а, каб.116,
м.Оріхів, Електронна адреса: E-mail:
zp22_probation@ukr.net,
Оріхівський районний сектор Філії
Державної установи «Центр Пробації» в Запорізькій області
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Вихованці дитячих
садочків Оріхівськоі ОТГ
отримали подарунки
від Св. Миколая
День Святого Миколая одне з найяскравіших свят
українців - ми всі чекаємо
на нього, просимо здоров’я
для рідних і близьких людей,
миру та злагоди для України,
а найбільше хочемо, щоб діти
були щасливими і щоб у них
було світле майбутнє. 19 грудня в комунальних закладах
дошкільної освіти Оріхівської міської ради відбулося
справжнє свято, завітав Святий
Миколай з подарунками для
наших слухняних діточок! А депутат Оріхівської міської ради
Артем Залунін відвідав всіх
вихованці 8-ми дитячих садочків Оріхівськоі ОТГ та привітав
малечу зі святом подарувавши
солодкі подарунки.
А дошкільники, натомість,
гучно дякували та читали вірші
про Миколая.
Коротка зустріч подарувала
дітям безліч позитивних вражень та емоцій!
Дякуємо А.М.Залуніну за турботу про наших дітей!

До уваги громадян!
У зв’язку із новорічно-різдвяними святами, задля забезпечення належної організації
перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, виконавчим
комітетом Оріхівської міської
ради змінено розклад руху автобуса за маршрутом «м. Оріхів
– с. Новопавлівка – с. Новоандріївка –
м. Оріхів» у період
з 21.12.2019 по 11.01.2020.
Додатково
введені
дні
руху автобуса: 28.12.2019 та
11.01.2020.
Відмінені дні руху автобуса:
06.01.2020 та 07.01.2020.
Звертаємо увагу, що 30–
31.12.2019 перевезення пасажирів здійснюватиметься у
звичайному режимі.

З пошти Оріхова
Нещодавно я гостювала в
селі Новопавлівка Оріхівської
об’єднаної територіальної громади і була приємно вражена,
на стільки змінилося життя
мешканців за досить короткий
час.
В селі з’явився інтернет майже в кожній хаті, декілька магазинів, в яких можна купити
все, що забажаєш. Вулиці села
освітлені, відкрилося відділення «Нової пошти».
Я надіюся, що село і надалі
буде розвиватись та процвітати.
Я вітаю керівництво Оріхівської об’єднаної територіальної
громади та мешканців села з
Новим 2020 роком і хочу побажати всім здоров’я і подальшого процвітання.
Голова квартального комітету Носова А.Т.

Оголошення
v Продається будинок в
м.Оріхові. Газифікований, є
вода та господарчі будівлі.
Земельна ділянка 0,25 га. Ціна
договірна. тел. 095-705-85-94,
4-16-38.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради вітає з Днем народження іменинників
грудня: начальника відділу бюджетних відносин виконавчого комітету міської ради Тараненко Наталію Володимирівну, директора
КЗ «Центр культури і дозвілля» міської ради
Власенко Людмилу Олександрівну, директора
КП «Житлосервіс» Міронова Віктора В’ячеславовича, депутата міської ради Лось Валентину
Володимирівну, депутата міської ради Бєлкіна
Ігоря Миколайовича, діловода Новоандріївського старостату Тищенко Наталю Миколаївну,
головного спеціаліста відділу ЖКГ виконавчого комітету міської ради Бут Світлану Миколаївну!
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!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської
ради вітає голів квартальних комітетів іменинників грудня: Кузьміну Людмилу Іванівну,
Корчевську Катерину Іванівну, Чепурну Наталю Іванівну, Дригу Олександру Іванівну, Вершиніну Тетяну Василівну, Адаменко Олену Володимирівну, Салисту Людмилу Сергіївну!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня
народження!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Сповнюються завжди заповітні мрії. Як вода
джерельна, будьте здорові, Хай сіяють очі, не
хмуряться брови, Хай палають в серці почуття
високі, Хай життя дарує сто щасливих років!
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторної, ім. Івана Франка, Фестивальної
щиро вітає з Днем народження: Тєрєнтьєва
Юрія Івановича, Лісаченко Аллу Семенівну,
Реутського Володимира Григоровича!
Шлемо Вам найщиріші побажання: здоров’я, добра, хай благодать Божої любові береже Вас, сонячного настрою Вам, поваги від
людей та гарної погоди.
З повагою голова квартального комітету
Бадун О.Г.
Z Квартальний комітет вул.Приходька
щиро вітає грудневих іменинників - Ріттер
Ріму Василівну, Макуху Ірину Леонідівну, Павленко Тамару Пантелеймонівну, Дудко Яну
Леонідівну, Петровського Володимира Володимировича, Страхову Тетяну Вікторівну,
Бубело Вікторію Вікторівну, Камінську Ніну
Дмитрівну, Гашенко Ріту Демянівну, Киргиз
Нікітку, Дудко Валентину Григорівну, Романову Катерину Іванівну, Мосейко Людмилу
Станіславівну, Тютюнник Сергія Олександровича, з ювілейним днем народження Пелешка
Олександра Андрійовича. Бажаємо міцного
здоровя, успіхів та процвітання, сімейного
благополуччя, мирного голубого неба над головою, нехай Господь Вас збереже.
З повагою голова квартального комітету
Гайдар Л.І.
Z Квартальний комітет вул.Приходька
щиро вітає всіх мешканців з наступаючим
Новим роком та новорічними святами. Нехай наступний рік принесе добробут у кожну
домівку.
Голова квартального комітету Гайдар Л.І.
Z Голова квартального комітету вул. Героїв
АТО вітає іменинників грудня: Тіркельтауб Валентину Миколаївну, Янчук Романа Олександровича, Петрова Миколу Сергійовича, Корнуту Миколу Мироновича, Чурилова Олега
Михайловича!
Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, та злагоди в родинах.
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Голова квартального комітету вул. Героїв
АТО мешканці вулиці та провулку Героїв АТО
вітають депутата міської ради Лось Валентину

Володимирівну з Днем народження! Бажаємо
Вам міцного здоров’я, достатку, жіночого щастя, взаємної любові у вашій родині!
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Від усієї душі вітаю жителів вулиці та
провулку Героїв АТО з наступаючими святами
Новим роком та Різдвом Христовим! Здоров’я
вам та всіх благ!
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Z Голова квартального комітету вул. Травневої вітає з Днем народження: Криворучко
Юрія Степановича, Білу Нелу Іванівну, Скубій
Любов, Платонову Ганну, Колісник Владислава, Баранова Володимира та Владислава,
Колісник Аллу, Сафатову Ольгу!
Хай будуть із Вами здоров’я та сила, хай
доля буде ласкава і щира! Хай Господь дарує
надію й тепло, на довгі літа на щастя й добро!
Голова квартального комітету
Чиквашвілі Л.П.
Z Голова квартального комітету вул. Травневої вітає з Новим роком та Різдвом Христовим усіх мешканців вулиці та провулку, бажаю
всім Вам здоров’я, мирного неба, родинного
щастя у кожну оселю, хай Мати Божа всіх охороняє і янгол-охоронець Вас оберігає!
Z Вітаємо міського голову Герасименка
С.М., виконавчий комітет та депутатський корпус Оріхівської міської ради з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Хай Новий рік стане мирним та успішним.
Різдво Христове хай дарує відродження і
зцілення а Господнє Благословення береже
всіх нас в здравії на многії літа.
Голова квартального комітету та мешканці вулиці та провулку Травневого
Z Керівництво та колектив КП «Оріхівський
водоканал» вітає з Днем народження своїх
працівників: Козуб Віталія Миколайовича, Костенко Івана Володимировича, Дернову Любов Анатоліївну.
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 Вітаю з ювілейними Днями народження
мешканців с. Мирне: Головченко Анатолія Савелійовича, Власову Людмилу Карпівну, Загайнова Анатолія Миколайовича, Панчук Івана
Миколайовича, Столярову Олену Олексіївну,
Долиняного Миколу Павловича!
Хай Бог Вам пошле літа щасливі і рівну
стрічку сонячних доріг. Нехай удача на життєвій ниві, неначе килим стелиться до ніг. Хай
радість буде на роботі й дома, хай серце не
знає невдачі і втоми. Здоров’я вам, щастя на
довгі-довгі роки!
З повагою, староста с. Мирне Дернова О.В.
Z Шановні жителі с. Мирне!! Вітаю всіх вас
з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб дух Нового року приніс
Вам відчуття казки а Різдво подарувало віру в
чудеса! Зичу Вам і Вашим рідним миру, щастя
і добра!
З повагою, староста с. Мирне Дернова О.В.
Z Вітаємо керівництво Оріхівської міської
ради, колектив «Центру культури та дозвілля»
Оріхівської міської ради та наших спонсорів:
Мірошніченко С.М., Онищенко О.Г., Лось В.В.,
Цепу І.В, Вискребенцева Р.Л, Пругло Т.П, Прищенко К.В, Михайленко В.В з Новим роком та
Різдвом Христовим!!
Також щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим колектив вокального гурту
«Мелодія сердець» та учасників ретро-дискотек «Для тих, кому за» з Оріхова, Зарічного,
Таврійського та Юрківки, які активно брали
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участь у дискотеках на протязі року.
Бажаємо усім Вам здоров’я, щастя, миру та
злагоди у ваших домівках та Божого благословення на добрі справи! Нехай збудуться усі
Ваші сподівання та найзаповітніші мрії!!
З повагою: керівник гурту «Мелодія сердець»
та ретро-клубу «Для тих, кому за» Клименко
С.М., та староста об’єднань Пінчук В.П.
Z Голова квартального комітету вул. Лесі
Українки, провулків Піонерського та Заводського вітає усіх мешканців вулиці та провулків з
Новим роком та Різдвом Христовим!!
Нехай прекрасні зимові свята принесуть
мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров’я, успіхів,
родинного щастя, достатку і благополуччя!
Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!
З повагою, Пінчук В.Т.
Z Всіх мешканців селища Ювілейне, ЛМС,
вул. Пелешка та вул. Української щиро вітаю
з Днем Святого Миколая! Від щирого серця
бажаю здоров’я. Без нього не милі всі наші
справи. В здоров’ї багатство і радість і сила, і
більшого щастя на світі нема.
З повагою, голова квартального комітету
Носова А.Т.
Z Квартальний комітет селища Ювілейне,
ЛМС, вул . Пелешка та Української вітає мешканців з Новим роком та Різдвом Христовим!
Наближаються новорічні свята. Душа
сповнюється передчуття дива та особливим
настроєм. Згадаймо ж все добро, що сталося
з нами в минулому році та з вірою в щасливе
майбутнє обернемося до року Нового!
Бажаю Вам неймовірних успіхів, міцного
здоров’я, приємних зустрічей та безліч нових
вражень. Доброти Вам і натхнення, затишку в
оселі та гармонії у житті.
Голова квартального комітету Носова А.Т.
З 70 річним ювілеєм вітаємо дорогу нашу
людину, доброго, люблячого, ласкавого і турботливого чоловіка, батька і дідуся Носова
Миколу Володимировича! Всією родиною
тебе ми вітаємо доброго віку і щастя бажаємо,
щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди
здоров’я у тебе було!
З любов’ю: дружина Носова А.Т., син Носов
Віталій з дружиною Тетяною і синами,
син Євген з донечкою Євгенією
Z З Днем народження та з Новим 2020 роком вітаємо: Катречко Зінаїду Яківну, Гаврилко
Світлану Іванівну, Гаврилко Олега Ігоревича,
Остапчук Андрія Петровича, Іщенко Галину
Іванівну! Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
добра та довголіття! Чистого неба, хліба запашного, благословення Божого і людського!
Голова квартального комітету Г.М. Сергієнко
Z З Днем народження вітаємо любу матусю,
бабусю, сестричку Валентину Іванівну Гречко!
Бажаємо здоров’я і тепла, щастя і достатку!
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі давали
тепло, щоб завжди здоров’я у тебе було!
З любов’ю, діти, онуки, сестри Галина,
Валентина
Z З Днем народження та з Новим роком
вітаємо Зінаїду Яківну Катречко! Зіна, з Днем
народження вітаємо, скільки років тобі, не
питаємо. Хай зозуля рахує в гаю, ми із тими
літами відаємо, що постуками в душу твою. Те
бажаємо, що щастям звуть люди. Хай усмішка
не сходить з лиця, хай життя твоє піснею буде
і тій пісні не буде кінця.
Голова квартального комітету Г.М. Сергієнко, подруги Марина, Галина Ліда та Олена
Z Квартальний комітет провулку В. Стуса
щиро вітає депутата міської ради Павленка
О.П та мешканців провулку з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Бажаємо міцного здоров’я на довгі літа, радості, достатку, ясного неба, поваги від рідних
та друзів! З новим 2020 роком!
Голова квартального комітету Г.М. Сергієнко
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