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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Звернення міського голови з нагоди
Дня Героїв Небесної Сотні
Шановні земляки!
20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної
Сотні. В цей пам’ятний день ми
вшановуємо подвиг, мужність
та відвагу наших співвітчизників, які загинули під час Революції гідності, відстоюючи
ідеали демократії та європейський вибір України.
І сьогодні, в час змін, нашим
святим обов’язком є вшанування Героїв Небесної Сотні та усіх
українських вояків, які беруть участь
у війні на cході України, усіх тих, хто
власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення
українців жити у вільній, демократичній й суверенній державі.
Ми завжди будемо пишатись і берегти в серці світлу пам’ять про
наших відважних співвітчизників,
які віддали свої життя за Свободу,
Гідність та Незалежність нашої держави.
Переконаний, що разом, спільними

зусиллями ми змінимо країну і Україна досягне того майбутнього, про
яке мріяли Герої Небесної Сотні. І це
буде найкращою даниною їх світлій
пам’яті.
Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут й родинна
злагода у кожній домівці, не згасає
віра в щасливе майбутнє нашої держави.
Вічна слава Героям, що полягли за
свободу рідної землі!
З повагою,
міський голова Сергій Герасименко

Болюча пам’ять Афганістану
14 лютого цього року на
території Копанівського старостинського округу відбувся
захід «Болюча пам’ять Афганістану» до Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших країн та відзначення 31-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан.
Починаючи з 2004 року зустрічі з ветеранами афганської
війни у Копанях стали традиційними. Спочатку дорогих
гостей приймали вчителі і учні
місцевої школи, а з 2015 року цей
захід відбувається у сільському клубі.
Сьогодні як і завжди захід відбувся за
узгодженим планом. Спочатку мікроавтобус з ветеранами - афганцями
завернув до сільського кладовища,
щоб відвідати могили своїх побратимів по зброї, яким не судилося повернутися живими з чужої війни, це
Левадній Микола Миколайович та
Насипайко Олександр Вікторович. А
далі копанівці зустрічали гостей у затишній теплій залі сільського клубу.
Мужні, солідні чоловіки з орденами й медалями на грудях, тематична
музика та тривожні слова про війну,
якими почала концертну програму
ведуча Світлана Бойко швидко налаштували усіх присутніх на атмосферу патріотизму, доблесті і героїзму.
Староста Віктор Жильцов привітав
усе зібрання заходу, висловив слова
вдячності ветеранам за приклад мужності і героїзму та побажав
їм міцного здоров’я, миру
і добра. Голова Оріхівської
районної
територіальної
спілки ветеранів Афганістану
Станіслав Миколайович Лиско в свою чергу подякував
місцевій владі, працівникам
клубу, учасникам художньої
самодіяльності та жителям
села за те, що шанують і бережуть пам’ять про своїх
земляків воїнів-інтернаціоналістів та щороку гостинно
зустрічають учасників районної спілки ветеранів Афганістану.
По завершенню концертної програ-

ми та традиційного фото на пам’ять,
бесіда продовжилась у невимушеній
теплій обстановці за чашкою чаю та
кави. На при кінці заходу відбулося
покладання квітів до пам’ятної плити
воїнам –афганцям. Після чого, обмінявшись добрими словами, теплими обіймами та домовившись про
наступну зустріч, гості від’їхали. З
собою на згадку повезли подарунки
від копанівців у вигляді календаря з
фотографіями про минулу зустріч та,
сподіваємось, гарне враження, позитивні емоції і тепло в душі. Бо саме за
ради цього усім потрібні такі зустрічі.
Від імені усіх копанівців висловюю
щиру вдячність усім, хто долучився
до підготовки та проведення цього
заходу, а також за надання матеріальної допомоги Директору ТОВ «СГМП
Арго» В.М.Хижняку і одноосібникам
Анатолію Олександровичу Бойку та
Сергію Олексійовичу Дерновому.

За інформацією старости
Копанівського старостинського
кругу Віктора ЖИЛЬЦОВА

Вшанували учасників бойових дій
на території інших держав
15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав. Саме
цього дня, в сквері миру в м.
Оріхів, біля пам’ятного знаку
воїнам
інтернаціоналістам,
відбувся мітинг, присвячений
31- й річниці виведення радянських військ з Афганістану
під назвою «Ти - вічний біль...»
Саме цього дня 1989 року з
Афганістану були виведені радянські війська, які протягом
десяти років брали участь у
війні на території цієї країни.
Афганська війна – одна з самих трагічних сторінок історії
нашого народу, яка тривала
майже вдвічі довше, ніж Друга світова війна.
Вона, як усі попередні війни, несла смерть,
каліцтво, одягнула в жалобу тисячі материнських сердець.
Вшановуючи земляків, воїнів інтернаціоналістів, до присутніх звернувся міський
голова Сергій Герасименко, який відзначив,
що сьогодні афганці, як були, так і залишилися спадкоємцями бойової слави і є носіями непідкупного, справжнього патріотизму.
Міський голова оголосив хвилину мовчання
на світлу пам’ять про загиблих в Афганістані
та тих, хто пішов із життя після нього, а також
воїнів усіх локальних війн і сьогоднішніх захисників України.

Привітали воїнів – афганців голова районної ради Каріна Дудніченко, військовий
комісар, підполковник Юрій Сергієнко, голова районної організації ветеранів України
Іван Ревуцький.
Голова Оріхівської територіальної організації української спілки ветеранів Афганістану «воїнів-інтернаціоналістів» Станіслав Лиско звернувся до усіх присутній з проханням
пам’ятати про тих земляків, які не повернулися із Афганістану і про тих, хто сьогодні
передає ці трагічні сторінки історії своїм
нащадкам, а також від імені спілки вручив
міському голові медаль «За
мужність, честь і обов’язок».
На заході було вручено медалі «За заслуги третього ступеню» і медалі «За звитягу»
ветеранам афганцям: Курдельчуку Олександру, Панченку
Василю, Медвідь Володимиру,
Малинці Володимиру, Брадинець Володимиру, Щербині
Сергію, Шкарупілу Олександру, Салію Андрію, Булаві Володимиру, Дигтяр Віктору,
Хортицькому Станіславу.
Присутні вшанували пам’ять
покладанням квітів до пам’ятного знаку.
Про Афганську війну написано багато віршів та чимало їх покладено
на музику.
Вірші на «афганську» тематику займають

особливе місце у творчості нашого земляка,
ветерана прикордонних військ Коваленка
Олександра Володимировича, який він зачитав присутнім ветеранам Афганської війни
на мітингу:
Понад 31 рік сьогодні минає
Як скінчилась та клята війна,
Але й досі народ наш не знає
Правди про неї сповна.
Болить наша пам’ять, не може забути,
Та й шрами на серці ще й досі болять,
Хіба нам потрібно там було бути,
Щоб молодість друзів нізащо віддать.
Ненароджених діток матерів
Наших в зморшках
Дарував нам чужий незабутній Афган
Його пляма на мапі, з долоню завдовжки
Нам і досі нагадує про
«червоний тюльпан»
Ми спадщину маєм жахливу потому
Розмаїття каліцтв та
незгоєнних ран
А скільки «двохсотих» перевіз нам додому
Почорнівший від горя там
«чорний тюльпан»
А кому пощастило загубили там спокій
А батьки їх забули і спокій
і сон
Ну, а що ми придбали на
війні тій жорстокій?
Лікарі кажуть – «Афганський синдром»
Та ще обеліски героям в граніті
Купи квітів покладених там
Нагадають людям на світі
Про «червоний» і «чорний тюльпан»
Вибачте, хлопці, герої Афганці
Дай Боже здоров’я всім вам
І царство небесне тим хлопцям
Хто життям заплатив за Афган.
Завершився мітинг неформальним спілкуванням ветеранів та керівництва громади.

За інформацією відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини
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Оріхів - територія кохання
День всіх закоханих – один із самих романтичних
свят! В Європі він святкується вже багато віків, а в
Україну прийшов відносно недавно, і одразу полюбився українцям.
Наше місто не виняток. В сонячний день - 14 лютого 2020 року фахівцями із соціальної роботи комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради разом з волонтерами
із числа учнівської молоді, вже третій рік поспіль
проводиться акція присвячена святкуванню Дня всіх
закоханих «Оріхів – територія кохання». В ході заходу
мешканців міста чекали безліч приємних моментів та
сюрпризів: лотерея «Валентина», участь у інтерактивному бліц-побажанні «Сердечні вітання», святкові передбачення та інші.
Волонтери дарували усім перехожим щирі вітання,
посмішки, святкові листівки - валентинки, та «сяючі
сердечка», а також пригощали виготовленими власноруч печивом з передбаченнями, кексами, цукерками із святковою символікою.
Фахівцями та волонтерами вдалося створити святкову атмосферу.

Прийміть вітання!
Z Виконавчий Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
вітає з Днем народження ветерана війни, учасника бойових
дій Кулініча Антона Івановича.
Прийміть наші вітання й найкращі побажання з цієї нагоди.
Нехай по життєвому шляху вас завжди супроводжує святковий настрій, а кожен день буде світлим і сонячним, дарує
радість, приємні несподіванки і душевний комфорт, а родинне
тепло, людська вдячність та пошана будуть вірними супутниками Вашого життя.

Бажаємо усім приємних зустрічей, подарунків, сюрпризів. Кохайте, та будьте коханими!
За інформацією КУ «Центр надання соціальних
послуг» Оріхівської міської ради

Звіт про роботу Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури у 2019 році
Протягом 2019 року Оріхівським відділом Токмацької місцевої
прокуратури підготовлено 13 матеріалів для складання протоколів
про корупційні адміністративні
правопорушення за результатами
розгляду вказаних матеріалів складено 10 протоколів та три скеровані до НАЗК.
Окрім того, Оріхівським відділом
Токмацької місцевої прокуратури
виявлено 5 фактів порушення вимог фінансового контролю в діях
посадових осіб органів місцевого
самоврядування, 1 факт порушення в діях працівника Оріхівського
ВП Пологівського ВП ГУНП в області
та 3 факти порушення в діях співробітників ДУ «Оріхівська виправна колонія (№88)», які без поважних
причин несвоєчасно опубліковували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції
електронні декларації особи, яка
припиняє діяльність, пов’язану з

виконанням функцій держави. За
вказаними фактами Управлінням
захисту економіки в Запорізькій
області Національної поліції України стосовно правопорушників
складені протоколи про вчинення
адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, за результатами розгляду яких винних
осіб суд визнав винними за ч. 1 ст.
172-6 КУпАП.
Так, за участю прокурорів
Оріхівського відділу місцевої Токмацької місцевої прокуратури
упродовж 2019 року в судах взято
участь у 30 справах про вчинення
адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією. Завдяки якісному вивченню матеріалів
та принциповій позиції прокурорів
Оріхівського відділу місцевої Токмацької місцевої прокуратури за
результатами розгляду цих протоколів судом визнано винними 25
осіб та накладено адміністративне

Співчуваємо
Старша будинку №17 по вул. Шевченка Чуприна Раїса Пилипівна та
мешканці будинку висловлюють
співчуття рідним та близьким з
приводу смерті Красницького Івана Івановича.
Красницький Іван Іванович народився 27 березня 1927 року в селі
Мала Токмачка Оріхівського району. Там пішов до школи, та закінчити її не встиг – почалась війна.
У листопаді 1944 року в 17-річному віці був призваний на військову
службу, де стрільцем у складі 166го стрілецького полку дослужив до
кінця війни. Але на цьому війна для
нього не закінчилась. Після закінчення Аварійно-рятувального навчального загону ВМФ (листопад
1945 – жовтень 1946), він, як ст.
водолаз, ще довгих 5 років розміновував акваторію і дно Чорного
моря від мін та снарядів Другої
світової війни. Кожен день, ризикуючи своїм життям та жертвуючи
своїм здоров’ям…
В квітні 1951 року старшина ІІ ст.
Іван Іванович завершив військову
службу.
Після армії закінчив Оріхівський
технікум механізації сільського господарства (1955р.). Сім років працював у сільському господарстві. А
з 1962 року, впродовж 25-ти років,
трудився на заводі «Орсільмаш», на

благо заводу та рідного міста.
Завжди мав активну життєву позицію. Брав участь у художній самодіяльності. Був відмінним спортсменом і прекрасною людиною.
Виростив і виховав трьох дітей.
Колектив вокальної групи «Мелодія сердець» висловлює глибоке
співчуття учасниці групи Глувко
Лідії Макарівні з приводу передчасної смерті сина Віталія.
Мешканці вулиці та провулку
Героїв АТО висловлюють щирі
співчуття сину Сердюк Анатолію
Володимировичу та всій родині з
приводу смерті найдорожчої людини, мами та бабусі Сердюк Катерини Тихонівни. Земля пухом…
Небо раєм…
Голова квартального комітету
Галчанська Т.С.
Мешканці вулиці Приходька глибоко сумують з приводу втрати
гарної людини, чоловіка, батька
Собко Анатолія Юрійовича та висловлюють щирі співчуття дружині
Ользі Дмитрівні, синові Михайлу,
донці Оксанці всім рідним та близьким. Хай земля йому буде пухом, а
небо раєм.
Голова квартального комітету
Гайдар Л.І.

стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 16 тис. грн.
Крім того, підготовлено 5 подань
за результатами розгляду, яких
одну особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Також, протягом 2020 року до
галузевого відділу прокуратури
області скеровано три матеріали
за фактами виявлення вчинення
корупційних адміністративних правопорушень.
Стан додержання законів щодо
протидії корупції перебуває на постійному контролі Токмацької місцевої прокуратури.
Прокуратура й надалі буде принципово реагувати на подібні протиправні дії осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Робота на вказаному напрямку
триває.
Інформація Оріхівського відділу
Токмацької місцевої прокуратури

З пошти Оріхова
Адміністрація КЗДО «Калинка»
висловлює слова подяки працівникам КП «Оріхівський водоканал» та його директору Іванченку
Віталію Миколайовичу за допомогу в облаштуванні протипожежним гідрантом КЗДО «Калинка» та
оперативне реагування на встановлення приладу обліку водопостачання в КЗДО «Калинка».
Вдячні кожному працівнику КП
«Оріхівський водоканал» за відповідальність та сумлінну роботу.
Нових Вам успіхів, досягнень.
***
Мешканці провулку Чайковського щиро дякують депутату
Оріхівської міської ради Лепетченко Алевтині Миколаївні,
директору КП «Благоустрій» Коротковій Олені Василівні та її працівникам за проведену засипку
дороги, що полегшало пересування провулком, особливо для
людей похилого віку. Вдячні за
добре серце і працю квартальної
Петровської Таїсії Михайлівни,
яка дбає про всіх людей та чистоту кварталу. Бажаємо їм щастя та
здоров’я на все життя на довгий,
довгий вік!
З повагою, мешканці провулку
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Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з Днем
народження депутата міської ради Прищенка Костянтина Васильовича, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», депутата міської ради Бондаренко Антоніну
Іванівну, директора КП «Оріхівський водоканал» Іванченка
Віталія Миколайовича, старосту села Новопавлівка Геруса
Сергія Володимировича, начальника відділу освіти, молоді та
спорту Прищенко Тетяну Костянтинівну, начальника відділу
житлово-комунального господарства та благоустрою Пакету
Станіслава Івановича, директора КП «Оріхівський ринок» Цепу
Інну Вікторівну, голову районної організації ветеранів України
Ревуцького Івана Михайловича, головних спеціалістів відділу
земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
комунальної власності Гордика Юрія Івановича та Кравченка
Костянтина Володимировича, діловода с.Копані Звєрєву Нелю
Федорівну, прибиральника службових приміщень Трифанову
Зінаїду Яківну.
Нехай кожен день приносить радість, усмішки і подарунки,
нехай всі мрії здійснюються, а плани реалізуються, нехай вас
оточують тільки щирі люди, віддані друзі, і нехай не буде місця
для зневіри і печалей!
Z Керівництво та колектив КП «Оріхівський водоканал»
вітає з Днем народження своїх працівників: Богиню Людмилу Володимирівну, Леонову Людмилу Григорівну, Чернякову
Людмилу Миколаївну, Григоренка Миколу Миколайовича,
Шрамка Сергія Вікторовича, Іванченка Віталія Миколайовича!
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.
Z Голова квартального комітету вул.Героїв АТО щиро вітає з
днем народження Качан Світлану Валеріївну, а також з ювілейним днем народження: Шкуро Лідію Семенівну, Бражник Жанну Дмитрівну.
Дозвольте Вас сьогодні привітати, бо день такий буває раз
на рік, здоров’я, щастя щиро побажати, на все життя, на довгий-довгий вік!
Голова квартального комітету Галчанська Т.С.
Z Квартальний комітет вулиць Машинотракторна, ім.І.Франка, Фестивальна, щиро вітає з ювілейним Днем народження
Качана Сергія Миколайовича та з Днем народження: Кожевнік Любов Олександрівну, Затухіну Людмилу Антонівну, Гончаренко Валентину Василівну, Каптура Анатолія Миколайовича,
Пільгуя Олега Анатолійовича, Мозгового Євгена Сергійовича,
Мозгову Ірину Андріївну, Рєзніка Сергія Анатолійовича, Іващенка Олександра Євгенійовича, Біньковського Євгенія Сергійовича, Мамая Олександра Вікторовича, Донченко Ольгу
Олександрівну, Пряжка Богдана Михайловича.
Хай не спішать літа на Ваш поріг, хай повсякчас здоров’я
прибуває. У цей святковий день ми від душі всього найкращого бажаєм. Бажаємо щастя і гарних подій, здійснення задумів,
планів і мрій, щастя квітучого, злетів найвищих, шляхів до
мети, легких і найближчих!
З любов’ю та повагою, голова квартального
комітету Бадун О.Г.
Голова квартального комітету вул.Травнева вітає з Днем
народження: Селих Максима, Плющакову Дарію, Гору Олену
та Жанну, Галушкіна Дмитра, Сідельника Дмитра, Платонову
Катерину, Романіна Олександра, Стеблянко Надію, Дяченка
Василя, Козачка Олександра, Осеніна Олександра, Сухар Людмилу, а також з ювілеєм: Бутенка Сергія, Кобу Миколу, Грудєва
Олександра, Замковську Тетяну, Шульгу Альону.
Здоров’я міцного, чистого неба, хліба запашного, щоб сонце
і зорі плекали теплом, хай життя дарує 100 щасливих років!
Голова квартального комітету Л.Чиквашвілі
Квартальний комітет вул. Героїв АТО вітає іменинників лютого: Савченко Любов Павлівну, Дернову Ніну Юхимівну, Алдошину Таїсію Іванівну, Крупій Віктора Івановича, Кулик Романа
Анатолійовича, а також ювілярів: Сухоминську Світлану Михайлівну та Бондаренко Світлану Григорівну. Бажаю Вам здоров’я міцного і захисту в хаті, Хай доля дарує Вам років багато,
хай буде в оселі добро і тепло, а смутку ніколи у нім не було!
Голова квартального комітету Галчанська Т.С.

Телефонуйте: керуючий справами
міськиконкому – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Інформаційний вісник
українською мовою.
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