
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Про присвоєння звання «Почесний  
громадянин  міста  Запоріжжя»  
Березовському М.Н., Орєхову Т.І. 
 

  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя», 

затвердженим рішенням міської ради від 23.04.2014 №57 «Про затвердження 

Положення про звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» зі змінами, 

розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

БЕРЕЗОВСЬКОМУ Михайлу Наумовичу, директору з будівництва та 

соціального розвитку ПАТ «Мотор Січ»; розглянувши клопотання громадської 

організації «Союз керівників підприємств та організацій Комунарського району 

м.Запоріжжя» про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

ОРЄХОВУ Тихону Івановичу, директору Запорізького виробничого 

підприємства «Неон» Українського товариства глухих (1979-2015), раднику 

голови Центрального правління Українського товариства глухих, взявши до 

уваги пропозиції ради Почесних громадян міста Запоріжжя, виконавчий 

комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Підтримати клопотання трудового колективу публічного акціонерного 

товариства «Мотор Січ» про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Запоріжжя» БЕРЕЗОВСЬКОМУ Михайлу Наумовичу, директору з будівництва 

та соціального розвитку публічного акціонерного товариства «Мотор Січ»», 

враховуючи його багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

впровадження прогресивних методів та технологій будівництва, вагомий 

особистий внесок у розвиток будівельної галузі міста Запоріжжя. 

 2. Підтримати клопотання громадської організації «Союз керівників 

підприємств та організацій Комунарського району м.Запоріжжя» про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» ОРЄХОВУ 

Тихону Івановичу, директору Запорізького виробничого підприємства «Неон» 

Українського   товариства   глухих (1979-2015), раднику голови Центрального 

правління  Українського   товариства  глухих,    враховуючи   його   багаторічну    
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сумлінну працю, високий професіоналізм та значний особистий внесок в 

соціально-економічний розвиток міста Запоріжжя. 

3. Внести це питання на розгляд міської ради. 

 

 

 

Міський голова В.В.Буряк 
 
 
  



 

 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 
БерезовськомуМ.Н., Орєхову Т.І.» 

 

 

Проект рішення підготовлено відповідно до Положення про звання 

«Почесний громадянин міста Запоріжжя», затвердженого рішенням міської ради 

від 23.04.2014 №57 «Про затвердження Положення про звання «Почесний 

громадянин міста Запоріжжя» зі змінами. 

Клопотання публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

БЕРЕЗОВСЬКОМУ Михайлу Наумовичу, директору з будівництва та 

соціального розвитку ПАТ «Мотор Січ» підтримано   радою Почесних громадян 

м. Запоріжжя (протокол №2 від 17.07.2019).  

Березовський М.Н. народився 15 лютого 1938 року. Трудову діяльність 

розпочав у 1956 році каменярем-монтажником Запорізького будівельного 

управління №11 після закінчення технічного училища. На підприємстві «Мотор 

Січ» Михайло Наумович працює з 1961 року на посадах інженера, головного 

інженера відділу капітального будівництва, з 1992 року – заступником 

генерального директора з капітального будівництва та соціального розвитку. 

За час роботи на підприємстві (понад 56 років) Березовський М.Н. 

зарекомендував себе високваліфікованим спеціалістом, з непересічними 

організаторськими здібностями та глибокими знаннями інженерної справи, 

вмілим керівником, спроможним вирішувати складні технічні завдання, 

впроваджувати у будівництво прогресивні методи удосконалення технологічних 

процесів. 

За безпосередньої участі Березовського М.Н. для ПАТ «Мотор Січ» було 

побудовано понад 900 тис.квадратних метрів виробничих площ авіаційного 

призначення: підприємства (Запорізький машинобудівний завод, Волочиський 

машинобудівний завод у Хмельницькій області), виробничі площі механічних, 

складальних, ливарних, гальванічних та інших цехів головного заводу. 

Березовський М.Н. очолював будівництво унікальних об’єктів 

виробничого та господарсько-соціального призначення у м. Запоріжжя, 

наприклад, комплекс закритих боксів для випробування найбільшого у світі 

двигуна Д-18Т (встановлюється на літаках «Руслан», «Мрія»). 

Під керівництвом Михайла Наумовича для ПАТ «Мотор Січ» також було 

побудовано найсучасніші цегельні заводи з виробництва силікатної цегли 

продуктивністю 17 млн. цеглин на рік, а також завод з виробництва керамічної 

цегли і черепиці потужністю 10 млн. штук на рік.   

У межах реалізації програми розвитку підприємництва з 

вертольотобудування за останні п’ять років діяльності Михайла Наумовича було 

зведено новий механічний цех з виробництва та складання вертолітних 

редукторів, а на його території – корпус зі встановленими тренажерами для 

пілотів вертольотів, було відбудовано та реконструйовано приміщення цеху 
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остаточного складання вертольотів, завершено будівництво вертодрому 

«Мотор». 

У своїй роботі Березовський М.Н. велику увагу приділяє і розвитку 

соціальної сфери та благоустрою Шевченківського району міста Запоріжжя: під 

його керівництвом було побудовано понад 500 тисяч квадратних метрів житла,  

медико-санітарну частину підприємства, оздоровчі комплекси «Мотор», 

«Прибой» на березі Азовського моря, санаторій-профілакторій в селищі Вільно-

Андріївка, санаторій-профілакторій «Райдуга» у м. Волочиськ Хмельницької 

області. 

За безпосередньої участі Березовського М.Н. було забезпечено 

будівництво Собору Андрія Первозваного. 

Наприкінці 2016 року під керівництвом Михайла Наумовича стартував ще 

один грандіозний проект будівництва ПАТ «Мотор Січ» – реконструкція  палацу 

спорту «Юність», який уже 24 серпня 2018 року урочисто відкрив двері для 

запоріжців і гостей міста. 

За змістовні здобутки у галузі будівництва Березовському М.Н. було 

присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник УРСР» (1991 р.), 

нагороджено медаллю «За працю та звитягу» (2001 р.). 

 

Клопотання громадської організації «Союз керівників підприємств та 

організацій Комунарського району м.Запоріжжя» про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Запоріжжя» ОРЄХОВУ Тихону Івановичу, 

директору Запорізького виробничого підприємства «Неон» Українського 

товариства глухих, підтримано радою Почесних громадян м. Запоріжжя 

(протокол №2 від 17.07.2019).  

Орєхов Тихон Іванович народився 30 червня 1938 року, свою трудову 

діяльність розпочав у 1956 році токарем на Запорізькому 

електромашинобудівному заводі (поштовий ящик №80). У 1971 році закінчив 

Запорізький машинобудівний інститут та отримав кваліфікацію інженера-

конструктора, продовжив працювати на Запорізькому електромашинобудівному 

заводі «Іскра» начальником технічного бюро, потім – заступником начальника 

виробничо-диспетчерського відділу.  

З 1979 року Орєхова Т.І. було призначено на посаду директора 

Запорізького виробничого підприємства глухих, яке пізніше перейменовано в 

Запорізьке виробниче підприємства «Неон» Українського товариства глухих, де 

з особливою силою розкрився його талант організатора. Новаторське бачення 

директора сприяло тому, що очолюване ним підприємство зайняло і впродовж 

багатьох років не втрачає лідерських позицій серед підприємств системи. Тут 

успішно працюють над освоєнням і впровадженням у виробництво нових видів 

низьковольтної апаратури, а трансформатори малої потужності спеціального і 

загального призначення та побутова техніка з маркою «Неон» УТОГ відомі не 

лише в Україні. 
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За період роботи на підприємстві Тихон Іванович не тільки забезпечував 

виконання виробничих завдань, а й вирішення соціально-побутових питань 

працівників-інвалідів. На підприємстві було облаштовано їдальню, буфет, 

магазин, медичний пункт, стоматологічний кабінет, а для вирішення житлових 

питань – побудовано чотирнадцятиповерховий будинок (вул. Олімпійська), 

повністю призначений для інвалідів, а також гуртожиток на 70 житлових кімнат 

(вул. Космічна, 110А). 

Для глухих дітей-вихованців школи-інтернату №6 Тихон Іванович 

організував профорієнтаційну підготовку: практичне навчання професіям 

токаря, фрезерувальника, слюсаря. Випускники школи-інтернату №6 мають 

можливість працевлаштуватися не тільки на Запорізькому виробничому 

підприємстві «Неон» Українського товариства глухих, а й на інших 

підприємствах міста. На сьогоднішній день на підприємстві працюють десятки 

сімейних династій. 

Завдяки ініціативі Орєхова Т.І. на підприємстві «Неон» було збудовано 

виробничий корпус для виготовлення сухих трансформаторів малої потужності 

та дроселів, завдяки чому були створені сотні нових робочих місць.  

Підприємство «Неон» під керівництвом Орєхова Т.І. брало участь у 

державній програмі імпортозаміщення, а саме – розробки та освоєння 

трансформаторів малої потужності типу ОСП. На сьогоднішній день 

підприємство випускає понад 300 типів трансформаторів потужністю від 6 ВТ до 

630 кВт. 

У 1988 році Т.І. Орєхов очолив раду директорів підприємств Українського 

товариства глухих і, спираючись на його новаторський досвід і вміння 

вирішувати нагальні проблеми, багато підприємств системи вийшли на якісно 

новий рівень модернізації та розвитку виробництва. 

За багаторічну плідну працю, вагомий внесок в економічний, науково-

технічний та соціальний розвиток регіону Орєхову Тихону Івановичу було 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості України» 

(2001 р.), нагороджено відзнакою Міністерства праці та соціальної політики 

України «Знак пошани» (2008 р.). 

 

 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


