
- Высокое качество и прочность
- Морозоустойчивость
- Любые объемы
- Доступные цены

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует 

пгт Кирилловка, ул. Приморский бульвар, 1 (1 этаж) 
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К И Р И Л І В К А
№1 (116), січень 2018р.

www.krlk.gov.ua

К И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К А
№1 (116), січень 2018р.

Офіційний вісник Кирилівської громади

У НОМЕРІ: СМЕРТЬ ДЕПУТАТА, ЗНОВУ ВИБОРИ, ЄДИНЕ КП, КІР НАСТУПАЄ, ШКІЛЬНА 
ЇДАЛЬНЯ, БАНК ЗАЧИНЕНО, ГАЗ НА ПОРОЗІ, СІЧНЕВІ СВЯТА, ПЕРЕМОГА НА РИНЗІ

К И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К А
Офіційний вісник Кирилівської громадиОфіційний вісник Кирилівської громади

ÏÎÄÀÒÊÈ-
ÄÎÁÐÎÁÓÒ
ÃÐÎÌÀÄÈ ЧОМУ АТМАНАЙ ЖИВЕ 

КРАЩЕ ЗА ОХРІМІВКУ.
СЕКРЕТ РОЗКРИТО.

3

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует КП «Развитие курортной зоны» реализует 

У НОМЕРІ: СМЕРТЬ ДЕПУТАТА, ЗНОВУ ВИБОРИ, ЄДИНЕ КП, КІР НАСТУПАЄ, ШКІЛЬНА 
ЇДАЛЬНЯ, БАНК ЗАЧИНЕНО, ГАЗ НА ПОРОЗІ, СІЧНЕВІ СВЯТА, ПЕРЕМОГА НА РИНЗІ
У НОМЕРІ:
ЇДАЛЬНЯ, БАНК ЗАЧИНЕНО, ГАЗ НА ПОРОЗІ, СІЧНЕВІ СВЯТА, ПЕРЕМОГА НА РИНЗІ

ЧОМУ АТМАНАЙ ЖИВЕ ЧОМУ АТМАНАЙ ЖИВЕ 
КРАЩЕ ЗА ОХРІМІВКУ.КРАЩЕ ЗА ОХРІМІВКУ.

СЕКРЕТ РОЗКРИТО.СЕКРЕТ РОЗКРИТО.

ПОДАТКИ-
ДОБРОБУТ
ГРОМАДИ



№1 (116), січень 2018р.2 www.krlk.gov.ua
АКТУАЛЬНО

У Кирилівці призначені 
проміжні вибори
У зв’язку зі смертю 
депутата з Охрімівки 
Кирилівська 
селищна виборча 
комісія призначила 
вибори у березні.

Мирослава Рябко

Своїм рішенням Кирилів-
ська селищна виборча комі-
сія призначила проміжні ви-
бори депутата Кирилівської 
селищної ради в одноман-
датному виборчому окру-
зі №21, у зв’язку зі смертю 
нещодано обраного там де-
путата Анатолія Кравченка. 
З 20 січня на цьому окрузі 
оголошено виборчій процес 
проміжних виборів.

Вибори відбудуться у 
неділю, 11 березня, цього 
року.

Помер депутат 
селищної ради

Кирилівська об’єднана громада
понесла велику втрату

4 січня раптово пішов з життя депутат Кирилівської 
селищної ради Анатолій Вікторович Кравченко. Він 
був мешканцем Охрімівки і відомий своїм землякам 
як людина доброї душі. Справжній патріот свого села 
Анатолій Кравченко завжди займав активну громад-
ську позицію і користувався великою довірою у людей. 
Жителі Охрімівки неодноразово обирали його депу-
татом сільської ради і передбачувано довірили пред-
ставляти інтереси села у селищній раді Кирилівської 
об’єднаної територіальної громади.

Односельці запам’ятали Анатолія Вікторовича як 
людину чесну, порядну та чуйну. Усі знали покій-
ного як справжнього доброго господаря, чудового 
сім’янина, люблячого чоловіка та батька, який гідно 
виховав своїх синів.

Жителі Охрімівки та всієї Кирилівської об’єднаної 
громади, Кирилівська селищна рада на чолі із Іва-
ном Малєєвим висловлюють щирі співчуття родині та 
близькім Анатолія Кравченко.

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
УТВОРИЛА СТАРОСТИНСЬКІ 

ОКРУГИ

Сільські ради Охрімівки та Атманаю 
у кінці січня остаточно припинили 
своє існування.
Євгенія Мініна

Чергова, четверта сесія 
Кирилівської селищної ради 
поставила крапку у переда-
чі усіх справ Атманайської 
та Охрімівської сільських 
рад новоутвореній селищ-
ній раді. Депутати затвер-
дили обидва передаваль-
них акти та утворили старо-
стинські округи.

У кінцi січня Атманайська 
та Охрімівська сільські ради 
були виключені з реєстру 
органів місцевого самовря-
дування і припинили своє 

існування як юридичні осо-
би. Також були знищені їхні 
печатки.

Крім цього депутати роз-
глянули та затвердили «По-
ложення про старосту Ки-
рилівської селищної ради», 
яке обумовлює обов’язки 
та права старост та в.о. ста-
рост Атманаю та Охрімівки.

Нагадаємо, в.о. старо-
сти Атманаю призначено 
Ігоря Сажнєва, а в.о. ста-
рости Охрімівки — Тетяну 
Міщенко. Остаточні вибо-
ри старост відбудуться у 
2019 році.

ську позицію і користувався великою довірою у людей. 
Жителі Охрімівки неодноразово обирали його депу-
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ставляти інтереси села у селищній раді Кирилівської 
об’єднаної територіальної громади.

Односельці запам’ятали Анатолія Вікторовича як 
людину чесну, порядну та чуйну. Усі знали покій-
ного як справжнього доброго господаря, чудового 
сім’янина, люблячого чоловіка та батька, який гідно 
виховав своїх синів.

В об’єднаній громаді — 
об’єднане КП

Керівництво 
селищної ради 
планує створити 
одне комунальне 
підприємство, яке 
постачатиме воду 
жителям громади.

Сергій Шубін

Комунальне підприєм-
ство, яке відповідає за водо-
постачання у Кирилівці, Ли-
манському, Охрімівці, Атма-
наї та інших селах громади, 
буде створене на основі пра-
цюючого КП «Жилкомсер-
віс». Про це повідомив се-
лищний голова Іван Малєєв.

За словами селищно-
го голови, існуючі відповід-
ні комунальні підприємства 
у Охрімівці та Атманаї пла-

Чергова, четверта сесія 
Кирилівської селищної ради 
поставила крапку у переда-
чі усіх справ Атманайської 
та Охрімівської сільських 
рад новоутвореній селищ-
ній раді. Депутати затвер-
дили обидва передаваль-
них акти та утворили старо-
стинські округи.

У кінцi січня Атманайська 
та Охрімівська сільські ради 
були виключені з реєстру 
органів місцевого самовря-
дування і припинили своє 

нується реформувати у це-
ха КП «Жилкомсервіс». При 
цьому кадрових змін не від-
будеться.

— Всі, хто працював на 
комунальних підприєм-
ствах Атманаю та Охрімів-
ки залишаться на своїх ро-
бочих місцях та будуть про-
довжувати виконувати свої 
професійні обов’язки, — 
запевнив Іван Володими-
рович.

Особливе занепокоєн-
ня у керівника Кирилівської 
громади викликає критич-
ний стан водопровідних 
мереж у Атманаї та Охрімів-
ці. За 30-40 років існування 
вони майже не бачили капі-
тальних ремонтів. Селищ-
ний голова обіцяє розроби-
ти план та поступово про-
водити ремонт водопрово-
дів в усіх населених пунктах 
громади.

КП «Жилкомсервіс» пропонує виконання земельних робіт 
повноповоротним колісним одноковшевим універсальним 

екскаватором з гідравлічним приводом

HYUNDAY модель R180W-9S. 

За детальною інформацією 
звертатись до адміністрації КП 
«Жилкомсервіс» за адресою: смт. 
Кирилівка, вул. Степова, буд. 1, ІІ 
поверх (приймальня) або за

тел. (06131) 6-94-34
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Розвиток Охрімівки залежить від 
податкової сумлінності її мешканців

Дохід від продажу власної сільгосппродукції 
підлягає оподаткуванню

Керівництво громади з’ясувало,
чому Охрімівка досі була дотаційним
та депресивним регіоном. Виявилося, 
що її мешканці чомусь впевнені,
що живуть у податковому раю. 

Андрій Волков

На території колиш-
ньої Охрімівської 

сільської ради мешкає 639 
пайщиків, які або самі об-
роблюють свої земельні 
ділянки, або здають їх у 
оренду. Один пай в Охрі-
мівці містить приблизно від 
5 до 6 гектарів. За норма-
тивними даними середній 
розрахунковий прибуток з 
паю такої площі становить 
5812 гривень. Відповід-
но до податкового законо-
давства, володарі цих паїв 
зобов’язані сплатити по-
даток на землю та податок 
на прибуток з неї. Розмір 
податку на землю для цих 

паїв до 2018 року складав   
800-900 гривень. З ново-
го року — близько 1000 
гривень. Розмір податку 
на прибуток складає 1046 
гривень.

Однак, як з’ясувалося, 
в Охрімівці жоден з пай-
щиків не оплачує податок 
на прибуток у повному 
розмірі. Більш того, 90% 
володарів паїв взагалі на-
віть не чули про такий 
податок.

Більшість населення 
Охрімівки та Косих зда-
ють свої паї в оренду фер-
мерським господарствам, 
однак представникам вла-
ди кажуть, що обробляють 
землю самостійно.

Євгенія Мініна

З метою забезпечення виконання грома-
дянами конституційного обов’язку щодо де-
кларування доходів, отриманих у 2017 році, 
відповідно ст. 67 Конституції України «Кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і збори в по-
рядку і розмірах, встановлених законом». Яка 
встановила, що «усі громадяни щорічно пода-

ють до податкових інспекцій за місцем прожи-
вання декларації про свій майновий стан та до-
ходи за минулий рік у порядку, встановленому 
законом»  та у відповідності до Податкового ко-
дексу України № 2755-VI ст.164 «Загальний опо-
датковуваний дохід — будь-який дохід, який 
підлягає оподаткуванню, нарахований (випла-
чений, наданий) на користь платника податку 
протягом звітного податкового періоду».

Відповідно до Податкового кодексу Украї-
ни № 2755-VI до загального місячного оподат-
ковуваного доходу не включаються доходи від 
продажу безпосередньо власником сільсько-
господарської продукції, вирощеної на земель-
них ділянках, наданих для ведення особисто-
го селянського господарства, розмір яких не 
перевищує 2 га. Якщо розмір земельних діля-
нок перевищує 2 га, то дохід від продажу сіль-
ськогосподарської продукції підлягає оподат-
куванню податком на доходи фізичних  осіб   та 
військовим збором на загальних підставах (пп. 
165.1.24 Податкового кодексу, далі — ПК).

Зауважимо, що фізична особа, яка не є 
суб’єктом господарювання, з метою оподат-
кування не має права зменшувати дохід від 
продажу сільгосппродукції на суму витрат, 
пов’язаних з вирощуванням цієї продукції. Таке 
право мають лише фізичні особи – підприємці 
на загальній системі оподаткування.

Отже, дохід від продажу сільгосппродук-
ції, вирощеної на  земельній ділянці, підлягає 
оподаткуванню за ставками 18% (п. 167.1 ПК) 
та 1,5% військового збору (пп.1.3 п.16 прим.1 
підр.10р.ХХ ПКУ від 02.12.2010 року № 2755-VІ, 
із змінами і доповненнями).

— Декларацію за 2017 рік слід подати до 01 
травня  2018р.

— Останній день сплати  ПДФО  та військо-
вий збір за цією декларацією — 31.07.2018р.

Роз’яснення  з питань декларування  грома-
дяни  можуть отримати, звернувшись до фахів-
ців Якимівського відділення Мелітопольської 
ОДПІ в Центр обслуговування платників.

Керівництво Кирилів-
ської громади вирішило 
з’ясувати, чому вже бага-
то років Охрімівка з її ви-
гідним розташуванням 
та непоганою землею є 

дотаційним регіоном. 
З’ясувалося, що збори 
податку на прибуток у 
сільраді Охрімівки були 
майже нульовими. За 
законодавством 60% з 
отриманого податку на 
прибуток надходить до 
місцевого бюджету. Ці 
гроші повинні йти на 
розвиток самої Охрімів-
ки, на розвиток інфра-
структури села, на його 
благоустрій.

Через несумлінність 
пайщиків Охрімівки її 
бюджет недоотримав 
значні кошти. Більшість  
жителі в села, які мають 
землю, навіть ніколи не 

бачили декларацію про 
майновий стан та доходи, 
не кажучи про те, щоб її за-
повнювати та подавати до 
податкової інспекції. Лише 
5% володарів паїв в Охрі-
мівці надали такі деклара-
ції і ті із невідповідними 
даними.

Незабаром екологічна 
прокуратура, Мелітополь-
ська об’єднана державна 
податкова інспекція разом 
із селищною радою роз-
роблять необхідні заходи 
для вирiшення ситуації із 
несплатою податку на при-
буток.

Повною протилежністю 
Охрімівці в цьому аспек-
ті є Атманай. Тут сплаче-
но майже 100% податку на 
землю та податку на при-
буток. При уточненні бю-
джету громади з минулого 
року в казну надійде близь-

ко 1,5 мільйони гривень з 
Атманаю. Ці гроші витра-
чаються на благоустрій та 
інфраструктуру села. Через 
сумлінну сплату податків 
в Атманаї, навіть без до-
помоги з боку Кирилівки, 
відремонтовано Будинок 
культури, зроблено рекон-
струкцію систем опалення 
у БК та медичних закладах, 
проведено ремонт дахів бю-
джетних установ.

— Зараз ми постави-
ли завдання виконуючій 
обов’язки старости Охрі-
мівки, депутатам селищ-
ної ради від тієї території 
зібрати податок на прибу-
ток з пайщиків у повному 
обсязі, — каже селищний 
голова Іван Малєєв. — Я, 
спростовуючи плітки та 
дезінформацію тих, хто не 
бажає платити податки, 

гарантую, що усі гроші, що 
надійдуть у бюджет громади 
з податків Охрімівки та Ко-
сих, будуть витрачені саме 
на потреби цих сіл. І це бу-
дуть додаткові сотні тисяч 
гривень до тих, що ми вже 
запланували витратити на 
їхні нагальні потреби. Роз-
виток рідного села в руках 
самих охрімівців, які пови-
нні бути законослухняними 
платниками податків.

Із подібною проблемою 
ухилення від сплати подат-
ку на прибуток влада сти-
кається і у самій Кирилівці. 
Деякі люди, які влітку при-
ватним чином здають свої 
помешкання відпочиваю-
чим, чомусь не дуже поспі-
шають сплачувати податок 
на прибуток. У 2018 році ця 
ситуація повинна докорінно 
змінитися.

Якимівське відділення 
Мелітопольської ОДПІ 
нагадує, що триває кампанія 
декларування громадянами 
доходів, отриманих протягом 
2017 року. Граничний термін 
подання декларації -
до 1 травня 2018 року.
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Епідеміологічний мо-
ніторинг ситуації із 

захворюваності на ГРВІ та 
грип здійснюється відділом 
організації епіддосліджень 
ВП «Азовський МВ ДУ «За-
порізький ОЛЦ МОЗ Украї-
ни» щотижнево.

За результатами аналізу 
епідемічної ситуації за два 
тижні нового року в районі 
зареєстровано 252 випад-
ки захворювань гострими 
респіраторними вірусними 
інфекціями, з них 146 дітей 
або 57,9%. Рівень епідпоро-
гу не перевищено. Грип не 
реєструвався.

Школи та дошкільні на-
вчальні заклади працюють 
у звичайному режимі.

З початку сезону грипу 
та ГРІ в Запорізькій облас-
ті визначені позитивні ре-
зультати за вірусом грипу 
В, а також виділено віруси 
гострих респіраторних ін-

фекцій — ріновіруси, віру-
си парагрипу,  аденовіруси,  
RS-вірус.

Разом з тим зареєстрова-
но 16 випадків захворювань 
на вітряну віспу. З них се-
ред дітей 14. Випадки реє-
струвались серед дітей, які 
відвідують дошкільні на-
вчальні заклади «Малюк», 
«Колосок».

В Україні має місце 
ускладнення епідситуації 
по кору.

Так, за 2017 рік в країні 
зареєстровано 3382 випад-
ки захворювань. Рівень за-
хворюваності у порівнянні 
з 2016 роком виріс у 43 рази.

В Запорізькій області  у 
2017 році захворіло 202 чо-
ловіка, у тому числі питома 
вага дітей склала 45,6%. Ви-
падки кору зареєстровані в 
містах Запоріжжя, Меліто-
поль, Енергодар та 10 райо-
нах області.

ВП «Азовський МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ 
МОЗ України» інформує щодо епідситуації 
в Якимівському районі.

ЕПІДЕМІОЛОГИ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКЛИКАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД КОРУ

Всі, хто не встиг своєчас-
но зробити щеплення про-
ти кору, може вже сьогодні 
звернутись до свого діль-
ничого педіатра для про-
ведення вакцинації. КП 
«Якимівський районний 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» до-
статньо забезпечений спе-
цифічною вакциною проти 
кору — «КПК-пріорікс» 
(країна-виробник Бельгія) 
для проведення планової 
вакцинації відповідних ві-
кових груп населення.

З метою запобігання 
виникнення гострих рес-
піраторних захворювань, 
рекомендуємо населенню 
уникати місць масового 
скупчення людей, посили-
ти раціон харчування про-
дуктами з високим вмістом 
вітамінів, більше проводи-
ти часу на свіжому повітрі, 

дотримуватись правил осо-
бистої гігієни та регулярно 
проводити вологе приби-
рання в житлових примі-
щеннях.

Щодо ситуації в районі з 
так званими «соціальними» 
хворобами, за підсумками 
минулого року показник 
захворюваності на туберку-
льоз залишається на рівні 
минулого року.

Крім того, у 2017 році в 
районі реєструвались такі 
поодинокі інфекційні за-
хворювання як кашлюк, 
скарлатина, менінгококова 
інфекція, хвороба Лайма, 
вірусний гепатит А, вірус-
ний гепатит В, епідемічний 
паротит.

В.Г. Скляров, завідувач
ВП «Азовський міжрайонний 

відділ ДУ «Запорізький
ОЛЦ МОЗ України»

В Якимівському райо-
ні випадки кору станом на 
16.01.2018 року не реєстру-
вались.

Основний дієвий засіб 
профілактики – вакцина-
ція. Чим більше показник 
імунного прошарку, тим 
краще. За підсумками ми-
нулого року показник вак-
цинації та ревакцинації 
дитячого населення Яки-
мівського району у серед-
ньому склав 94,6%.

Дякуємо за 
доброту!

В нашій родині сталося лихо. В січні 
загорілася покрівля будинку. Лише за-
вдяки  небайдужим до людського горя 
та біди людям, ми змогли пережити цей 
біль. Дякуємо від щирого серця: Ванє-
єву Дмитру, Чубу Володимиру та Олек-
сандру, Чекушеву Валентину, Мурсько-
му Віктору, Бухтію  Віктору, Масічу Сер-
гію, Туркачову Артему, Некрасову Олек-
сандру та всій команді пожежників Кири-
лівської 24 – ДПРЧ ДСНС України в За-
порізькій області на чолі з начальником 
Короп С.В. Дай Боже вам всім міцного 
здоров’я та щастя!

З повагою, Василь та Надія Мурські 

ЩИРО СПІВЧУВАЄМО
У січні пішов з життя справжній чоловік, 

турботливий батько, люблячий дідусь, 
мешканець Кирилівки Олександр Іванович 
Гавриш.

Усі односельці, сусіди, співробітники 
Олександра Івановича знали його як чесну, 
відповідальну, справедливу людину, яка 
багато років віддала розвитку рідного краю, 
вихованню дітей  та онуків.

Кирилівська селищна рада та КП 
«Розвиток курортної зони» висловлюють 
щирі співчуття сім’ї та близьким померлого 
Гавриша Олександра Івановича. Він був 
світлою та доброю людиною. Пам'ять про 
нього буде жити в наших серцях.

Хочу выразить огромную благодарность 
неравнодушным жительницам нашего поселка, 
которые помогли мне в трудную минуту. Если бы 
не бескорыстная и искренняя помощь в похоронах 
мужа от этих двух людей, то я не знаю, как 
справилась бы сама.

Спасибо вам, мои дорогие Католик С.И.
и Заватская Л.В. за руку помощи в трудные дни.

Титаренко Т.Н.
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Лікарі Якимівської ЦРЛ зобов’язані надавати 
допомогу жителям Кирилівської громади

ОХРІМІВСЬКІ ШКОЛЯРІ ХАРЧУВАТИМУТЬСЯ
У ЇДАЛЬНІ ДИТЯЧОГО САДКА

У разі відмови лікарями у прийомі жителів нашої 
громади, головний лікар ЦРЛ Валерій Строкань 
просить звертатися безпосередньо до нього.

Керівництво Кирилівської громади 
вирішило проблему харчування дітлахів 
молодших класів Охрімівської ЗОШ.

Євгенія Мініна

Жителі Кирилівської гро-
мади останнім часом стали 
скаржитися на те, що ліка-
рі Якимівської ЦРЛ начебто 
відмовляють їм у прийомі, 
мотивуючи це тим, що, лі-
карня обслуговує лише жи-
телів Якимівської громади.

За роз’ясненням голова 
Кирилівської селищної ра-

ди Іван Малєєв звернувся 
до головного лікаря Якимів-
ської ЦРБ  Валерія Строка-
ня. В офіційній телефонній 
розмові головний лікар за-
певнив селищного голову 
в неправдивості цієї інфор-
мації.

Валерій Строкань на-
голосив, що у разі, якщо 
хтось з лікарів ЦРЛ від-
мовляє жителям Кирилів-

ської громади у прийомі, 
то пацієнт може сміливо 
звертатися безпосеред-
ньо до нього. Головний лі-
кар ЦРЛ запевнив, що він 
особисто буде  розбира-
тися в цьому інциденті, 
адже відмова у прийомі і 
наданні медичної допо-
моги є серйозним пору-
шенням.

Андрій Волков

В Охрімівській ЗОШ не 
має ані харчоблоку, ані по-
вноцінної їдальні. Багато ро-
ків єдиним місцем, де шко-
лярі мали змогу перекуси-
ти, був і досі залишається 
буфет. Кирилівський селищ-
ний голова Іван Малєєв ка-
же, що проблему харчування 
дітей молодших класів шко-
ли потрібно вирішувати яко-
мога швидше.

Серед варіантів забезпе-
чення дітлахів харчуванням 
селищна рада вибрала пе-
реобладнання харчоблоку 
та ремонт зали прийому їжі 
в охрімівському дитячому 
садку «Казка». Проведений 
він буде у найближчі місяці 
після уточнення бюджету на 
сесії Кирилівської селищної 
ради 15 лютого.

Харчуватися там будуть 
школярі 1-4 класів та учні з 
малозабезпечених родин. 

Природний газ 
вже у Охрімівці

Однак задля остаточної газифікації
села охрімівцям потрібно сплатити борг 
1,5 мільйони гривень.

Мирослава Рябко

Обіцяний владою та на-
родним депутатом Украї-
ни Сергієм Валентировим 
газ з’явився біля Охрімів-
ки. ТОВ «Газфаєр Інвест» 
завершило роботи з під-
ведення газу на територію 
Кирилівської селищної 
громади. В Охрімівці 1 
лютого відбулися збори 
громадян щодо остаточної 
газифікації села.

Розводка газопроводу 
по селу була прокладена 
ще п’ять років тому. Тоді 
створений мешканцями 
кооператив залучив до ро-
біт ТОВ «Газфаєр Інвест». 
Фірма за свій рахунок ви-
конала роботи на 1,5 міль-
йони гривень. Однак ці ко-
шти їй не повернули. 

У членів кооперативу із 
заборгованістю різна си-
туація. Хтось повністю 
виплатив всю суму, хтось 
винен половину, а хтось 
не заплатив зовсім нічого. 
Керівник ТОВ «Газфаєр 

Інвест» Олександр Іванов 
повідомив, що газ прийде 
в оселі охрімівців тільки 
після повної сплати боргу.

Керівництво Кирилів-
ської селищної ради за-
пропонувало оптимальне 
рішення. Юристи селищ-
ної ради розроблять дого-
вір позики і узгодять його з 
керівництвом ТОВ «Газфа-
єр Інвест». Ці договори бу-
дуть укладатися між чле-
нами кооперативу, у яких є 
заборгованість, та фірмою. 
За умовами цього догово-
ру боржник зобов’язується 
протягом року поверну-
ти кошти фірмі. Якщо всі 
боржники підпишуть ці 
договори, і після їх скла-
дання набереться потріб-
на сума боргу, то газ у селі 
одразу ж з’явиться. Якщо 
хтось вже не хоче бути 
учасником кооперативу, то 
він може перепродати своє 
місце бажаючому.  Тож ви-
рішувати долю газифікації 
села будуть самі його меш-
канці.

Всього в Охрімівській шко-
лі харчуватися за рахунок 
бюджету громади будуть 
близько 80 дітей. Нагадає-
мо, що на ці цілі з бюдже-
ту громади виділяється 25 
гривень на день на кожно-
го учня. Саме така сума на 
харчування учнів виділя-

ється для шкіл Кирилівки 
та Атманаю.

До речi, селищна рада 
вирішила і проблему підво-
зу учнів у Охрімівську ЗОШ. 
Після об’єднання громад 
новій Кирилівській ОТГ діс-
талося лише 2 шкільних ав-
тобуси – кирилівський та 
атманайський. Для охрімів-
ських учнів керівництво гро-
мади виділило мікроавто-
бус «Газель», який підвозить 
до школи дітей з Косих та 
Охрімівки.

Відділення «Ощадбанку» в Охрімівці
та Азовському стали комерційно невигідними

Таку відповідь отримала Кирилівська селищна рада
від керівництва «Ощадбанку»

Сергій Шубін

На сьогоднішній день у жителів Охрімівки та 
Кирилівки-2 (Азовське) викликає занепокоєння 
закриття відділень АТ «Ощадбанк». Кирилівська 
селищна рада звернулася з офіційним листом 
до представництва АТ «Ощадбанк» у Якимів-
ському районі і одержала наступну відповідь:

«АТ «Ощадбанк», маючи державний статус, 
проводить свою діяльність виключно на комер-
ційній основі. Метою діяльності банку є одер-
жання прибутку від виконання банківських та ін-
ших операцій.  Основна частина мешканців ко-

ристується послугами банку, які може надава-
ти “Укрпошта”, а саме: отримувати соціальні ви-
плати та оплачувати комунальні та інші послу-
ги. Враховуючи певні обставини, розташування 
відділень АТ «Ощадбанк» в с. Охрімівка та смт. 
Кирилівка-2 є комерційно невигідним. Тому во-
ни припиняють свою діяльність».

Кирилівська селищна рада не може впливати 
на рішення комерційної структури і не має ніяко-
го відношення до закриття відділень АТ «Ощад-
банк» у Охрімівці та Азовському.

Така ж ситуація виникла і із закриттям апте-
ки «36,6» у Кирилівці-2. Кирилівський селищний 

голова Іван Малєєв спілкувався із керівництвом 
цієї аптеки. Вони також говорять про те, що не 
бачать комерційної вигоди в роботі цієї аптеки 
в Азовському, адже їхні витрати перевищують 
прибуток.



№1 (116), січень 2018р.6 www.krlk.gov.ua

У Кирилівці відсвяткували 
Старий Новий рік
13 січня мешканці нашої громади 
зібралися на святкування Старого 
Нового року на площі у Кирилівці. 

Андрій Волков

Недивлячись на до-
волі прохолодну 

погоду та сильний вітер 
бажаючих порозважатися 
зібралося чимало. Привіта-
ти всіх зі святами прийшли 
селищний голова Іван Ма-
лєєв та отець Дмитро. Вони 
побажали всім здоров’я та 
гарного настрою.

Глядачів розважали вели-
чезні ляльки Білка та Пан-
да, які роздавали солодощі, 
танцювали та фотографува-
лися з присутніми. Між ви-
ступами кожен бажаючий 
мав змогу прийняти участь 
у запальних конкурсах, за 
участь у яких отримува-
ли подарунки. Концертну 
програму підготували: на-
родний хор «Берегиня» — 

КИРИЛІВКА ІЗ РОЗМАХОМ ВІДСВЯТКУВАЛА РІЗДВО
Мешканці нашої нової громади зустріли 
Різдво з колядками та танцями.

Євгенія Мініна

У Кирилівці вже стало до-
брою традицією святкува-
ти Різдво Христове на го-
ловній площі в Азовському. 
Цього року, крім жителів на-
шого селища, на свято заві-
тали і земляки з Атманаю та 
Охрімівки.

Присутніх гостей свята, 
яких, до речі, зібралося чи-
мало, творчі колективи Бу-
динків культури розважали 
щирими піснями, колядка-
ми, щедрівками та танця-
ми. Учасники художньої са-
модіяльності — народний 
хор «Азовські зорі», народ-
ний хор «Берегиня», театр 
естрадних мініатюр «Азов», 
вокальний ансамбль «Паня-
ночка», вокальний ансамбль 
«Мрія», вокальний дует «Яво-
рина», зразковий хореогра-
фічний ансамбль  «Юнона», 
В’ячеслав Мінін, Тетяна Ли-
сенко, Олена Гнєздовська, 
Олег Протасов, В’ячеслав 
Блажко, Людмила Берладі-
на, Ніна Шевченко, Василь 
Мурський, Валерій Глазков 

СВЯТО

кер. А. Янєв, театральний 
колектив «Богема» — кер. 
В. Кольчієнко, вокальний 
колектив «Джерело» — кер. 
А. Ванькевич, вокальний 
колектив «Талісман»,  тан-
цювальний колектив «Ак-
варель» — кер. М. Бєлічко-
ва, дует «Обрій» — кер. А. 
Ванькевич, дует «Яворина» 
— кер. А. Янєв, П. Шиян, Г. 
Червона, М. Ванькевич, Н. 
Куц, В. Саприкін, А. Кири-
ченко, М. Коробка. Ведучі 
свята — у ролі Меланки — 
Марія Курдогли, у ролі Ва-
силя — Василь Над’ярний.

Слова подяки за допомо-
гу у підготовці та проведені 
святкового концерту твор-
чий колектив Кирилів-
ського БК-1 висловлює Ки-
рилівській селищній раді 
на чолі з Іваном Малєєвим 
та КП «Розвиток курортної 
зони» (директор Олександр 
Жеребць).

та народний самодіяльний 
ансамбль «Хітана», ведучі — 
Юлія Шиян та Сергій Гнєз-
довський підготували дуже 
яскраві та запальні творчі 
номери. Ніхто з гостей свя-
та не міг встояти на місці. 
Всі танцювали, веселились 
та розважались.

На святкування Різдва 
завітав настоятель кири-

лівського храму в ім’я Свя-
тителя Миколая Чудотвор-
ця, протоієрей Дмитро (Жу-
равель), який привітав сво-
їх односельців зі святом 
та побажав всім міцного 
здоров’я. Також привітати 
своїх односельців з ново-
річними святами прийшов і 
кирилівський селищний го-
лова Іван Малєєв.
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Олександр Балабін здобув чергову перемогу 
на змаганнях

Євгенія Мініна

У змаганнях, які про-
ходили протягом чотирьох 
днів, прийняли участь 
близько 100 спортсменів з 
28 міст Запорізької, Луган-
ської та Донецької облас-
тей.

Від ДЮСШ «Азовець» у 
категорії 56 кг брав участь 
чемпіон області, пере-
можець турніру найсиль-
ніших, чемпіон України 
Олександр Балабін. У пер-
шому поєдинку він змагав-
ся з представником Бер-
дянська. Цей супротивник 

теж має звання чемпіона 
України і переможця тур-
ніру найсильніших. Однак 
він проходив за категорією, 
нижчою за Олександра. Бій 
був тяжкий. Але застосу-
вавши різну тактику, Саш-
ко виграв його з рахунком 
3:0. У другому бою Олек-
сандр легко переміг, хоч 
противник був сильним.

— За результатами цих 
змагань були відібрані най-
сильніші боксери, які бра-
тимуть участь у Чемпіонаті 
України, який відбудеть-
ся з 12 по 18 лютого в Бер-
дянську, — пояснює тренер 

З 24 по 27 січня у Покровську 
Донецької області проходили 
змагання з боксу серед юнаків.

спортсмена Андрій Щеті-
нін. — На Чемпіонаті Укра-
їни спортсмени будуть зма-
гатися за можливість взяти 

участь у Чемпіонаті Євро-
пи. Ми хочемо подякувати 
Кирилівській селищній 
раді на чолі з Іваном Ма-

лєєвим, директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову за допомогу, підтрим-
ку та віру в нашу команду.

Приазовський національний природний 
парк 2 лютого відзначив Всесвітній день 
водно-болотних угідь (ВБУ). 
Сергій Шубін

На території Парку 
розташовані ВБУ 

міжнародного, національ-
ного та місцевого значен-
ня:  міжнародного значен-
ня — «Молочний лиман» та 
«Гирло р. Берди, Бердян-
ська коса та Бердянська 
затока»,  національного 
значення — «Утлюцький 
лиман», «Оз. Сивашик», 
місцевого значення — «Ту-
бальський лиман», «Гирло 
р. Корсак».

ВБУ Парку, особливо 

міжнародного значення, 
є джерелом багатьох при-
родних ресурсів, а саме: 
рекреаційних, бальнеоло-
гічних (лікувальні грязі, 
кліматичні ресурси), біоло-
гічних, мінеральних, есте-
тичних тощо.

На території ВБУ Парку 
є поклади лікувальних му-
лів — пелоїдів. Родовища 
грязей відомі в Молочному 
лимані (гирло р. Тащенак 
— Радивонівська затока 
Молочного лиману), в Бер-
дянських озерах-лиманах 
(ВБУ Гирло р. Берди, Бер-

дянська коса та Бердянська 
затока), гирло р. Корсак 
(поблизу с. Строганівка). 
Пелоїди використовуються 
для надання бальнеопро-
цедур в бальнеокомплексі 
санаторно-курортних за-
кладів Приазов’я.

Наявність рекреаційних 
зон націлює Парк на ор-
ганізацію туристичної та 
рекреаційно-оздоровчої ді-
яльності на його території.

Парк має значний 
рекреаційно-туристичний 
потенціал, обумовлений 
ландшафтним і біологічним 

Приазовський національний природний 
парк 2 лютого відзначив Всесвітній день 

Екологи закликають 
берегти водойми

різноманіттям, в першу чер-
гу, водно-болотних угідь, 
сприятливими кліматич-
ними умовами, наявністю 
морських акваторій з пля-
жами, лікувальних грязей і 
мінеральних вод, історико-
культурних пам’яток різних 
епох, що створює умови для 
організації різних видів ту-
ризму.

ВБУ Утлюкський та Мо-
лочний лимани мають 
важливе значення для ри-
богосподарської діяльності 
всього Азовського басейну, 
оскільки є нерестилищем 
багатьох цінних промис-
лових видів риб (піленгас, 
глоса, бички та ін.), а також 
місцем нагулу (піленгас, 
чорноморські кефалі син-
гіль та лобан, бички та ін.) 
та зимівлі.

В зимовий період з метою 
підтримання життєдіяль-
ності певних видів тварин 
на окремих ділянках узбе-
режжя Молочного лиману, 
оз. Сивашик (Якимівський 
район), на Степанівській 
та Федотовій косах, оголо-
вку Бердянської коси, за-
плавах річок Великий та 
Малий Утлюги (Якимів-
ський район) здійснюється 

підгодівля диких тварин 
та зимуючих птахів. На де-
яких ділянках акваторії 
вказаних водойм встанов-
лювались очеретяні снопи 
з метою сприяння доступу 
кисню для водних живих 
організмів в умовах повно-
го замерзання водойм.

Важливим напрямом 
збереження ВБУ є прове-
дення природоохоронних 
та біотехнічних заходів. 
Службою державної охоро-
ни природно-заповідного 
фонду Парку незалежно від 
пори року, а також щотижня 
працівниками природоохо-
ронних науково-дослідних 
відділень здійснюються 
рейди на узбережжі та в 
акваторії водоймищ Азов-
ського басейну в межах те-
риторії Парку. Вони прохо-
дять з метою забезпечення 
охорони природних екосис-
тем. Проводиться постійне 
спостереження за станом 
живої природи та фіксація 
виявлених у ньому змін.

Збереження ВБУ України 
- завдання кожного з нас. 
Збережемо природні багат-
ства Північно-Західного 
Приазов’я для майбутніх 
поколінь!



№1 (116), січень 2018р.8 www.krlk.gov.ua

Зміни у пенсійному забезпеченні 
громадян з 1 січня 2018 року

Мелітопольське об'єднане 
управління Пенсійного фонду 
України розповідає про 
нововведення в призначенні 
пенсій в 2018 році.

Мелітопольським об’єднаним управлінням 
Пенсійного фонду України в Запорізькій об-
ласті на черговому етапі реформування пен-
сійної системи з 1 січня 2018 року відповідно 
до Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо підви-
щення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі 
– Закон № 2148) проведені перерахунки пен-
сій, а саме:

—   особам, які досягли віку 65 років, мі-
німальний розмір пенсії за віком за наяв-
ності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 
страхового стажу встановлено в розмірі 40 
відсотків мінімальної заробітної плати, яка 
визначена законом про Державний бюджет 
України на 2018 рік становить 3723 грн. та 
дорівнює 1489,20 грн.

—   проведено перерахунки раніше призна-
чених пенсій шляхом встановлення макси-
мального розміру пенсії (з урахуванням над-
бавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги 
перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, крім до-
плати до надбавок окремим категоріям осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною) на рівні десяти прожиткових мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили працез-
датність – 13730 грн.

 ЗМІНИ У ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЙ
 Починаючи з 1 січня цього року право на 

призначення пенсії за віком за наявності стра-
хового стажу не менше 25 років мають чоло-

віки після досягнення ними віку 60 років та 
жінки після досягнення ними:

—   58 років – які народилися з 1 квітня 1959 
року по 30 вересня 1959 року;

—   58 років 6 місяців — які народилися з 1 
жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

—   59 років — які народилися з 1 квітня 1960 
року по 30 вересня 1960 року;

—   59 років 6 місяців — які народилися з 1 
жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

—  60 років — які народилися з 1 квітня 1961 
року по 31 грудня 1961 року.

Наявність необхідного страхового стажу 
визначається на дату досягнення відповідно-
го пенсійного віку. Якщо пенсійний вік випо-
внився до 01.01.2018, право на пенсію визна-
чається по 31 грудня 2017 року за наявності 
страхового стажу не менше 15 років.

При призначенні пенсії застосовується ве-
личина оцінки 1 року страхового стажу в роз-
мірі 1%.

Для визначення права на призначення пен-
сії згідно із змінами, внесеними до статті 26 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», до страхово-
го стажу включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із 
застосуванням спрощеної системи оподатку-
вання, а  також із застосуванням фіксованого 
податку:

а) з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року 
включно, що підтверджуються довідкою про  
реєстрацію як суб’єкта  підприємницької ді-
яльності;

б) з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року 
включно, за умови сплати страхових внесків 
(єдиного внеску) незалежно від  сплаченого 
розміру (крім випадків звільнення від сплати 
єдиного внеску);

2) проходження військової служби з 1 січня 
2004 по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 
червня 2013 року включно, що підтверджуєть-
ся наказом про надання такої відпустки.

4) перебування у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею шестирічного віку 
з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, що 
підтверджується свідоцтвом про народження 
дитини.

Відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 
28.02.1991 № 796-ХII дружинам (чоловікам), 
які втратили годувальника із числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку 
з втратою годувальника призначається неза-
лежно від причинного зв’язку смерті з Чорно-
бильською катастрофою.

Отримати консультацію від працівників 
управління Пенсійного фонду з будь-яких пи-
тань ви можете за телефонами «гарячої лінії»: 
(0619)42-08-25, (06136)2-14-70, (06131) 9-15-67

Мелітопольське об’єднане управління Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області

У 2017 році кирилівські поліцейськи 
розкрили вбивство та викрадення людини
Майор поліції Юрій Балабін підбив підсумки роботи 
Кирилівського відділення поліції за 2017 рік.

Андрій Волков

За 12 місяців 2017 року 
на території обслуговуван-
ня Кирилівського відділен-
ня поліції зареєстровано 
3690 заяв та повідомлень 
про вчинені криміналь-
ні правопорушення та інші 
події. З них за 3058 повідо-
мленнями прийнято рішен-
ня у відповідності до Зако-
ну України «Про звернення 
громадян». За 632 звернен-
нями відомості внесено до 
Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. До адмі-
ністративної відповідаль-
ності в цьому році притяг-
нуто більше тисячі право-
порушників, було складе-
но 1115 протоколів. Адміні-
стративні протоколи скла-
дено за дрібне хуліганство, 
насилля в сім’ї, за торгівлю 
тютюновими та алкоголь-
ними напоями без дозвіль-
них документів.

Співробітниками поліції 
розкрито умисне вбивство, 
два факти нанесення тяж-
ких тілесних ушкоджень. За 
звітній період на території 
обслуговування було скоє-
но 3 пограбування, за яки-

ми встановлені особи. За 
незаконне зберігання нар-
котичних засобів 6 особам 
повідомлено про підозру. 
За 11 фактами незаконного 
поводження зі зброєю три-
вають експертизи, після за-
вершення яких будуть при-
йнятті рішення згідно чин-
ного законодавства.

У червні 2017 року спів-
робітники поліції розкрили 
резонансний злочин. До-
судовим розслідуванням 
встановлено, що четверо 
громадян, мешканців За-
поріжжя, Дніпра та Якимів-
ського району, знаходячись 
в смт Кирилівка та діючи за 
попередньою змовою, з ко-
рисливих мотивів позбави-
ли волі місцеву жінку. Проти 
волі останньої нападники 
посадили громадянку в ав-
томобіль та вивезли на зва-
лище. Почали вимагати 30 
тисяч гривен за можливість 
здійснювати торгівлю на 
пляжах курортного селища. 
Крім того, один із нападни-
ків висловлював на адресу 
потерпілої погрози нане-
сення тілесних ушкоджень, 
залякував і чинив психо-
логічний тиск. Без дозво-

лу власниці він прокрався 
на приватну територію по-
терпілої. За попередньою 
змовою з іншими зловмис-
никами викрав мотоблок 
вартістю 12 тисяч гривень. 
Поліцейські встановили та 
затримали всіх причетних, 
яких суд заарештував. До-
судове розслідування за 
ознаками ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 
189 та ч. 1 ст. 186  КК Укра-
їни завершено. В листопа-
ді 2017 року обвинувальний 
акт скеровано до суду.

У рамках заходів «Курорт-
2017», розроблених Голо-
вним управлінням Націо-
нальної поліції в Запорізь-
кій області спільно з керів-
ництвом обласної адміні-
страції, посилені заходи пу-
блічної безпеки та протидії 
злочинності у зонах відпо-
чинку на узбережжі Азов-
ського моря. Співробітники 
Кирилівського ВП та при-
даних сил (кожного дня на 
чергування по охороні гро-
мадського порядку засту-
пало близько 30 працівни-
ків) несли службу на косі 
Пересип та косі Федотова в 
Кирилівці, де спостерігався 
найбільший наплив відпо-

ОФІЦІЙНО

чиваючих. Було забезпече-
но цілодобове патрулюван-
ня баз відпочинку та узбе-
режжя Кирилівки для швид-
кого та ефективного при-
йняття рішень за заявами і 
повідомленнями громадян, 
припинення порушень пу-
блічної безпеки та порядку. 
На літній період у розпоря-
дження начальника Кири-
лівського ВП було направ-
лено із інших підрозділів 
ГУНП 82 досвідчених пра-
цівника.

Під час проведення опе-
рації «Мігрант» на терито-
рії обслуговування Кири-
лівського ВП співробітни-
ками поліції було складено 
9 адміністративних прото-
колів відносно іноземних 

громадян.
На постійному контролі 

керівництва Кирилівсько-
го відділення поліції пере-
буває напрямок роботи по 
взаємодії з громадськістю 
та населенням. За 2017 рік 
на особистий прийом звер-
нулось 55 місцевих мешкан-
ців. Всі звернення громадян 
розглянуті. По ним прийня-
ті рішення, заявникам у за-
значений законом термін 
надані відповіді.

Щотижнево Юрієм Бала-
біним або його заступни-
ком здійснюється особис-
тий прийом громадян, де 
усі охочі можуть звернути-
ся до керівництва поліції зі 
своїми скаргами, питання-
ми та пропозиціями. 
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«ЗЕЛЕНА САДИБА АТМАНАЮ» -
ПЕРЛИНА КИРИЛІВСЬКОГО КРАЮ

Після створення єдиної Кирилівської територіальної 
громади наш край поповнився ще однією цікавою 
самобутньою етнічною пам'яткою, створеною силами
та руками атманайських ентузіастів - «Зеленою 
Садибою Атманаю». Про роботу, успіхи, сподівання
і плани на наступний рік розповідає її керівник
Галина Карабут.

Сергій Шубін

Пробігло миттю тепле 
літо, золотава осінь 

промайнула, залишивши 
щедрі дарунки — готуємо-
ся до  зимових свят, але моя 
розповідь піде про атманай-
ських оптимістів і альтру-
істів. Два роки в селі Атма-
най  Якимівського району 
працює «Зелена Садиба Ат-
манаю» в рамках розвитку 
сільського зеленого туризму.

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
За мету  ми поставили ор-

ганізацію змістовного від-
починку дітей і дорослих, 
які перебувають на терито-
рії села Атманай Якимів-
ського  району Запорізької 
області. Основними зада-
чами є:

— проведення майстер-
класів з ужиткового мисте-
цтва;

— організація мовного 
табору з вивчення англій-
ської  та удосконалення ні-
мецької  і французької мов;

— організація і прове-
дення розважальних і ви-
ховних заходів;

— виховання любові  до  
природи, історії рідного 
краю;

— патріотичне вихован-
ня  та мотивація  здорового 
способу життя;

— популяризація  зміс-
товного відпочинку в селі, 
залучення місцевої молоді  
і вимушених переселенців 
до волонтерської роботи.

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
Багато цікавих людей 

відпочивало протягом  двох 
років у «Зеленій Садибі». 
Почесний громадянин міс-
та Запоріжжя, захисник 
України був вражений на-
шою роботою та ідеєю. Від-
почивальники із Полтави, 
Кропивницького, Одеси, 
Харкова та інших міст і сіл 
з великою вдячністю і ба-
жанням допомогти відгук-
нулися в Книзі відвідува-
чів.

Наш проект  сприяє  роз-
витку  села  через  відкрит-
тя  нових  робочих  місць, 
покращує соціально-
економічне зростання. Він 
згуртовує дітей та забез-
печує умови для творчого, 
інтелектуального, духовно-
го  розвитку і організовує  
їхнє змістовне дозвілля в 
період  літніх канікул. Та-
кож він підтримує молодь 
села, дітей  інших  міст, які 
перебувають на відпочинку 
в Атманаї, туристів, дітей, 
батьки яких є тимчасово 
вимушеними переселенця-
ми, дітей, які перебувають 
під опікою,  дітей  з особли-
вими  потребами, людей з 
ОФМ.

Проект «Зелена Садиба» 
є соціальним:  заняття і 
всі заходи проводилися  12 
вчителями Атманайської 
загальноосвітньої школи, 
які підтримали ідею і зго-
лосилися працювати без-
коштовно в період власних 
відпусток і вихідних днів. 

КУРОРТ

Приєдналися до нас цього 
року атманайські майстри 
рукоділля. Наша наполе-
глива праця, ентузіазм і 
безкорисливість вплинули 
на підтримку і подальший 
розвиток проекту.  Нам за-
вжди допомагали, відгуку-
валися на прохання  депу-
тати Атманайської сільської 
ради, місцеві мешканці, ке-
рівники фермерських гос-
подарств.

ДОСЯГНЕННЯ ТА СПОНСОРИ
Керівництво району і об-

ласті приділяло увагу, нео-
дноразово відвідувало і ці-
кавилося  волонтерською 
роботою атманайців. Саме 
завдяки депутатському 
корпусу Запорізької облас-
ної ради та наполегливості 
Шевченка Геннадія Ми-
колайовича «Зелена Сади-
ба Атманаю» включена до 
«Комплексної  програми 
розвитку малого і серед-
нього підприємництва в 
Запорізькій області на 2017-
2018 роки».  Ми отримали із 
бюджету Запорізької облас-
ті кошти в сумі 85 тис. грн. 
на реалізацію проекту.

Ці кошти  витрачено  на  

облаштування подвір’я  та 
придбання туристичного 
знаряддя: намети, велоси-
педи, вудочки,  триноги і 
казани. Неможливо опи-
сати радість дітей і дорос-
лих, які допомагали роз-
вантажувати столи, лави, 
альтанки, намети, велоси-
педи, казани та інше зна-
ряддя, придбане на кошти 
обласного бюджету та за 
підтримки генерального 
директора регіонального 
фонду підтримки розви-
тку підприємництва в За-
порізькій області Степа-
ненко В.В.

У  2017 році із депутатсько-
го фонду Геннадія Микола-
йовича Шевченка виділено 
гроші у сумі 40 тис. грн. на  
придбання ноутбука, віде-
окамери, мультимедійного 
проектора, принтера, а та-
кож іншого обладнання для 
облаштування «Садиби».

У жовтні 2017 року « 
Зелена Садиба Атма-
наю» отримала сертифі-
кат  якості  агротуристич-
них  послуг  міжнародного 
зразку та внесена в міжна-
родну мережу Cer Tour кра-
їн Причорномор’я. Володи-
мир Степаненко, головний 
сподвижник розвитку зеле-
ного туризму, в телепереда-
чі  «Сфера інтересів» на ка-
налі «Алекс» відзначив, що 
мережа  є  інтерактивною  
для  туристів  країн Європи. 
Пріоритетність започатку-
вання сільського туризму, 
як складової міжнародного 
туризму, приписують собі 
Франція та Швейцарія. 
Усі національні організа-
ції сільського туризму та 
агротуризму країн Європи 
об’єдналися в Європейську 
федерацію фермерсько-
го та сільського туризму 
(European Federation for 
Farm and Village Tourism). 
Скорочена назва федерації 
— EuroGites. Нині EuroGites 
розглядає питання щодо 
входження у федерацію на 
правах повноправного чле-

на від Всеукраїнської спіл-
ки сприяння розвитку сіль-
ського зеленого туризму.

ПРО ПЛАНИ
Влітку 2018 року ми пла-

нуємо організувати 25 ви-
дів різноманітних майстер-
класів та провести   виховні, 
спортивно-розважальні за-
ходи.  Серед  них — «Подо-
рож до країни дитинства 
(«Веселий ярмарок»)»  з за-
лученням майстрів руко-
ділля, колективів художньої 
самодіяльності. Ми плану-
ємо організувати еколого-
дослідницький семінар  
«День моря» освітнього на-
прямку із залученням ви-
кладачів  Малої академії 
наук, студентів ВУЗів Укра-
їни екологічного напрямку, 
екологів та науковців. Також 
вирішено провести свято 
хороводів «Сонячне коло», 
Атманайські розваги, вечір 
мов народів світу  та багато 
іншого.

А ще у 2018 році планує-
мо проводити туристичні 
екскурсії  краєвидами ди-
кої природи та історични-
ми  місцями Атманаю. В 
ЗМІ частіше зустрічаєть-
ся негативна інформація: 
не має коштів, роботи…  В 
Атманаї, навпаки, гарні і 
добрі діла робимо ми самі. 
Згуртувалися, вирішили та 
й поставили за мету: пода-
рувати Атманаю майбутнє!

Сподіваємося, що керів-
ництво, депутати Кири-
лівської ОТГ допоможуть  
у розбудові та створенні 
комфортних умов розвитку 
зеленого туризму в нашому 
регіоні, бо найголовніше  ми 
маємо  - БАЖАННЯ,  ІДЕЇ, 
ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І 
ЛЮДЕЙ!  Активних, тала-
новитих, творчих. Наснаги, 
здоров’я, людського щастя і 
миру всім нам, любі  укра-
їнці!

Галина Карабут, керівник  про-
екту « Зелена Садиба

Атманаю»
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Як депутат Запорізької 
обласної ради, пред-

ставник інтересів жителів 
Якимівського району, вира-
жаю і захищаю їх інтереси, 
виконую доручення в межах 
своїх повноважень. Постій-
но підтримую зв’язок із гро-
мадою шляхом проведення 
зустрічей та прийомів ви-
борців, в ході яких розгля-
даю  пропозиції,  звернен-
ня, заяви і скарги громадян 
та вживаю заходи щодо опе-
ративного вирішення під-
нятих проблем. Протягом 
2017 року мною проведено 
48 зустрічей із жителями 
Якимівського району. В смт 
Якимівка постійно працює 
громадська приймальня.

В ході прийомів грома-
дяни звертаються із різни-
ми проблемами, більшість 
яких стосується необхід-
ності надання матеріаль-
ної допомоги. У 2017 році із 
мого депутатського фонду 
отримали допомогу 371 гро-
мадянин на загальну суму 
294066 гривень. Також у не-
відкладних випадках нада-
вав матеріальну допомогу 
за рахунок власних кошів. 
Зокрема,   надав особисті 
гроші на лікування обгорі-
лої дівчинки з Мелітополя 
та допоміг хлопчикові ко-
штами на пересадку кісного 
мозку в Індії.

Як засвідчила практика, 
в ході проведення прийомів 
до мене звертаються вну-
трішньо переміщені особи 
з проханням про надання 
матеріальної допомоги, але 
діючий Порядок не давав 
депутатам такої можливос-
ті, хоча внутрішньо перемі-
щені особи потребують осо-
бливої уваги та підтримки.  
Саме тому мною сумісно із 
помічником-консультантом 
Дмитром Луцом був роз-
роблений проект рішен-
ня, яким запропоновано 
внесення змін до Порядку 
та умов надання адресної 
грошової допомоги гро-
мадянам, які опинилися в 
складних життєвих обста-
винах депутатами Запорізь-
кої обласної ради. Зазначе-
ний проект був одноголосно 
підтриманий депутатами. 
Відтепер, грошова допомо-
га за рахунок депутатсько-
го фонду може надаватися 
внутрішньо переміщеним 
особам, які проживають на 
території Запорізької облас-
ті на підставі довідки про 
взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи.

На виконання рішення 
обласної ради від 06.04.2017 р. 
№ 54 «Про програму сприян-
ня виконанню депутатських 
повноважень депутатами За-
порізької обласної ради на 
2017-2020 роки» 14 сільських 
рад Якимівського району 
отримали по 50 тис. грн. із 
мого депутатського фонду на 
реалізацію заходів соціально-

економічного розвитку тери-
торій. Зазначені кошти були 
спрямовані на:

- Заміну старих дерев’яних 
вікон на енергозберігаючі 
в Переможненському сіль-
ському Будинку культури  
Переможненської сільської 
ради Якимівського району;

- Придбання обладнан-
ня з метою облаштуван-
ня дитячих майданчиків 
на території смт Якимівка 
Якимівської селищної ради 
Якимівського району;

- Придбання дитячих 
гойдалок та лавок з урнами 
для сіл Олександрівка та 
Юр’ївка Володимирівської 
сільської ради Якимівсько-
го району;

- Придбання фітнес-
тренажерів для спортивної 
зали Горьківського сіль-
ського Будинку культури 
Горьківської сільської ради 
Якимівського району;

- Придбання вікон і две-
рей з метою облаштування 
дитячого садочку «Колосок» 
Давидівської сільської ради 
Якимівського району;

- Поточний ремонт ву-
личного освітлення вули-
ці Центральна с. Ганнівка 
Новоданилівської сільської 
ради Якимівського району;

- Придбання ліхтарів 
вуличного освітлення для 
освітлення вулиць с. Охрі-
мівна Охрімівської сільської 
ради Якимівського району;

- Придбання оргтехніки 
для Охрімівської сільської 
ради;

- Придбання дитячого 
майданчика в с. Розівка Ро-
зівської сільської ради Яки-
мівського району;

- Придбання та встанов-
лення дитячого майдан-
чика в центрі с. Таврійське 
Таврійської сільської ради 
Якимівського району;

- Придбання дитячого 
майданчика з метою обла-
штування території с. Чор-
ноземне Чорноземненської 
сільської ради Якимівсько-
го району;

- Придбання урн для 
сміття з метою облаштуван-
ня території центрально-
го пляжу в смт. Кирилівка 
Якимівського району;

- Придбання дитячих 
майданчиків з метою обла-
штування зони відпочинку 
для дітей в с. Богатир та с. 
Мирне Радивонівської сіль-
ської ради Якимівського ра-
йону;

- Придбання ліхтарів 
вуличного освітлення для 
освітлення вулиць с. Шелю-
ги Шелюгівської сільської 
ради Якимівського району;

- Придбання ноутбука, 
відеокамери, мультимедій-
ного проектора, а також ін-
шого обладнання для обла-
штування «зеленої садиби» 
в с. Атманай Атманайської 
сільської ради Якимівсько-
го району.

У 2017 році як депутат 
обласної ради виступив з 
ініціативою включення пі-
лотного проекту «Зелена 
Садиба Атманаю»  до захо-
дів комплексної програми 
розвитку малого і середньо-
го підприємництва в Запо-
різькій області на 2017-2018 
роки. Завдяки цьому на під-
тримку розвитку садиби у 
2017 році було спрямовано 
85 тис. грн. за рахунок об-
ласного бюджету.

Депутатським звернен-
ням від 18 грудня 2017 р. 
звернувся до голови Запо-
різької обласної ради та го-
лови Запорізької обласної 
державної адміністрації з 
проханням передбачити в 
обласному бюджеті кошти 
у сумі 120 тисяч гривень на 
розвиток пілотного проекту 
«Зелена Садиба Атманаю»  у 
2018 році.

Однією із проблем мого 
виборчого округу є пробле-
ми із водопостачанням, які 
виникають через незадо-
вільний стан водопровідних 
мереж. У 2017 році при мо-
єму сприянні було виділе-
но 1 000 000 грн. за рахунок 
коштів обласного бюджету 
для проведення капіталь-
ного ремонту водопровідної 
мережі по вул. Хліборобів с. 
Велика Тернівка.

Значна частина звернень 
пов’язана із збереженням 
території ландшафтного за-
казника загальнодержавно-
го значення «Коса Федото-
ва». За мого сприяння було 
розроблено нове Положення 
про Заказник, яке має стати 
суттєвим кроком до покра-
щення ситуації, яка склала-
ся на Заповідній території.

Як депутат обласної ради 
не залишився осторонь ка-
тастрофи по масовому мору 
риби у промиїні Молочного 
Лиману. Це дійсно болюча 
проблема нашого району. 
Мною як депутатом був роз-
роблений та внесений про-
ект рішення обласної ради 
«Про звернення депутатів 
Запорізької обласної ради 
до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів Украї-
ни, Міністерства екології та 
природних ресурсів України 
щодо вирішення питання 
екологічної катастрофи, яка 
сталася у зв’язку із відсут-
ністю водообміну між Азов-
ським морем та Молочним 
лиманом». Зазначений про-
ект викликав жваве обго-
ворення та був одноголосно 
підтриманий депутатами. 
Також, за мого сприяння 
до Кирилівської селищної 
ради надійшли з обласного 
бюджету кошти у сумі 1,5 
мільйони на придбання екс-
каватору, який має прово-
дити роботи по розчистці 
промиїни та виконуватиме 
роботи з рекультивації на 
полігоні твердих побутових 
відходів та працюватиме на 

Звіт депутата Запорізької обласної ради Геннадія 
Миколайовича Шевченка про роботу за 2017 рік

ОБРАНЕЦЬ

поривах водогонів.
За мого сприяння було 

проведено ремонт та роз-
чистку доріг в селах Охрі-
мівської сільської ради.

Як депутат обласної ради 
продовжую тримати на 
контролі питання газифіка-
ції с. Охрімівка та смт Ки-
рилівка.

Особливу увагу приділяю 
питанням підтримання об-
дарованої молоді району. У 
цьому році мною було про-
довжено програму премію-
вання кращих випускників 
шкіл. Відповідно до розро-
бленого мною Положення 
кращий випускник отримує  
від мене грошову премію в 
ході проведення останнього 
дзвонику.

Надавав спонсорську до-
помогу в організації свят 
на території району (Івана 
Купала, День Конституції, 
День Незалежності День 
Перемоги тощо).

24 жовтня взяв участь у 
засіданні Ради регіональ-
ного розвитку під голову-
ванням Президента Укра-
їни, яке відбулося у Києві. 
Це шосте засідання Ради, 
на якому були розглянуті 
питання стратегії розвитку 
нашої держави, зокрема, 
ключові пріоритети розви-
тку та цілі державної еконо-
мічної політики, питання 
залучення інвестицій, роз-
робка та прийняття дер-
жавного бюджету на 2018 
рік. Особлива увага приді-
лялася проблемам розвитку 
сільського господарства, 
формуванню земельної 
політики та формуванню 
спроможних громад.

Як депутат обласної ради 
брав активну участь у про-
цесі формування Кири-
лівської та Якимівської 
об’єднаних громад. Зокре-
ма, в ході формування Ки-
рилівської громади постало 
питання відносно с. Атма-
най, мешканці якого рішуче 
виявили бажання приєд-
натися не до Якимівської, 
а до Кирилівської громади.  
Як депутат обласної ради, 
я зробив все можливе для 
вирішення цього питання. 
Окремо, хотілося б висло-
вити подяку губернатору 
Костянтину Брилю, завдя-

ки підтримці якого бажан-
ня Атманайців втілилося 
в життя. Сподіваюся, що 
формування громад дозво-
лить збільшити надходжен-
ня до місцевих бюджетів, що 
надасть можливість більш 
змістовно сконцентрувати-
ся на вирішенні нагальних 
потреб мешканців району.

Доволі часто до мене 
звертаються учасники АТО, 
які скаржаться на склад-
нощі, що виникають при 
отриманні статусу учасни-
ка бойових дій та на про-
блеми, які виникають при 
реалізації прав на отри-
мання земельних ділянок. 
В контексті цього питання, 
як секретар комісії з пи-
тань законності, боротьби 
з корупцією, регламенту, 
депутатської діяльності та 
депутатської етики, прав 
людини, свободи слова та 
інформації, окрему увагу 
звертаю органів місцевого 
самоврядування на необ-
хідності дотримання вимог 
законодавства щодо реалі-
зації учасниками АТО пра-
ва на одержання земель-
них ділянок. Це питання 
неодноразово підіймалося 
мною в ході проведення 
сесій місцевих рад та у на-
правлених депутатських 
зверненнях.

На даний момент форму-
ються пріоритетні напрямки 
розвитку територій на 2018 
рік. Як представник інтер-
есів жителів Якимівського 
району беру активну участь 
у цьому процесі. Зокрема, 22 
грудня взяв участь у робочій 
нараді за участі керівництва 
обласної державної адміні-
страції, в ході якої, разом із 
Головою районної держав-
ної адміністрації визначили 
пріоритетні напрями роз-
витку Якимівського району 
на 2018 рік, які потребують 
залучення фінансування 
з державного та обласного 
бюджетів. Питання реаліза-
ції пріоритетних напрямів 
розвитку перебуватиме на 
моєму контролі.

Вкотре інформую громаду 
Якимівського району, що як 
депутат обласної ради буду і 
в подальшому активно від-
стоювати інтереси мешкан-
ців Якимівського району.
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КВАРТИРЫ
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 
минут к морю, ул. Носкова 15, 
кв.3, 1 этаж, 48м2 общ./16 м2 
кухня/комн. 18 и 8м2, с удоб-
ствами, х/с, есть подвальн. пом. 
+ полисадник, чистый подъезд, 
большой общ. двор, граничит 
с санаторием «Кирилловка», 
35000у.е. + мебель и техника, 
097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. 
капитал. гараж, 097-13-76-097

ПРОИЗВОДСТВА
б/о, Кирилл., Пересыпь, 1 
линия, 1га, постройки разной 
комфортности, 13125000грн, 
067-765-58-97   
б/о, Кирилл, Степок, 65чел., 10с, 
госакт, 096-920-58-59
б/о, Кирилл.,люксы, 100чел., кафе, 
18с, госакт, 096-920-58-59
магазин, Кирилл., Центр, 068-107-
06-42
магазин, Кирилловка, прод., с обо-
руд., 220кв.,  068-45-19-589
магазинчик, Кирилловка 25 м2, 
DOM.RIA, 067-183-27-81

На відділ прикордонної служ-
би «Кирилівка» потребується 
на сезону роботу КОЧЕГАР-
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ. 
При собі мати посвідчення 
кочегара-оператора котельні.

Звертатися за адресою смт. 
Кириллівка вул. Приморський 

бульвар №108.

тел. 096-343-53-67

ОТВЕТЫ
К

СКАНВОРДУ
№12

ДОМА
2 дома, Кирилл-2, 80с, 068-069-
18-33   
2-й эт. дома в Кирилл., Санаторная, 
59,2м2, 17000$, 067-779-65-61
дом в центре Кирилловки, 30000 
у.е., 096-576-86-80
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, 097-047-07-55 
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 
МАРТА, 067-389-04-57
дом, Акимовка, 2эт, 60м2, благ., 
гар., 18000$, 068-248-44-27
дом, Акимовка, благ, газ, вода, 
25с., недорого, 050-99-44-388   
дом, Акимовка, благ., газ, вода, 
гараж, 12сот., 9500$, 097-738-
59-66
дом, Акимовка, газ, удоб., гар., 
380В, 11с., 11000$, возм. обмен, 
068-404-03-19   
дом, Кирилл., 500 м аквапарк, 
дельфинарий, 068-069-18-33   
дом, Кирилл., цокольн. этаж, 
310м2+10с, 150м от моря, 60.000$, 
067-614-18-64
дом, Кирилл., элитный, 3-эт, уч. 
3с, 50м от моря, к. Пересыпь, хор. 
рем., 067-614-18-64

дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-
499-70-26
дом-гостин., Кирилл., общ.,538м2, 
2007г ,14 с., 295000$, 096-217-28-66       

УЧАСТКИ
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 
5500$, 068-87-820-77 Михаил
зем., Кирил, Федот.коса,1-я 
линия,15с, госакт, 098-918-13-57
зем., Кирилл. -2, Центр, 13с, гос.
акт, 380, 15кВт, вода на улице есть 
освещение, асфальт, 600$/сотка, 
097-05-43-123
зем., Кирилл., 10с., коммуник. по ул., 
приват., ул. жилая, 096-784-13-84   
зем., Кирилл., 500м аквапарк, 
дельфинарий, 068-069-18-33   
зем., Кирилл., 7,5с., 067-563-95-76
зем., Кирилл., 8с, срочно, недо-
рого, возм. обмен, 097-55-73-574
зем., Кирилл., 8с., срочно, недоро-
го, 098-66-33-549, 097-299-85-56   
зем., Кирилл., 8соток., возле А/
вокзала, возм. обмен, 700$, /с., 
067-61-41-723
ЗЕМ., КИРИЛЛ., К. ПЕРЕСЫПЬ, 2 
ЛИНИЯ, 15 С, ОТЛИЧНОЕ МЕСТО, 
066-227-54-92, 096-976-24-39
зем., Кирилл., к.Пересыпь, 3-10с, 
100 м море, коммуник., 3000$/со-
тка, 067-614-18-64
зем., коса Пересыпь, 2 линия, 62с, 
400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., Пересыпь, 067-618-
79-60
зем., Кирилл., Пересыпь, 40с., не-
дорого, 067-76-25-237
зем., Кирилловка, 1га, Пересыпь, 
или меняю на кварт, 098-918-13-57
зем., Кирилловка, ул. Запорож-
ского казачества, 8сот., 6000$, 
068-45-19-589

зем., Кирилловка, Федотова 
коса, 8сот., 7500$, 097-335-
18-07
участок 5,5 соток, ул. Централь-
ная, 098-296-59-72

ЛОТКИ, КИОСКИ
батискаф, Кирилл., к. Пересыпь в 
рынке, р-н б/о Буревестник, 2х3м, 
098-025-03-47   
батискаф, Кирова, продряд, 096-
587-81-60   

ПРОЧЕЕ
2 шифанера, новые, цвет ольха, 
1200грн/шт., 050-284-71-89 Николай 
3-конф. газовую плиту, 098-499-70-26 
мебельную стенку, стол дере-
вянный 1,8 м х 0,8м, 096-576-
86-80
аппарат проф., (миостимулятор 
мышц) для коррекции фигуры и 
лица, 3000 грн, 097-378-36-27
бетонные столбики, 100х100х2000,  
с установкой, 098-650-85-91 
закарпатское вино оптом и в роз-
ницу, 096-985-46-16, 099-440-80-65 
Александр 
коляска детская темно-синяя для 
одного ребенка, цена договорная, 
095-472-03-89 (Азовское) 
коляска детская темно-синяя для 
двойнят, цена договорная, 095-
472-03-89 (Азовское) 
кровати б/у, 14шт, дерево, матрас 
поролон, 700грн, 067-61-28-536
плиты б/у 6х2, 6х1.5, 6х1. Забор-
ные, Дорожные 6х2, 3х2, 3х1.5, 
3х1.2. Пустотка 6х1.2, 6х1.5. ПКЖ 
6х3, 6х1.5. Блоки. Фбс.4,5,6. Шла-
коблок кирпич. Силикат. Лес. Б/у. 
Перемычки. Ригеля ж/б. Металл 
деловой б/у. Красный кирпич б/у, 
066-633-15-32 Руслан 

препараты для обработки вино-
градника от заболеваний, повыша-
ется урожайность, 096-985-46-16, 
099-440-80-65 Александр 
шв. маш. новая в упаковке, о/с, 
выполняет все функции + вышив-
ка, ножной привод, электрическая, 
2000 грн, 097-378-36-27
саженцы плодовых деревьев и 
винограда (Венгрия) обработан-
ные от болезней, 096-985-46-16, 
099-440-80-65 Александр 
автоклав б/у на 31 банку, 096-576-
86-80
сетка-рабица 40 м диам. 3 мм, 
096-576-86-80
стол обеденный, 098-499-70-26 
2 бака из нержавейки по 0,5 кубо-
метра, 096-576-86-80
пенобетон, кирпич, блоки, пере-
мычки. 097-111-42-68 
пуховую перину 3 шт., 096-576-86-80
корову, быка, семечку мелкую и 
крупную, дыню, ячмень, поросят, 
097-320-99-03
уголь антрацит АС, антрацит АО, 
ДТр от 50кг до 30т, 096-296-04-09, 
066-57-66-856
куртка демисезонная, воротник песец, 
р.46, 500 грн, 097-378-36-27
пальто зим., синтепон., нов., 
капюшон, песцовый воротник, 
стального цвета, р.48-50, 2000 грн, 
097-378-36-27
СТРОЙМАТЕРИАЛ, БЛОКИ, 
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ, ЗАБОРНЫЕ, 
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, ЛЕС Б/У 
С ДОСТАВКОЙ,  066-63-31-532,   
067-145-93-98 
шапка норковая (кубанка), жен., 
шоколадного цвета, о/с, 2000 грн, 
097-378-36-27 
туфли велюр., жен., без каблука, 
вечная полиуретановая подошва, 
подходит под джинсы и платье, 
синего цвета, импортные, 500 грн, 
097-378-36-27
видеокамера, цифровая, кассет-
ная, о/с, 2500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + пачка 
пленки, 2000 грн, 097-378-36-27
шв. машинка (электрическая) 
«Чайка», цена договорная, 095-
472-03-89 (Азовское) 
шв. маш., б/у, о/с, ножной привод, эл. 
импортная, 1500 грн, 097-378-36-27

УСЛУГИ
cварочные работы, сборка метал-
локонструкций, 050-218-84-54, 068-
395-74-93 Артем   

СДАЮ  
батискаф, 2х4, Федот. коса, рынок 
Электрик, 097-669-40-33
батискаф, Кирилл., к. Пересыпь на 
рынке, р-н б/о Буревестник, 2х3м, 
098-025-03-47   
ларек (коса Федотова), 067-99-55-
496
лоток, Кирилл., 097-882-14-00

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, бетонщики, работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-
911-60-40, 068-982-30-10 
продавец-консультант, в маг. 
«Строитель» - «Транзит», 097-949-
09-95 
продавец в торговую точку в Ки-
рилловку, 097- 48-07-849 
СТРОИТЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. МАЛЯРЫ 
ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В КИРИЛ-
ЛОВКЕ, 050-574-11-11, 050-911-60-
40, 068-982-30-10
трудоустройство в Польше и Бол-
гарии, визовая поддержка (любые 
виды виз), официальное оформле-
ние, соцпакет, полное сопровожде-
ние до момента трудоустройства. 
Приглашаем к сотрудничеству! 
Обращаться в г. Токмак, 068-29-28-
500, 099-300-55-47, 068-909-53-68, 
067-617-02-89 
экскаватор, автокран для работы 
в Кирилловке, 050-574-11-11, 050-
911-60-40, 068-982-30-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВІТАЄМО!

С 50-летием любимую жену, мамочку,
тещу и бабушку Довбаш Галину Васильевну 
поздравляют родные. 

Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,
В день замечательный, твой День рождения,
Прими наши искренние поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слезы — то только от радости,
И чтоб если счастье — то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась,
Чтоб солнце дорогу твою освещало,
Чтоб бед и хлопот ты по жизни не знала,
Желаем, чтоб все у тебя получилось,
И чтобы мечты все сегодня свершились!

З 93-річчям вітаємо Цитряк Віру 
Василівну. Нехай щирі вітання зі-
гріють Вашу душу і принесуть до-
статньо позитивних почуттів. 
А в житті хай ні на мить не зали-
шають оптимізм, віра в чудеса та 
безхмарне щастя!

З 85-річчям вітаємо Міщенко 
Олексія Федотовича. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре. Друзів 
хороших і бажань виконання! Нехай 
цей день стане особливим, напо-
вненим щасливих очікувань!

З 65-річчям вітаємо Шевченко 
Марію Георгіївну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах!

З 65-річчям вітаємо Широкову 
Тетяну Тимофіївну. Бажаємо, щоб 
у Вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу!

З 65-річчям вітаємо
Молодиченко Валентину Павлівну. 
Нехай життя приносить побіль-
ше світлих моментів і радості, а 
кожен день буде сповнений соняч-
ними посмішками. 

З 60-річчям вітаємо Дідюру
Тетяну Іванівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай прийде 
найбажаніше, нехай згине саме зло-
бливе!                                                          

З 60-річчям вітаємо Жарик 
Надію Миколаївну.  Бажаємо Вам 
везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я ви-
стачає на роботу і на відпочинок!

З 60-річчям вітаємо Луценко
Євгена Миколайовича. Крім стан-
дартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - 
бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні 
люди!

З 60-річчям вітаємо Чкан Василя 
Вікторовича. Бажаємо Вам великого 
везіння, любові справжньої і успіху в 
справах! Також бажаємо Вам в жит-
ті родинного затишку і тепла, 
величезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше - мати міц-
не здоров’я!

З 60-річчям вітаємо Щербину 
Галину Миколаївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
Вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти ва-
шому щастю і успіху!

З 80-річчям вітаємо Агєєву Лідію 
Абрамівну. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш буди-
нок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 75-річчям вітаємо Федорченко 
Валентину Миколаївну.  Нехай щирі 
вітання зігріють Вашу душу і при-
несуть достатньо позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса, безхмарне щастя, удача і, 
безсумнівно, любов!

З 70-річчям вітаємо Хіленко Інну 
Володимирівну. Бажаємо сонця, те-
пла, миру, веселощів, грошей, успі-
хів у всіх починаннях, любові, добро-
буту, здійснення найзаповітніших 
бажань, здоров’я та наснаги! 

З 70-річчям вітаємо Шубіну 
Любов Трохимівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
Вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом! 

З 65-річчям вітаємо Осадчу Віру 
Дмитрівну. Нехай доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу уда-
чу, вірних і надійних друзів!

З 65-річчям вітаємо
Самойлову Тетяну Григорівну.  Ба-
жаємо  здоров’я, щастя і добробу-
ту Вам і Вашій родині. Нехай рідні 
завжди оточують Вас любов’ю та 
розумінням!

З 65-річчям вітаємо Демченко 
Варвару Сергіївну. Міцного здоров’я 
Вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів!

З 60-річчям вітаємо Кирилова 
Олександра Васильовича. Бажаємо 
завжди плисти на позитивній хви-
лі, повної оптимізму і легкою іроні-
єю. Всі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторони 
життя і сміливо йти до мрії.

З 60-річчям вітаємо Гокчаренко 
Валентину Петрівну.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 60-річчям вітаємо Дехканову 
Наджиє Смайлівну. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обста-
вини, перешкоди і негатив, від-
чайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 60-річчям вітаємо Дуденкова 
Володимира Івановича. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вог-
нища, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя!

З 60-річчям вітаємо Макаревича 
Василя Миколайовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень!

З 60-річчям вітаємо
Поймьотову Валентину Євгеніївну. 
Бажаємо позитивного настрою, 
побільше радісних днів. Бажаємо 
Вам зустрічати щоранку з по-
смішкою, вірою в краще. Нехай у 
Вашій мрії будуть крила! Звершен-
ня Вам задуманих планів!

З 60-річчям вітаємо
Самофалову Надію Іванівну. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість у 
власних силах і підтримка близь-
ких людей стануть незмінними 
супутниками у житті. Благопо-
луччя і тепла Вашому дому!

З 60-річчям вітаємо Усову Олену 
Миколаївну. Бажаємо Вам світлих, 
дивовижних, щасливих днів, яскра-
вих подій і позитивних емоцій, які 
будуть робити Ваше життя ще 
прекрасніше. Нехай Вас всюди і 
скрізь супроводжує удача, а поруч з 
нею крокує і успіх!

З 55-річчям вітаємо Шкуратову 
Валентину Анатоліївну. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щасли-
ва зоря удачі, Боже благословення, 
а у Вашому домі панують любов, 
злагода та добробут на многая і 
благая літ!

З 55-річчям вітаємо Лісовик
Тетяну Володимирівну. Бажаємо 
Вам сонячних посмішок, яскравих 
кольорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб здій-
снилося!

З 55-річчям вітаємо Денисенко 
Ріту Степанівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного спо-
кою! 

З 70-річчям вітаємо Баранову 
Любов Григоріївну.  Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злагода, 
у серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 65-річчям вітаємо Жарик
Віталія Володимировича. Нехай 
збуваються найбажаніші мрії та 
втілюються всі задуми, нехай у 
Вас завжди буде достатньо сил 
та натхнення на нові цікаві звер-
шення! 

З 65-річчям вітаємо Петрова
Віктора Леонідовича. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та до-
статку який в нашому житті є 
дуже важливим.

З 60-річчям вітаємо Сап’ян
Сергія Михайловича. Бажаємо,
щоб Ваші очі сяяли від щастя, 
на обличчі завжди була посміш-
ка, оточували Вас тільки хоро-
ші люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благо-
получчя, вірних друзів!

З 50-річчям вітаємо Юхно
Ларису Михайлівну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай і 
надалі буде плідною Ваша нелегка 
праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непобор-
ною сила духу!

З 50-річчям вітаємо Коваленко 
Антоніну Михайліну. Бажаємо Вам, 
щоб не було у Вашому житті смут-
ку, а були тільки радості. Нехай 
Ваше велике добре серце зігріває 
всіх своєю любов’ю ще багато-
багато років! 

З 60-річчям вітаємо Лук’яненко 
Світлану Анатоліївну. Бажаємо, 
щоб кожен день Вашого життя був 
наповнений приємними враження-
ми, потрібними і важливими спра-
вами, а в душі ніколи не оживало 
гнітюче почуття самотності!

Бутовицкую Анну Ярославовну
с 60-летним юбилеем поздравляют
любящий муж, дочери, внуки, зятья.

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!


